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A lap megküldése i rán t i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
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BUDAPEST, I I . KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAOY. KIR. KÖTETEMl NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat ixem adtuik vis-za-

Daloskörök és a népnevelés. 
Közoktatásügyünk leendő történet-

írói az imént lefolyt évnek kimagasló 
eseményei között csaknem kétségtelenül 
azt a tényt fogják följegyezni, hogy 
1 903-ban domborodott ki először elemi 
erővel és mindenkit meggyőzőleg a mi 
kultúrpolitikánkban is az az elvileg régi 
idők óta elismert, de mindeddig csak 
sporadikus törekvésként szerepelt eszme, 
hogy a népoktatásnak szoros összekötte-
tésbe kell jönnie a népneveléssel. 

igen nevezetes a mult év. Nevezetes, 
mert szerves alakot öltött ebben az 
ifjúsági egyesületek és a , népiskolai könyv-
tárak ügye, mert öntudatosan rendsze-
resítve lett a népkönyvtárak és vándor-
könyvtárak tervezgetése, mert testet 
öltött társadalmi úton a szabad egyetem 
és a népakadémia, mert megindult az 
Uránia vetített képeinek és a vándor 
képtáraknak vidéki körútja ós mert 
eddig szokatlan számmal szaporodtak 
a vidéki városok szobrai, a kultúregye-
sületek ünnepélyei és máseféle tágabb 
értelemben vett népnevelő eszközök. 
Mintha a véletlen is elősegítette volna 
ezt a szellemi mozgalmat. A hirdetési 
bélyeg eltörlése után létesített krajcáros 
lapok vidékenként utánzókra találtak, 
mesésen olcsó füzetek és képes könyvek 
hatolnak el a község és tanuló ifjúság 
körébe, egyszerre két nagy vállalat 

indult meg a hazai remekírók elterjesz-
tésére és egész sereg vállalat versenyez 
egymással, hogy minél messzebb hatoljon 
be a tudvágy és vele együtt a fölvilá-
gosodás a nép milliói közé. 

Mindenki tudja, hogy e törekvések-
nek egyike sem új dolog. Két nemzedék 
mult el, mióta megkezdődött hazánkban 
is a küzdelem a ponyvairodalom ellen 
és teljes félszázada, hogy a mai Szent 
István-Társulat megalakulva, úttörő mun-
káját megkezdette. De az igazi kultúr-
politikus lát és örömmel szemléli, hogy 
a legutolsó időkben és épen ebben a 
lefolyt 1903-ik évben a népnevelés nagy 
munkája már öntudatosabb és hatal-
masabb és hogy reformeszméink világá-
nál ma már a laikus is kezdi sejdíteni, 
hogy a művelődés: virágzási kora nem 
kizárólag az iskoláktól függ és egyesek 
épen a nagy áramlat által sodortatva 
megkezdik a gyermekpsziliológiát, a napközi 
otthonokat, a gyengedméjüek oktatását és 
annyi más nagy horderejű mozgalmat, 
mely egyenként látszólag önálló, de 
valójában a népnevelés nagy eszméjének 
mindent felölelő hatalmas áramlatának, 
annak a kultúrpolitikai nagy eszmének 
szüleménye, hogy a legalsó milliókat 
is föl kell emelnünk, mert a teljes vilá-
gosság csak akkor jő el, ha_ a napsugár 
nemcsak a társadalom csúcspontjait 
érinti, de elhatol a völgyekbe is és min-

Az Orsz. Paed. Könyvtár 
és Tanszermúzeum: 

Gyertyánffy-könyvtára. 
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denütt munkatársakat szerez a haladás 
és fejlődés szebb jövőjéhez. 

Nem célom most ezt a nagy és 
örvendetes szellemi áramlatot bővebben 
jellemezni, csak egyetlen kis és eddig 
még kellőkép nem méltatott részre 
akarom a Néptanítók Lapja olvasóinak, 
tehát az ország öss.ztcmítóságának a figyel-
mét fölhívni, mert nemcsak elméletileg 
tudom, de hosszas kulturális munkám 
alatt szerzett tapasztalataim után is 
állíthatom, hogy a legfontosabbak egyike : 
t. i. a daloskörökre. 

Tanítóknak írok, kiknek nagyobb 
része lelkesülni látta a magyar népdalt 
éneklő gyermek-sereget; tanítóknak, kik 
ünnepies alkalommal ösztönszerűleg rá-
zendítenek a nemzeti dalokra, kik tudják, 
hogy még a szabad természetben és a 
játszó tereken is más a gyermek és 
ifjú hangulata dalolás közben vagy 
anélkül. Szükséges-e ezeknek a tanítók-
nak magyarázni, hogy a dalnak ez a 
bűbájos varázsa megvan az ifjaknál és 
a felnőtteknél is í Nem. bizonnyal nem. 
Tudjuk mindannyian, hogy nem parancs-
szóra dalol a nép a végzett munka 
után, a kalákákban és fonókban és hogy 
nem kell buzdítás arra, hogy oda gyűl-
jenek össze, hol magyar dal hangzik, sőt, 
hogy — mint azt már a példabeszéd 
is jelzi — ott vannak a jó emberek ós 
a boldogok, hol sokat dalolnak. 

Igen, a dal a népnevelő eszközök 
között a leghatalmasabbak egyike, csak 
oly hatalmas, mint az olvasás, előadás 
és a képek szemlélése. Sőt több is, mint 
mindezek, mert nélkülözhetlenebb. Az 
olvasás, előadás és képek szemlél-
tetése elragadólag hathat és vágyakat 
kelt, de a dal a kedély melegét apolja 
és az emberszeretet csiráit veti el. 
Hiányos annak a kultúrpolitikusnak 
működése, ki e csodás népnevelő eszközt 
föl nem használja. Az ember nemcsak 
értelmes lény, melyet a jelenlegi nép-
nevelő eszközök első sorban tar tanak 
szem előtt, de igazán társas lény ós 

'ezt a társas életet is emelni és vezetni 
kell és erre szolgálnak a társasjáték, 
az ünnepélyek, közös kirándulások, de 
mindenekfölött a dal, mely melegít és 
ellentéteket szüntet, mely lelkesít és 
rokonszenvet kelt. Mi, kiket hét fele-
kezet és hét nemzetiség válaszfalai 
tet tek szerencsétlenekké, kiknél az arisz-
tokrata gondolkozás ós a pártpolitikai 
szenvedély ősi jellemvonásai oly sok 
bánatot okoz folytonosan, mi erősen 
ragaszkodjunk nemzetünk megbecsül-
hetetlen égi ajándékához, a bűbájos 
magyar dalhoz, mely sohasem okoz 
mást, csak örömet és mely nem ismer 
válaszfalat, még nyelvi különbséget sem. 
Csodás erő van a dalban, melyet el-
hanyagoltunk vagy legalább nem használ-
tunk kellőleg, mert hiszen ott kellene 
ennek a magyar dalnak lelkesítőleg 
hangzania a vad mócok hazájában és 
otthon kellene magát éreznie a park-
klubban és a zeneakadémiákban is, hol 
ma csak kivételesen megtűröttek. 

Nem tagadom, hogy elméletben min-
den kultúrpolitikus hangoztatja a magyai-
dai fontosságát. Ifjúsági egyesületek és ' 
népkönyvtárak szervezői nem feledkeztek 
meg erről. De a gyakorlat nagyon silány. 

A daloskörök elterjedésének leglénye-
gesebb gátja az, hogy erre külön ember 
kell, ki időt és fáradságot nem sajnálva 
lelkesítsen és tanítson. Ahol nincsen 
egyetlen ember sem, ki legalább heten-
kint 2 délutánt nem szentelhet, sőt 
nem lelkesülten szentel a daloskörnek 
megalapítására és vezetésére, ott a kör 
nehezen virágzik föl, sőt gyorsan hanyat-
lásnak indul. A tanító, ki az ifjúsági 
egyesületeknek és dalosköröknek ter-
mészetes vezére, ily áldozatot anyagi 
szempontból a legritkább esetben hozhat 
meg, bár kétségtelen, hogy soha nagyobb 
lelki élvezet nem jut jutalomkép más-
ként, mint annak a tanítónak, ki ily 
munkát végezve egész községének ra-
jongó szeretetét szerzi meg magának. 

Kultúrpolitikánk jelen örvendetes föl-
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lendülése alkalmából különös ;gondot 
kell fordí tanunk ily ifjúsági egyesüle-
t e k e t és dalosköröket vezető tauí tók 
kiszemelésére. A képezde fejlesztheti az 
ösztönt, de az ily embernek születni 
kell. Igyekezzenek az iskolafönntar tó 
hatóságok az ily kiváló népnevelő taní-
tókat kiszemelni, őket oly helyekre 
tenni, melyek nemzetiségi vagy for-
galmi szempontból kiváló fontosságúak 
•és e helyeken nagyobb jövedelmet biz-
tosítani számukra, hogy megszeressék 
feladatukat és családjukért való aggódás 
nélkül teljesíthessék népnevelői felada-
tukat . Egy pár ezer korona évi többlet , 
melyet az iskolafönntar tók és a társa-
dalom könnyen e lő teremthetnek, gondos 
elhelyezés mel le t t az egységes magyar 
tá rsadalomnak erős oszlopokat tudna 
nevelni. Mi lenne akkor, ha Belényesen, 
Balázsfalván, Brádon, Turócszentmárton-
ban és még vagy 20 ily fontos helyen 
ki tűnő és lelkes t an í tó vezetése a la t t 
virágzó ifjúsági egyesület daloskörrel 
és népkönyvtár ra l nevelné az ú j nemze-
déket, ha a betyárságukról híres régi 
nemesi fészkekbe kedélyt és lelkesült-
séget ter jesztő magyar dal t a r t a n á 
diadalmas bevonuló ú t j á t ! 

De így is lesz. Megiíjnlt az idő, 
ha ladunk előre. Én hiszem, hogy évről-
évre több daloskör és if júsági egyesület 
fog alakulni és közéig az a kor, midőn 
minden taní tóegyesület szégyenleni fogja, 
ha csak jó gyermekokta tó iskolái lesz-
nek. de nem abban a magasztos ér telem-
ben, hogy ezek az iskolák kapcsolatban 
más intézményekkel a népnevelés nagy 
munká jában is tényezőkké lettek. 

(Budapest.) György Aladár. 

= Berzeviczj miniszter programja. Dr. 
JBerzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszternél újév napján józsefvárosi választói 
nagy küldöttséggel tisztelegtek : a küldöttség 
üdvözlésére a miniszter nem csupán az ily 
.alkalmakkor szokásos választ adta, hanem 
kiterjeszkedett azokra a legközelebbi fölada-

tokra is, amelyek őt, mint közoktatásügyi 
minisztert tárcája ügykörében foglalkoztatni 
fogják. Kiemelte, hogy hivatali elődjétől gazdag 
örökséget : az előkészítés stádiumában levő több 
reformot vett át, melyekre nézve annál köny-
nyebb az elejtett fonalat fölvennie, mert elődje 
álláspontja már az ő működése idejében ismere-
tes volt előtte és azzal egyet is értett. Legelő-
haladottabb ;ílíapotban van a jogi tanulmány és 
vizsgalati rendszerre vonatkozó törvényjavaslat. 
Lényegében egyetért a polgári iskolák reformja 
tárgyában készült javaslattal is, melyre nézve 
örömmel jelezheti, hogy a főakadály, amely a 
polgári iskola intézményének célszerű kifejlesz-
tését eddig hátráltatta, valószínűleg a közel 
jövőben el lesz hárítható. Tárgyalások vannak 
folyamatban a pénzügyminiszterrel a tanítói 
nyugdíjtörvény revíziója tekintetében. A tiszt-
viselői fizetésszabályozásnak a felekezeti alkal-
mazottakra való kiterjesztése tekintetében már 
kiszámítások történtek s a miniszter állást 
foglalt a beruházási törvény keretében létesí-
tendő tanügyi építkezések kérdésében is. 
Amire különös súlyt fektet, az egy törvény-
javaslat tervezete, mely a/, ő utasításai sze-
rint most készül s amely, ha törvénnyé válik, 
hivatva lesz nemcsak a felekezeti tanítók illet-
ményeit az államiakéhoz mérten méltányo-
sabban rendezni, nemcsak a gazdasági 
ismétlő népiskolákat törvényileg szervezni, a 
tanfelügyeletet intenzívebbé tenni s a ta-
nítói képesítést az állam szempontjából hatható-
sabb garanciákkal látni el, de egyúttal és főleg 
arra fog szolgálni, hogy a magyar nyelv kötelező 
tanítása a népiskolákban, melyet 24 év előtt 
dekretált a törvény, de mely kellő szankció és a 
végrehajtás szükséges eszközei hiányában mind-
eddig csak igen fogyatékosan volt érvényesíthető, 
valahára teljes mértékben és föltétlenül biztosíttas-
sék s egyúttal az állam- és nemzetellenes iizel-
meknek a népiskolákban sikeresen gátat vessünk. 
Anélkül, hogy a 24 év előtti törvény elvi 
álláspontjától eltérnénk, a tervezett intézkedés 
által a magyar nyelv, mint állami nyelv jogai-
nak érvényesítése s ismeretének gyakorlati 
elterjesztése tekintetében többet vél elérhetni, 
mint amennyi elérhető volna, ha a katonai 
kérdések terén nem teljesíthető követelmények 
mind teljesülnének. 

1* 
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Itégi dolgok, új kötelességek. 
Ha egy futó pillantást vetünk magyar 

népünk társadalmi életére, lehetetlen meg nem 
győződnünk azon szomorú, lesújtó tényről, 
hogy népünk nagy mértékben beteg. S még 
növeli a bajt, hogy a betegség a társadalmi 
életnek nem csupán egyes ágait támadta meg, 
de lehet mondani : összes szerveit. 

A nép mindig olyan volt és ma is olyan, 
amilyené a nagy társadalom és az iskola 
neveli. Hangsúlyozom : neveli. A mi „jó magyar 
népünket" pedig csak a nagy társadalom 
neveli, s hogy miként: nem szükség fejtegetni. 
Az iskola nem. Az csak tanítja. 

Es e szomorú igazság lesújtó következ-
ménye immár fenyegetőleg emeli tiltakozó 
szavát tanítói működésünk rendszere e'len. 
Nem tagadhatjuk, hogy mint más téren, az 
eszmék mezején — így a népnevelés terén 
is —- forrongás van. Ez magában is elég o o ^ o 
bizonyíték arra, hogy kell lenni mai tanrend-
szerünkben valami idegen elemnek, melynek 
mostani alakjában ott helye nem volna, — s 
hogy: nincs ott, aminek ott kellene lennie. Ott 
van u. i. iskolai munkánkban az értelmi képzésnek 
egyik része : a tanítás, de a legtöbb esetben, — 
tisztelet a kivételeknek, ez is tanultatássá, magol-
tatá-sá zsugorodik. És nincs ott, aminek min-
denekfölött ott kellene lennie: a nevelés. 

Ez a téves rendszer nem csekély mértékben 
hatott közre népünk társadalmi életének sínylő-
désére, betegségére, melynek kór tünetei : a 
vallásos élet lazulásában, a komoly munkától 
való idegenkedésben, a kötelességek fölszínes, 
lelkiismeretlen végzésében, a felsőbbség iránt 
való tiszteletlenségben, az élvezetek után való 
futkározásban s általában a közerkölcsök és 
és közjólét hanyatlásában immár — fájdalom ! —-
társadalmunk minden rétegében elijesztő mérték-
ben mutatkozik. 

De ha fölismertük a baj forrását, okát : magát 
a bajt, az okozatot csak úgy szüntethetjük meg, 
ha nem kicsinyeljük, létezését kétségbe vonni 
nem igyekszünk, elpártolására nem törekszünk. 

Azt sem tagadhatjuk, hogy közoktatási 
kormányaink mindenikében megvolt a jóakarat 
és tevékenység arra nézve, hogy a népiskola 
valódi hivatásának megfelelően ne csak tanítson, 
de neveljen is. Erre vallanak úgy a tanító-
képzés, mint a népoktatás terén létesített és 
kiadott törvények, rendeletek és intézkedések. 

De kérdem végre vannak-e azok hajtva oly 
mértékben és ellenmondást nem tűrő szigorral, 
amint azokat az illető törvények, rendeletek, 
tantervek intenciója megköveteli ? E kérdésre 
meg nem cáfolható feleletet tár elénk a gyakor-
lati élet. Ugyanis : száz meg száz községben 

nem veszik komolyan a népoktatási törvények 
rendelkezéseit; szűkek, rondák, túlnépesekr 
egészségtelenek a tantermek. Fölszerelés : 
semmi ! Ami van itt-ott : bírálaton alól áll. 
A tanítási és szünidő között megfordítva áll 
az arány. A tankötelezettség csak papíron 
van s a tankötelesek 80%-a nagy városokban 
sem végzi el a népiskola 5-ik s 95%-a a 
6-ik osztályt ! Hogy a kép részarányos legyen : 
a tanítók az 1893. t.-c. világos rendelkezése 
ellenére is maguk szedik a néptől a gabona-
aljat, tojást, csirkét, zabot stb., szóval : olyan 
a fizetés, amilyen a munka. Ilyen elszomorító 
példákért nem kell elhagyatott falvakba, 
tanyákra mennünk ; százával találunk ilyet 
fényes, nagy községekben, városokban is. 
Adatokkal szolgálhatok bárkinek, bármikor. 

Ha már maga, a szorosabb értelemben vett 
tanítás is ilyen mostoha elbánásban részesül : 
nem joggal állítottam-e, hogy népünket csak 
a társadalom neveli, de az iskola nem ? 

De lássuk, minő új kötelességek (újak 
annyiban, amennyiben még eddig nem teljesít-
tettek) várnak ezekből folyólag a népnevelés 
munkásaira ? Kezdjük a fején : 

1. A közoktatási kormányra: olyan szellem-
ben vezetni, fejleszteni a népoktatást, hogy 
az e mag rar haza határain belől mindenütt 
magyar nemzeti legyen. S hogy azon a téren 
minden tényező szigorúan és lelkiismeretesen 
végezze kiszabott kötelességét. Ezt megValÓ-íp o o 
sítja : a) Ha minden munkásának megadja a 
tőle joggal megvárható munkát megillető 
fizetést, b) Ha az egész vonalon szervezi és 
keresztülviszi a szakfelügyeletet, c) Ha min-
den pontra odavaló munkást állít s minden 
oda nem valót teketória nélkül eltávolít. 

2. Iskolafönntartó testületre : Tudja alá-
rendelni érdekeit a közérdeknek. Vagyis, ha 
nem bírja az iskolafönntartás terhét a haladó 
kor kívánalmai szerint emelni, mondjon le 
arról inkább, mint rossz és bevégezetlen mun-
kára dobja ki azon összegeket, melyeket más 
téren hasznosan kamatoztathat. Ezt kivánja a 
rideg számítás és ezt követeli hazánk jól föl-
fogott népoktatási érdeke. 

3. Reánk, tanítókra : Lelkiismeretesen készülni 
elő terhes, de magasztos hivatásunkra, melyet 
szakadatlan önképzéssé' öregbítsünk. Néptanítói 
nevünknek megfelelően, működésünk ne 
csak tanítványaink oktatására szorítkozzék, 
hanem a nép művelésének minden ágazataira 
kiterjedjen. Terhes és sok esetben hálátlan 
munka ez. Mai tanrendszerünk mellett veszett 
híre kél sokszor azon tanítónak, ki hivatását 
követve ránevelni igyekszik növendékeit az. 
értelmes gondolkozásra, az önálló cselekvésre,, 
munkára. Ha pedig hivatásának másik felét. 
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a nép művelését is célul tűzi ki s pálcát mer 
törni elavult, megcsontosodott társadalmi elvek, 
szokások fölött : úgy egy szép reggelen arra 
virrad, hogy nagyot fordult vele a világ 
kereke, s a „művelt körök" (?) kezdenek tőle 
elhidegülni; mert „aki paraszttal társalog, 
paraszt maga is", stb. s ez még hagyján; de 
azt is megkaphatja, amivel engem megtisztelt 
egy kollégám (?) : „ázociálista vezér". Hát 
persze, persze ! . . Ha sok, sok évi énekkar 
idegfárasztó képzése, téli estéken tartott föl-
olvasások özöne, a nép müvelése, nemesítése 
érdekében kifejtett munkánkért a mai rendszer 
mellett ez a fizetés: nem lehet csodálkozni, 
ha a néptanítóság „praktikus, modern gondol-
kozású" nagy tömege, jogtalanul írja neve alá 
s nyomatja névjegyére: „néptanító". 

Pedig, hogy mily fontos szerepe van a nép-
tanító iskolánkívüli működésének, arra ezúttal 
csak egyetlen példát hozok föl. Hazánkban 
az ipar, kereskedés még mindig nem tud a 
fejlődés azon fokára emelkedni, hogy a nép 
vagyonosodásának, a közjólétnek szilárd támasza 
lehetne, — azon egyszerű okból, mert a mi 
magyar közönségünknek nincs érzéke a „hazai 
ipar" pártolásának óriási fontossága iránt. 
S vaijon, nem a néptanítóságnak kell erre 
növendékeit iskolában s a népet iskolán kívül 
ránevelni ? Kérdem : eleget tettünk-e csupán 
ez egy esetben néptanítói hivatásunkból folyó 
kötelességünknek ? S ha nem ? kifejezhetö-e 
számokban az így elmaradt erkölcsi és anyagi 
haszon és a szenvedett kár ? 

Vessük el az elavult, slendrián rendszerehet ! 
Népoktatásunk minden tényezője fogjon az 
újévben újult erővel új kötelességekhez ! 

(Füzesgyarmat.) Lázár István. 

Trei'ort miniszterségének 
korszakáról. 

Magyarország közoktatásügyét az 1872-ik 
évi szeptember 4-ikétől az 1888-ik évi augusztus 
27-ikén bekövetkezett haláláig Trefort Ágost 
kormányozta, kiről Szász Károllyal együtt 
legjelesebbjeink mind elismerték és hirdették, 
hogy ritkán egyesült egy emberben a magyar 
nemzeti haladásért buzgón lángoló szív és elme o o 
oly kiváló gyakorlati érzékkel annyira, mint 
benne. A müveit nyugot iskolájában növekedett, 
a rohamos lépésekkel haladó civilizáció moz-
gató ereje lelkét teljesen áthatotta, emellett 
ment volt a kozmopolitái velleitásoktól és 
sovinizmustól egyaránt. A nemzetnevelő nagy 
magyar államférfiak sorában küzdött kora ifjú-
ságától fogva. Tizenhét évig tartó miniszterségé-
nek ideje alatt hazánk köznevelés- és közok-

tatásügyének minden egyes ágazata erőteljes 
fejlődésnek ind,ult, s nem rajta, mult, hogy 
nem történt meg e téren az ő vezetése mellett 
mindaz, aminek szerinte is mind meg kellett 
volna már akkor történnie. 

Midőn közoktatásügyünk élére állott, egye-
temeink szégyenletes állapotban voltak. Trefort 
európai színvonalra akarta azokat emelni ; s 
aki régi egyetemünket Budapesten és az akkor 
még az újszülöttek bajaival küzködőt Kolozs-
várott látta 1872-ben és megvizsgálta ezeket 
1888-ban, kénytelen elismerni, hogy Trefort 
idejében bámulatos mértékben emelkedtek ezek. 
A legfeltűnőbb volt az orvosi fakultás tökéletes-
bülése Budapesten. Hajdan és még 1872-ben 
is az egész orvosi szak az „ Újvilág"-utca egyik 
bérházszerű épületének sötét folyosóiba s 
bűzhödt tantermeibe volt beszorítva s a kísér-
letezés és tanítás legszükségesebb segédeszközeit O O O 
is nélkülözte; ma a klinikáknak egész sora áll 
rendelkezésére, amelyeknek berendezése, föl-
szerelése kiállja a versenyt Európa legjelesebb 
hasonnemü intézeteivel ; egyik másik tudomány 
külön álló szép palotákban nyert méltó gon-
dozást. A budapesti tud.-egyetem könyvtára 
és egyéb gyűjteményei megfelelő épületekbe 
helyeztettek el ; régi központi épületének ha-
talmas új szárnya készült ; a tanszékek száma 
pedig tetemesen szaporodott. A kolozsvári 
egyetem gyorsan és erőteljesen emelkedett s 
már 1888-ban több nevezetes intézettel rendel-
kezett. Műegyetemünk is, amely 12 évig bér-
házban szorongott, 1882 óta célszerűen épült 
palotájában erőteljesebb fejlődésnek örvendett 
az ő kormányzása alatt ; a középiskolai tanár-
képzés pedig európai színvonalra emelkedett 
mind a két tudományos egyetem mellett. — 
Szóval : hazánk felső oktatásügye virágzásnak 
indult minden ágában és ha sok is még ez idő 
szerint is e téren a kivánni való s a hiány, — 
szégyenletes állapotokat már még sem vethet a 
szemünkre a müveit világ e tekintetben sem. 

Középiskoláink reformjának keresztülvitele, 
ezeknek az állami életre nézve oly nagy jelen-
tőséggel bíró intézeteknek nemzeti szellemben Oo 
való átalakítása, törvény által való rendezése 
is Trefort miniszterre várakozott. Eötvös József 
báró is megkise'rlette volt már középiskoláink-
nak törvényhozás útján való rendezését : de 
törvényjavaslata az akkori áldatlan politikai 
pártvillongások következtében nem emelked-
hetett törvényerőre ; mert már az országgyűlési 
tárgyalások első stádiumában fönnakadt. 
Trefort látván a dolog nehézségeit, e törvény-
javaslatnak a felekezeti és nemzetiségi aggályok 
és akadályok következtében való zátonyra 
jutását, elődének munkálatát átdolgozás végett 
visszavette s törvény nélkül javítgatott annyit 
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amennyit lehetett hazánk középiskoláinak el-
hagyatott állapotán. Tíz egész esztendő telt el, 
míg a középiskolai törvényjavaslat négy ízben 
való átdolgozás után végre-valahára törvénnyé 
vált. Mindazonáltal az 1883-ban létrejött tör-
vény szentesítése előtt is sokat tett Trefort a 
középiskolák emelése érdekében ; a kor igényei-
nek megfelelő épületeket emelt középiskoláink 
számára is több városban p. o. Budapesten, 
Aradon, Temesvárott, Kassán, Pécsett, Losoncon 
stb. Ezeknek az intézeteknek a belső életére 
is áldásos hatást gyakorolt új tantervek és 
részletes utasítások kiadatása által. 

Az 1883. évi XXX-ik, középiskolai törvény-
cikkünk sokszoros kompromisszum eredménye 
s ezért nem is lehet kifogástalan ; ámde azért 
áldásos hatását kétségbe vonni nem lehet. 
Kitűzte — miként Szász Károly megírta — 
a határt, melyen alul középiskola nem maradhat, 
tiszteletben tartotta a felekezetek jogait, de 
versenyre ösztönözte őket az állammal, — s 
hogy a versenyt kiállhassák, lehetővé tette az 
állami segedelmet, amelyet a felekezetek nem 
késtek igénybe venni s az állam nem késett 
megadni. A középiskolai törvénynek ez az 
intézkedése kiterjesztetett később bizonyos 
irányban és mértékben a felekezeti népoktatás-
ügyi intézetekre is nemzeti közoktatásügyünk 
érdekében s a haza javára. 

Trefort miniszter alkotta meg szorosabb 
értelemben vett első ipari szakoktatási inté-
zeteinket is. Neki köszönhetik létezésüket: 
zeneakadémiánk, mintarajziskolánk, festészeti 
mesteriskolánk, rajz- és zenetanárképző-inté-
zeteink. Gondoskodott Trefort afelől, hogy 
műemlékeink megőriztessenek, restauráltassanak. 
Múzeumainkat kincsben és számban gyara-
pította. Figyelme kiterjedt méjf közegészség-
ügyünk jobb karba emelésére is. 

Sokan azzal vádolták életében, hogy csak a 
felső és a középiskolák ügyei iránt érdeklődik 
s a népoktatás ügyét elhanyagolja, háttérbe 
szorítja; ámde aki végigtekint 17 évi minisz-
terségének az eredményein, be kell ismernie, 
hogy közművelődésünk minden egyes ágazatát 
egyenlő szeretettel és hűséggel gondozta. Időn-
kénti tevékenységét nézve, úgy látszik ugyan, 
hogy majd az orvosi, majd az ipari, majd a 
művészi oktatás, majd meg a tanítóképzés és 
a leánynevelés vagy pedig a középiskola meg 
a népoktatás reformjai foglalták el és kötötték 
le minden erejét és érdeklődését; innen van, 
hogy akadtak olyanok is, akik Trefort munkás-
ságát, miniszteri tevékenységét terv és program 
nélkül való ide-oda kapkodásnak ítélték s csak 
halála után ismerték el, az ő alkotásainak ha-
talmas sorát látva, hogy Trefort miniszter sok-
oldalúsága és széles látköre, a gondjaira bízott 

terület minden részében maradandó dolgokat 
hozott létre ; figyelme mindenre kiterjedt és a 
rendelkezésére álló időt és anyagi erőt jól föl-
használta nemzeti közoktatásügyünk kifejlesz-
tésére, megizmosítására. 

Ámde mivel még ma is sokan emlegetik, 
hogy Trefort mostoha gondozója volt nép-
oktatásügyünknek és nem sokat törődött a 
népnevelésügy munkásainak az érdekeivel, az 
igazság kiderítése céljából a következő statisz-
tikai adatokat kell itt fölsorolnom : 

Hazánkban a népoktatási intézeteket fönn-
tartó összes hatóságok a népnevelésügy céljaira 
1870-ben mindösszevéve csak 3,760,718 forintot 
áldoztak, 1888-ban ez az összeg már 15,495.584 
forintra emelkedett; 1872-ben 1,152.115 gyer-
mek járt népiskolába, 1888-ban pedig 1,950.87!» 
A tanköteles svermekek közül 1872-ben csak o«/ 
50% részesült oktatásban, 1888-ban már 81 u/o. 
A néptanítók száma 1871-ben 17.106 volt, a 
tanítónőké meg 686, 1888-ban pedig 21.132 
férfi és 2903 nő tanított népiskoláinkban ; 
a népiskolák száma a 17 esztendő alatt a 
13.728-ról 16.805-re emelkedett föl, a tan-
termeké a 17.702-ről 24.383-ra. Felső nép-
iskolánk 1872-ben 71, 1888-ban 75 volt s 
ezekben 1872-ben 348, 1888-ban 280 tanító 
működött és az iskolafenntartók ezekre az 
intézetekre 1872-ben 173.269,1888-ban 124.205 
forintot költöttek. Ezen időszakban a polgári 
fiúiskolák száma 40-ről 75-re, a polgári leány-
iskoláké 20-ról 82-re emelkedett; fönntartásuk 
1872-ben 280.000 forintba, 1888-ban pedig 
már 1,183.000 forintba került, a bennük ok-
tatók száma 363-ról 1109-re ment föl. Tanító-
képző-intézetünk 1872-ben 40 volt a férfiak 
és 7 a leányok számára, 1888-ban pedig 
amazokat 55, emezeket pedig 17 intézetben 
képezték. Egy-egy tanítóképző-intézetnek a 
fönntartása átlag véve már 1888-ban mintegy 
15.000 forintba került évenként. A tanítók 
nyugdíjintézete Trefort idejében jött létre s 
alaptőkéje már 1888rban meghaladta a 7 millió 
forintot, pedig áldásaiban már akkor is mintegy 
4000-en reszesültek évenként. Mintegy 400.000 
foi'intot juttatott már ekkor nyugdíjalapunk 
évenként a támogatásra följogosítottaknak. 
Folytathatnám még tovább is azoknak az 
adatoknak a fölsorolását, amelyek eléggé iga-
zolják, kogy Trefort miniszterségének a kor-
szakában sem részesült mostoha bánásmódban 
hazánk népoktatásügye. Hogy több, hogy annyi 
nem történt népoktatásügyünk érdekében, mint 
amennyinek történnie kellett volna, mint amenv-
nyit maga Trefort is tenni óhajtott volna, 
annak bizonyára meg volt az oka ; de nem 
harmadik közoktatási miniszterünk jó szándé-
kának és akaratának a hiányos voltában. 
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Népoktatásügyünk hatalmasabb és gyorsabb 
kifejlődését, kifejlesztését Trefort idejében is, 
sajnos, ugyanaz a dolog akadályozta meg, 
amelyre Magyarország első pénzügyminisztere, 
Kossuth Lajos, már 1848-ban as augusztus 
24-iki országgyűlési beszédélen rámutatott volt, 
amidőn így szólt : 

„Én néztem Európának népoktatásiügyi 
költségvetéseit, különösen Poroszországét, hol a 
népnevelésre nézve sok történt; néztem Szász-
országét s annak minden egyes tartományáét, 
s ezen arányból kitűnt, hogy nálunk egy nyo-
morult ellátásáról a néptanítóknak, az iskola-
mestereknek, hol nem is ezerek, nem is százak-
ról, hanem csak olyan sommácskáról lehetett szó, 
miszerint ne legyenek kénytelenek a nevelés 
magas hivatása közben élelmi gondokkal küz-
deni, nehéz lesz az államnak gondoskodni. 
Számot vetettem Magyarország szükségeiről és 
oly borzasztó összeg állott élő papiroson, melynek 
megbirhatása mellett kétségbeesem ; mert 30—40 
millió körül van szó csak arra, hogy az első, 
legnélkülözhetlenebb szükségek fedeztessenek." 

„Ezt a tapasztalást, melyet szereztem, csak 
azért említém meg, mert vajmi könnyű mon-
dani: „fizesse a status a népnevelési költsé-
geketI" — de mikor nincsen egy fenéketlen, 
kimeríthetlen kútja az álladálomnak, mely tele 
van kész aranyokkal. Midőn azt mondjuk, hogy 
fizessünk, eszünkbe kell jutni a honnak is!" 

„Midőn számvetésemet megtettem, kimond-
hatlan szomorú érzet lepett meg, de megvallom, 
hogy ezen szomorúság közben végigvizsgálva 
országunk körülményeit, némi megnyugtatásra 
akadtam t. i., hogy nem ismerek nem mondom 
Európának, hanem az ismeretes világnak minden 
országai között tartományt, hol, ha a községi 
rendszer jól kifejtetik és helyesen alkalmaz tátik, 
a népnevelést oly kevés áldozattal, oly magas 
fokra lehessen emelni, mint Magyarországon; 
de ha a községi rendszert a szükségek rovatából 
kitöröljük, akkor Magyarországot képtelennek 
hiszem csak az iskolatanítók fizetésére is." 

Kossuth Lajos pénzügyminiszterünknek az 
itt bemutatott beszédében foglalt két első gon-
dolatát 1867 óta minden egyes pénzügyminisz-
terünk kénytelen-kelletlen magáévá tette ; mert 
szegény, elhagyatott helyzetéből kimenekült 
nemzetünknek az új korszakban egyszerre annyi 
mindenféle nélkülözhetlen és égetően szükséges o o 
dolgokról kellett újra rendezett államháztar-
tásában gondoskodnia, hogy lehetetlennek 
mutatkozott mind a mai napig annak az esz-
mének a keresztülvitele, hogy az állam fedezze 
teljesen a népoktatásügy költségeit és még 
ma is távol állunk attól, hogy népoktatásügyi 
intézeteinket egytől - egyig mind államiakká 
tehesse a törvényhozás ; mert ehhez nem ren-

delkezik elégséges, anyagi eszközökkel, azután 
egyéb körülményekben is akadályokra találna 
ennek az eszmének keresztülvitele közben. 

Azt az eszmét pedig, amelyet a dicső emlékű 
Kossuth Lajos a népnevelésnek a községek ren-
dezésével, nevezetesen a tagosításokkal kapcso-
latban való biztosításában megjelölt volt, 1867 
után már nem lehetett érvényesíteni ; mert 
ekkor már a tagosításokon országszerte túl 
estek a községek. Egyébként az 1868-ik évi 
népoktatási törvény elég módot és jogot biz-
tosított a politikai községeknek népoktatás-
ügyünk terén való érvényesülhetése céljából. 
Igénybe is vették ezt a jogot politikai közsé-
geink ott ahol lehetséges volt, hanem bizony 
igen sok község csakhamar rendkívül terhes-
ö O 

nek találta az iskolafönntartás gondjait: sok 
szívesen meg is szabadulna tőle máris, pedig 
nem is hozott mindegyik annyi áldozatot a 
közoktatásügy oltárára, mint p. o. Budapest. 
Arad, Szeged és még sok más kiváló s a " O o > 

hazafias áldozatokra mindenha kész polgárok 
által gondozott politikai községünk. 

Kétségtelen, hogy nem csupán az állam, a 
politikai községek meg hitfelekezeti iskola-
fönntartók kedvezőtlen anyagi körülményeiben 
volt meg Trefort miniszterségének az idejében 
a népoktatásügy erőteljesebb kifejlődésének az 
akadálya ; de hogy ez volt a főakadály akkor 
is, meg ez az még ma is, nem tagadható. 
Bizony-bizony ínég egyetemeink épületei, sőt 
több más közoktatásügyi intézetünknek a 
modern palotája sem áljhatna még ma sem, 
ha Trefort és utódai 0 Fölségének meg az 
országgyűlésnek a hozzájárulásával bizonyos 
meglevő alapokat föl nem használhattak volna 
ezeknek a fölépítésére. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Pozsony.) Féterfy Sándor. 

Külföldi szemle. 
Spanyolországi iskolanyomor. A legutolsó 

statisztikai adatok szerint Spanyolországban 
közel 20 millió lakos van, ezek közt 3 millió 
600.000 gyermek iskolaköteles korban. Csak-
hogy ezek nem járnak mind iskolába ; első 
sorban azért, mert a népiskolai oktatás nem 
kötelező ; továbbá, mert a kormány, ahelyett, 
hogy a magánvállalkozást támogatná, mindent 
elkövet, hogy ezt elnyomja. Eltekintve attól, 
hogy az összes iskolahelyiségek, még a madridi 
iskoláké is, az egészség követelményeinek meg 
nem felelnek, piszkosak és nedvesek, világosság 
és szellőztetés nélkül, valóságos fészkei és 
terjesztői a járványos betegségeknek: pontos 
számítás szerint egész Spanyolországban csak 
25.348 osztály van, amelyekben a gyermekeket 
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olvasás és írásra egyesítik. Minthogy azonban 
3,600.000. iskolaköteles gyermek van, az követ-
kezik ebből, hogy egy-egy osztályba 142 
tanulót kellene összezsiífolni, ha minden iskola-
köteles gyermek valóban iskolába is küldetnék. 
Ilyen körülmények között a törvényhozó alig 
merné a kötelező népiskolát javaslatba hozni, 
hiszen nem tudnák hová tenni a gyermekeket. 
Az 1898-iki'nagy( csapás dacára (a spanyolok 
nagy veresége Észak-Amerika részéről), melyet 
joggal inkább az iskolák hiányának, mint a 
hajók hiányának tulajdonítottak, minden fára-
dozás, mely odairányult, hogy a népiskolát 
kötelezővé tegye : hajótörést szenvedett ; csak 
sok szép szó hangzott el, úgy hogy a majdnem 
20 millió lakos közül még mindig több mint 

O O 
12 millió iskolai oktatás nélkül marad. 

A spanyol színpadokon, különösen a „Zar-
zuelas"-okban (operettek, illetőleg népies dal-
művek), melyek többnyire rossz erkölcsöket raj-
zolnak, a nép legalsóbb rétegeiből vett tipusok 
mellett sohasem hiányzik egy oly személyiség, ki 
a szerzők részéről azt a szomorú szerepet nyeri, 
hogy a közönség nevető kedvét fölébressze. HJ O 
Ezt a személyiséget ijesztő soványságban, 
rongyos ruhában, szakadt csizmában ábrázolják. 
S a szerencsétlen színész, ki e szerepet játssza, 
a színpadon folyton ásítozni tartozik, hogy 
azonossága iránt kétely ne támadhasson. Persze, 
hogy a népiskolai tanító ez. 0 állandó típus 
Spanyolországban, épp oly állandó, mint ez a 
frázis: „Jobban éhezem, inint egy iskolamester." 

Van valami megvetésre méltó, sőt bűnös 
ebben, hogy ily módon nevetségessé tesznek 
oly férfiakat, kikkel épen ellenkezőleg, nehéz 
és szép hivatásuknál fogva, tisztelettel kellene 
bánni. Akár csak nálunk régebbi népszín-
müveinkben. De Spanyolországban ez a gúny 
még több, ez crimen laesae humanitatis, — 
az emberiség gyalázatos megsértése — mert 
Spanyolországban a tanítók, kiknek éhezését 
a színpadon kigúnyolják, a valóságban éhen 
halnak. 

Ez nem túlzás. A „La Nouvelle Revue" 
párisi folyóirat levelet közölt, melyet Valencia 
spanyol tartomány néptanító-egyesülete egyik 
legbecsültebb madridi lap, a „Heraldo" igaz-
gatójához intézett. „Bízva az ön szeretetre-
méltóságában s azon érdeklődésben, melyet ön 
a szerencsétlen néptanítók iránt minden időben 
tanúsított, az alulirt egyesület tisztelettel kéri, 
szíveskedjék az alább, álló sürgönyt, melyet 
húsvétkor és karácsonykor a pénzügy- és 
közoktatási miniszterekhez küldtünk, becses 
lapjában közölni: „Valencia tanítói a közelgő 
ünnepekre önnek épp annyi bőséget és örömet 
kivánnak, mint amennyi szomorúság és nyomor 
van házi tűzhelyeinken. Ezt a dátumot választjuk, 

mert junius 30-a óta fizetésünknek csak csekély 
részét vehettük föl. Sokan vannak azok a kar-
társak, kik semmitsem kaptak még abból, ami 
nekik tíz hónap óta jár . . . 

Kadix tartomány falvaiban a tanítók csoport-
szám koldulnak, hogy családjokat az éhhaláltól 
megmentsék ; mert két tanító, kiknek mind-
egyike 40 évig szolgált, 1900-ban a szó leg-
szigorúbb értelmében Kadix város kórházában 
éhen halt. Ilyen és hasonló tényekkel köteteket 
lehetne megtölteni. Még sohasem — s ez sokat 
mond — volt nagyobb a tanítók nyomora és 
kisebb a spanyol kormány gondoskodása 
érettük. 

1900-ig a tanítók a városi vagy községi 
tanácsoktól húzták fizetésöket. Két-három 
jelentékeny városban, mint Madridban, Barcello-
nában, Szevillában ez a fizetés, ha nem is 
pontosan, de legalább bizonyos szabályszerűség-
gel járt ki ; a kisebb városokban, falvakban, 
vidéki községekben azonban a tanítók csekély 
fizetésöket (havonként 36 és 84 kor. között) 
sohasem kapták meg teljesen, mert a polgár-
mesterek előnyösebbnek tartották a tanítók 
fönntartására szolgáló összegeket a bika-
viadalokra fordítani. Spanyolországnak 1898-ban 
történt leroskadásakor a hátralékos tanítói 
fizetések több millióra rúgtak ; azóta ez az 
összeg egy fillérrel sem lett kevesebb, a hite-
lezők (a tanítók) minden fáradozásuk dacára 
sem kaphattak semmit. 1900 július 21-én 
azután az új közoktatásügyi miniszter dekrétuma 
jelent meg, mely hivatva volt „ennek a gyalá-
zatos nyomornak véget vetni", de csalódís 
volt ez is. Ennek a dekrétumnak 1. pontja 
úgy szólt, hogy „ezentúl az állam veszi át a 
néptanítók javadalmainak fizetését ; de hogy ez 
megtörténjék, a községek fizessék be az állam-
pénztárba az oktatás költségeire meghatározott 
összegeket." Más szóval: hogy a tanító pénzét 
megkaphassa, ennek előbb a községi pénztárak-
ból az államkincstárba kell befolynia, amely 
aztán 3—4 hónappal később a tanítónak adja 
át, elhitetvén vele, hogy az állam fizeti őt. 
A spanyol tanítók pedig még mindig várnak 
hátralékos összegeikre, s ez a „reform" kény-
szeríti őket, hogy tömegesen bezárják iskoláikat 
és koldúlni menjenek. 

A felsőbb iskolákban is furcsa viszonyok 
uralkodnak. Oly tanítók, kik évek során át 
grammatikát tanítottak, hirtelen azt az utasítást 
nyerik, hogy mennyiségtant tanítsanak, amiről 
sejtelmök sincs. Mathematikusoknak szépírást 
kell tanítaniok. Szépirástanítók a mezőgazdasági 
elmélet tanítására kapnak megbizást . . . 

Spanyolország megújhodása csak iskoláiból 
indulhat ki. De lesz-e valaki aki ezt a mentési 
munkát erélyesen kezdeményezheti ? 



Újévre. 
Elmuli ismét egy év, 
Be nem nagy kár érte; 
Nincs is köztünk senki, 
Aki visszakérje. 

Csupa szomorúság, 
Örökös gond, bánat : 
El sem múlt az egyik, 
Már másik, új támadt.... 

Ilyen volt az óév, 
Vert a régi átok : 
Nyomorgattuk egymást 
S nyomorgattak mások. 

Amerre a szem néz, 
Mindenütt pangás van : 
Alig bízunk immár 
Jobbrafordülásban. 

Szegény Magyarország, 
Szegény magyar nemzet! 
Mennyi bajjal élte 
Az elmúlt évezret . . . . 

Mégsem bünhődte meg 
„A multat s jövendőt 
A régi gyűlölség 
Most ismét nagyra nőtt. 

Magyarok Istene 
Szánd meg ezt a népet : 
Tengernyi kínjának 
Vess örökre véget. 

Azért száll fohászunk < 
Tehozzád az égbe: 
Add, hogy szebb jövőnek 
DerüljHn. ránk. fénye. 

Áldd meg e nemzetet, 
Hogy békés munkája 
Árasszon jólétet 
S boldogságot rája ! 

Gergely János. 

A rádium. 
A rádium fölfedezése úgy hatott, mint egy 

Vssoda, mint egy új tény, mely onnan került 
elő az „ég és föld" közötti homályból, mely 
felé Shakespeare is fordította a maga tekintetét. 

Néhány év előtt történt, hogy a Csehország-
ban fekvő Joachimsthal nevű bányának szurok-
fényié nevű ásványa Becquerel párisi vegyész 
kezeibe került. E férfiú — a hasonnevű fizikus 
unokája — egy új elemet fedezett föl az 
ásva'ny vizsgálata közben, melyet uraniumnak 

nevezett. Az új elemet vizsgálni kezdte egy 
lengyel származású nő, — Skladovszka a leány-
kori neve — aki tanár az egyik párisi felső 
iskolán s aki Curie tudósnak, a Sorbonne híres 
tanárának a neje. Curie maga is érdeklődni 
kezdett neje kutatásai iránt, foglalkozni kezdett 
az új elemmel s fölfedezett egy egészen új 
elemet, a rádiumot. 

Alig volt meg az új elem, alig volt meg 
belőle egy igen kicsiny mennyiség — talán 
egy latnak századrésze sem — máris a leg-
csodálatosabb tulajdonságokat lehetett felőle 
konstatálni, olyanokat, melyek az akidig ismert 
testek egyikénél sem fordultak elő. így p. o. ez 
a test világított, anélkül, hogy égett vagy izzott, 
anélkül, hogy enerzsiát vagy erőt fogyasztott 
volna. Beforrasztva egy üvegcsőbe, a rádiumnak 
igen kicsiny részecskéje bevilágította a sötét 
szobát, amellett anyaga nem emésztődött föl, 
súlya nem kevesbedett, s egy hónap múlva 
is épp oly — vagy csaknem épp oly — erős 
volt a fénye, mint a kísérletezés kezdetén. 

További kísérletek kimutatták csakhamar, 
hogy a rádium fényének sugarai áthatolnak a 
legvastagabb falon, az érceken, a köveken, épp 
úgy, mint a Röntgen által fölfedezett, s róla 
elnevezett sugarak. Sőt amugvabban. A rádium-
fény bevilágította nemcsak azt az elsötétített 
szolját, melyben elhelyezték, de világossá tette 
még a szomszédos szobákat is. Amellett pedig 
ezt a tulajdonságát képes volt átruházni más 
testekre. Curie egy olyan edénybe helyezte el 
a rádiumot, melynek szája közlekedésben állott 
— üvegcső segélyével — egy másik üveggel, 
amelyben horganysó-oldat volt elhelyezve. 
Néhány nap múlva nemcsak az az üveg vilá-
gított, mely a rádiumot tartalmazta, hanem a 
másik üveg is, amelyben a horganysó-oldat 
állott. Eltávolítván egymástól a két üveget, ez 
az utóbbi megtartotta az új tulajdonságát, 
melyhez a rádium által jutott, s világított 
tovább, önállóan több héten át. 

Nem kevésbé volt meglepő a rádium fiziológiai 
hatása egyes állatokra. Curie egereket zárt egy 
kalitkába, s a kalitka tetejére egy fémből 
készült szelencét helyezett, melyben rádium volt. 
Az egerek senyvedni kezdtek, s néhány nap 
alatt elpusztultak egy olyan testnek puszta 
közelsége miatt, melyet nem is láthattak, s melv 
fém-szeleneébe volt elzárva mellettök. 

* 
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Képzelhető, hogy ezek a tapasztalások a 
legnagyobb mértékben fölkeltették a tudós-
világnak érdeklődését. 

íme egy test, mely csupán közelségével 
ölni képes ! 

S ime, a még csodálatosabb, mert eddigi 
tudományunknak ellenmondó hatások a fényt 
illetőleg. 

Eddig csalhatatlan, megingathatlan axiómának 
hirdette a tudomány, hogy semmiből nem lesz 
semmi, s hogy minden végzett munka meg-
felelő mennyiségű erőt emészt föl. Ez az 
axióma a fénytüneményekre is érvényes. 
Különféle testek élenyülése által hő vagy 
fény származhatik, mely esetben a fény forrását 
a kémiai enerzsia képezi, amely föl emésztődik. 
A villámos szikra is fényhatást idéz elő, de 
csak a villámos feszültség kiegyenlítésének 
rovására. Az erő és az enerzsia átalakulhat, 
de nem' állhat elő semmiből. A gyertya vagy 
a lámpa olaja elég, midőn világosságot ad, a 
villámos enerzsia megsemmisül, mialatt a 
villámos lámpa világot ad. 

De a rádiummal ilyesmi nem történik. 
Ez a csodálatos elem önmagától világít és 

hőt bocsát ki, anélkül, hogy anyagából valami 
lemérhető kicsiséget is veszítene. 

Szuverén bőkezűséggel szórja maga körül a 
hő és fénysugarakat, sőt mint valami istenség, 
a szó szoros értelmében : semmiből teremt. 

Eddig is ismeri'mk néhány testet, melyek 
bizonyos körülmények között némi gyönge 
világosságot árasztottak sötét helyen. Ilyen 
p. o. a gyufa foszforos feje, melynek ezt a tulaj-
donságát mindenki észrevehette. A tudomány 
foszforeszkálásnak nevezi az ily tüneményt s 
mely azáltal s csak akkor áll elő. ha az ily 
tulajdonsággal bíró testek hosszabb ideig voltak 
kitéve a fény hatásának. Az ő fényük tehát 
kölcsönfény csupán, s nem az ő sajátos 
tulajdonuk. 

A rádiumnál egészen más az eset. Az ön-
magától világol, napokon, heteken, hónapokon, 
sőt éveken át anélkül, hogy anyagából valamit 
is, erejéből pedig tetemes részt veszítene. * 

Lehet képzelni, hogy amint ismeretes lett a 
rádium és amint Curie közzétette annak 
jellemző tulajdonságait, a tudósok egy része 
nagy érdeklődéssel kezdett foglalkozni vele. 

Fájdalom, a vele való érintkezés egyelőre 
még csak szűk korlátok között mozog. Még 
pedig azért, mert ebből az anyagból nagyon 
kevés fordul elő s nehéz és sok költséggel 
járó az előállítása. Egyelőre az egész földön 
csak egyetlen pont ismeretes, ahol előfordul, a 
joachimsthali bánya, bár kétségtelen, hogy elő 
kell fordulnia máshol is. 

Az osztrák kormány legutóbbi időben meg-•J. o O 
tiltotta annak az ásványnak a kivitelét, amelyből 
a rádium előállítható, úgy, hogy az ára ötszörösen 
lett drágább s ma már valósággal horribilis. 
Ramsay szerint egy unciának a tizedrésze körül-
belül ötvenezer font sterlingbe kerül s ez a 
körülmény nagyban akadályozza a vele való 
kísérletezést. 

Ma az összes laboratóriumokban nincs ebből 
az érdekes anyagból annyi, amennyi egy latot 
nyomna. Ezzel a csipetnyi mennyiséggel kísér-
leteznek a tudósok, első sorban Carie, a 
fölfedező, aztán Ramsay angol és Becquerel 
francia kémikus és még néhányan azonkívül. 

Az első csodálatot keltő fény, mely e kísér-
letekből kiderült, az volt, liogy a rádiumban 
oly mennyiségben van mintegy fölraktározva 
az enerzsia, hogy az egyszerűen meghaladja 
minden eddigi fogalmainkat. Mi soknak találtuk 
például eddig, hogy a lefinomabb fajta kőszén 
hétezer kalóriával bír, (vagyis, hogy annak egy 
kilogrammja elégve hétezer liter víznek a 
hőfokát képes egy fokkal fölemelni). Egy 
gramm ilven szén iehát hét liter víznek a O ^ 
hőfokát emelné f'öl egy fokkal. Ezt lóerőre 
átszámítva természetesen csak egy nagyon kicsiny 
törtszámot kapunk. Ellenben a rádium minden 
egyes grammja annyi mozgó enerzsiát tartal-
maz, amely Le Bon számításai szerint hat millió 
ló erejének felel meg. 

Ez az óriási enerzsia, mely egyenesen csoda-
számba megy, azáltal érvényesül, hogy a rádium 
folytonosan fénysugarakat lövel ki magából. Ez 
által azonban föl kell, hogy emésztődjék az 
anyaga. Föl is emésztődik. De az oly lassan 
megy végbe, hogy Becquerel számításai szerint, 
ez a nagy cselekvő képesség csak egy milliárd 
esztendő alatt képes kimerülni. 

Ez megint egy valóságos csoda. 
De van több is. 
A mult hetekben Curie, a rádium fölfedezője 

Londonban járt, hogy átvegye a Davy díjat, 
melyet az angol tudományos akadémia az ő 
nejének itélt. Ez alkalomból meglátogatta 
Ramsey-t, aki a rádiummal legtöbbet kísérle-
tezett. Minő egy találkozás lehetett! A két 
tudós közölte egymással a tapasztalatait, s 
megállapították a rádium mindama tulajdon-
ságait, melyeket eddig konstatálni sikerült. 

Megállapították első sorban azt, hogy a 
rádium kétféle fénysugarakat bocsájt ki 
magából. Az egyik fajta sugarak olyan tulaj-
donsággal bírnak, mint azok, melyeket Röntgen 
nevéről neveztek el. Áthatolnak még a legsötétebb 
tárgyakon is. 'Ezeket a sugarakat úgyszólva 
minden erőveszteség nélkül löveli ki magából 
a rádium. Intenzitásuk nem fogyott meg a 
néhány év alatt, mióta a kísérletek tartanak. 
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A másik fajta sugár a közönséges fénynek 
felel meg, melyet ismerünk, s melyet a fizika 
az éther rezgéseivel magyái'áz. A sugarak 
kilövelése enerzsia-veszteséget okoz, s erejük 
ma már valamivel gyöngébb, mint volt 1897-ben, 
mikor megkezdték a kísérleteket. 

Meglehetett azonban Ramsey kísérleteiből 
egy másik tényt is állapítani. Azt, hogy a 
rádium színképének jellemző vonalai idő 
folyamán eltolódtak. 

Tudvalevő, hogy minden kémiai elemnek a 
színképe más és más jellemző vonalakat mutat, 
melyeknek helyzete változatlan, s amelyek a 
színképnek mindig ugyanazon meghatározott 
helyén fordulnak elő. Olyannyira változatlan e 
vonalak helyzete is és száma is, hogy mikor 
a kémikus észreveszi azokat, megtudja kétség-
elenül állapítani, hogy minő kémiai elem 

szolgáltatja a fényt, amelyet vizsgál. Az égi-
testek kémiája ezen alapszik, s a földi anyagok 
vizsgálatának is ez a leghatalmasabb módszere. 

De amíg az eddig ismert összes anyagok 
szinképi vonalai kivétel nélkül változatlanok és 
bizonyos helyhez kötöttek, addig a rádium 
vonalai rövid idő alatt megváltoztatják a 
helyüket. Ramsey úgy találta, hogy oly irány-
ban mozdultak el, miszerint valamikor a hélium 
vonalainak helyét fogják elfoglalni. Valamikor, 
de amely idő legföljebb egy millió esztendő 
múlva fog beállani. 

íme megint egy esoda. Talán nagyobb a 
többieknél. Mert ha az utóbbi eset bekövetkezik, 
s a rádium csakugyan héliummá változik át 
valamikor, lígy összes természettudományi isme-
reteinknek az alapja inog meg, s fenekestől 
fordul föl minden, amit tudunk, vagy helye-
sebben tudni vélünk. 

A rádiumnál csodálatosabb anyagot nem 
ismer a tudomány. 

(„Egyetértés".) Hoitsy Pál. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította: Szabó Józsefné 
ungvári áll. el. isk. tanítónőnek, aki az ungvári 
Kossuth Lajos téri áll. el. iskolának 160 drb 
200 korona 60 fillér értékű ifjúsági művet 
adományozott; gróf Wallis Gyuláné, Somogyi 
Ilonának, aki a széphalom-hosszulázi áll. el. 
isk. részére 300 korona értékű telket ado-
mányozott ; a Nagytapolcsányi Erzsébet Nő-
egyesületnek, amely az ottani áll. el. iskola 
ötvenegy növendékének 450 korona értékű 
ruhaneműt adományozott; Bergh Tivadar bánya-
tanácsos útján, a m. kir. állami vasgyárak 
felügyelő bizottságának, a kudsiri áll. el. isk. 

szegénysorsú tanulóinak fölruházására szánt 
ötszáz korona adományért ; Bupprecht Tasziló 
veszprémvármegyei nagybirtokosnak aki Óbánya 
nevű pusztáján 6000 koronát meghaladó költ-
séggel új népiskolát építtetett s a tanító tör-
vényes javadalmáról is a saját költségén gon-
doskodott; a Bantlin-féle gyárak igazgatósá-
gának, Perecsenyben az ottani áll. el. leányiskola 
részére 400 korona költséggel épített kút 
létesítéseért. 

Kinevezte: dr.* Wilt György a kecskeméti 
kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetésével meg-
bízott kir. segédtanfelügyelőt a VIII. fizetési 
osztály harmadik fokozatába Szabolcs-vármegye 
kir. tanfelügyelőjévé ; Dmisner György a 
gömörkishontvárm egyei tankerület vezetésével 
megbízott kir. segédtanfel ügyelőt a VIII. fize-
tési osztály harmadik fokozatába Gömör-
Kishont-vármegye kir. tanfelügyelőjévé ; Nagy 
Géza huszti áll. polg. isk. megbízott tam'tót 
ugyanezen isk.-hoz a XI. fizetési osztályba 
segédtanítóvá ; Czeglédy István veszprémvár-
megyei kir. tanfelügyelői tollnokot a X. fize-
tési osztály harmadik fokozatába torontálvár-
megyei kir. segédtanfelügyelővé ; Lukassievits 
Gabriella oki. tanítónőt a lázárföldi áll. elemi 
népisk.-hoz rendes tanítónővé ; Csapó Kálmán 
sopronvármegyei kir. tanfelügyelői tollnokot a 
X. fizetési osztály 3. fokozatába Torontál-vár-
megyébe kir. segédtanfeliigyelővé ; dr. Szalay 
Pál középiskolai tanárjelöltet a XI. fizetési 
osztály 3-ik fokozatába Gömör-Kíshont-vár-
megyébe»kir. tanfelügyelői tollnokká; Buschmann 
Gyula képesített tanítóképző-iûtézeti tanárt a 
veszprémvármegyei kir. tanfelügyelői hivatalba 
a XI. fizetési osztály 3. fokozatába tollnokká. 

Áthelyezte: Vasady Lajos, aradmegyei kir. 
segédtanfelügyelőt jelenlegi minőségében Kecs-
kemétre és a kecskeméti kir. tanfelügyelői 
kirendeltség népoktatásügyeinek vezetésével 
megbízta ; Kovácsné-Barabás Bella szolnoki 
áll. óvónőt a kolozsmonostori áll. óvodához ; 
Országit Anna hibbei áll. óvónőt a nagyváradi 
áll. óvodához: dr. Badvány Ferenc torontál-
vármegyei kir. s.-tanfelügyelőt jelenlegi minő-
ségében Bács-Bodrogh-vármegyébe ; Moórné-
Boór Ilona brassó-óbrassói áll. el. isk. tanítónőt 
a brassó-bolgárszegi áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Gramma Aurél és Grammáné-Savoián 
Mária lázárföldi áll. el. isk. tanítót, illetve 
tanítónőt a szolnoki áll. el isk.-hoz ; Adamovich 
Pál bácsbodrogmegyei kir. segédtanfelügyelőt 
jelenlegi minőségében, Budapest székesfővárosi 
kir. tanfelügyelői hivatalhoz. 

Végleg megerősítette: Osura Péter ka-
mankó-zsablyai közs. isk. r. tanítót jelen állá-
sában. 
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Nyugdíjat utalványozott: Fidler Sándor 
tállyai iíg. hitv.. evang. munkaképtelen, tanító 
részére évi 1400 koronát; Gerbacea Bukur 
alsó-moescheai munkaképtelen gör. kel. tanító 
részére évi 260 koronát ; Hoediger Viktorné, 
szül. Gara Gizella sztrajnyáni munkaképtelen 
áll. kisdedóvónő részére évi 400 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott: 
néhai Mráz János nyíregyházai ág. h. ev. el. 
isk. tanító özvegye, szül. Barta Katalin részére 
500 koronát ; néhai Krosméry Károly zólyomi 
áll. el. isk. tanító özvegye, szül. Antolik Ilona 
és 5 kiskorú árvája részére évi 825 koronát; 
néhai Kurdics Zsigmond tiszaroffi ev. ref. volt 
tanító özvegye, szül. Varga Zsuzsanna és 5 
kiskorú árvája részére 1261 korona 33 fillért; 
néhai l'app István derecskai róm. kath. tanító 
özv., szül. Szabó Mária és kiskorú árvái részére 
568 korona 35 fillért ; néhai Beclc Jakab 
é-sziváci nyűg izr. el. isk. tanító őzv., szül. 
Leipnik Mária Emilia részére 500 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
._- A „Hajduvármegyei Gönczy Pál nevét 

viselő Tanítóegyesület" dec. 29-én tartotta 
évi rendes közgyűlését a debreceni ev. ref'. 
főiskola dísztermében Kosma László tapin-
tatos vezetése alatt. Az egyetemes tanítógyülés 
tárgyaival Kuthy Zsigmond egyesületi titkár 
tanulságos referálása alapján behatóan foglal-
koztak. A vitába a vendégül jelenlevő tanító-
képző-intézetí igazgatók és tanárok s az ev. 
ref. főiskola tanárai köréből is történt fölszóla-
lás. Az előadás tartására meghívott (xoöz 
József dr. magyaros új tanításmódját ismer-
tette. A közgyűlés megnyitása előtt kegyeletes 
ünnepet ült az egyesület volt elnöke, Kovács 
Lajos egykori tanítóképző-intézeti igazgató 
emlékére. Ez alkalommal az ev. ref. tanító-
képző-intézeti énekkar kiváló szabatossággal 
énekelt egyes énekeket. Ritoókh István kabai 
református tanító tanulságos emlékbeszédet 
tartott. 

X Az „Aradniegyei Ált. Tanítóegyesület" 
december havában tartotta évi nagygyűlését 
Korács Vince elnök vezetése alatt Áradon, a 
polgári iskola dísztermében, rendkívül nagy 
sikerrel. 300-nál többen voltak jelen ezen a 
gondosan előkészített nagygyűlésen ; nemcsak 
egyesületi tagok, hanem a tanítóképezde ifjusága 
és jelentékeny számmal az aradi intelligens 
társadalom egyéb köreiből is. A város és a 
megye élénk érdeklődéssel kisérték a tanítók 
eme szaktanácskozásait, áz aradi lapok napokig 
foglalkoztak tüzetesen ezen gyűlés tárgyaival, 
eseményeivel. A közszeretetben álló elüök 
erélyes, figyelmes, « r o n d o s keze mindenütt meg-

látszott. Meghívás folytán két előadó is volt 
ott Budapestről. Egyik Göőz József dr., aki 
egyesítő új tanításmódját ismertette; a másik 
Acél Károly dr., a mentőegyesület köréből, ki 
az első segélynyújtásra tanította meg a jelen-
levőket. A tisztújítás ritka szép egyetértéssel 
történt. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sz. Z. Döbroköz. Csak az igazgató engedé-

lyezhet szabad napot, az iskolaszéki elnök 
tudtával. —- M. J. Nagy-Tereiní. 1. Az áll. 
tanítók korpótlékai, mint halljuk, már mind 
kiutalványoztalak. 2. Az áll. tanítók is kapnak 
fizetési pótlékot, amiről lapunk mult számának 
Különfélék c. rovatában hivatalos jelentést 
olvashat. Fizetés-pótléki, mint általában fizetési 

'ágyben, azon főiül semmiféle más fölvilágosítást 
sem adhatnnl;. — i l l . tanító. Vaskó. G-yermek-
szindarabok Singer és Wolfner (VI., Andrássy-
ut 10. sz.) kiadásában jelentek meg; forduljon 
lev.-lapon oda árjegyzékért. — Sz. Gy. Nagy-
szalatna. Ajánljuk a Kim-Fülöp-Csath-féle 
gazdasági ismétlő-iskolai olvasókönyvet; meg-
rendelhető lngusz I. és fiai könyvkereskedésében 
Aradon. — Sz. P. Görbed. Népkönyvtárt a 
földmívelési minisztertől kell kérni. Kérvényü-
ket az alispáni hivatal útján terjesszék föl. — 
R. M. Ügye soron van. (Magánügyben azonban 
pontosan címzett lev. lapot hell mellékelni !) — 
B. János. R. kath. kántortanítók a tanítói 
fizetés fejében használt földek után tartoznak 
adót fizetni, hacsak valami szerződés, egyezség 
nem menti föl őket. — Sch. Károly. Ha a 
hitközség nem engedi el, akkor a nyugdíjas 
tanító is tartozik párbért fizetni. Egyházi ügyek-
ben a hitfelekezetek önmaguk intézkednek. — 
Hajas 1). P. Ha 800 koronát elér a fizetése, 
akkor nem tarthat igényt állami kiegészítésre. 
A kántori és tanítói javadalmat fizetéskiegészítés 
szempontjából egynek tekintik. —• M. Árpád. 
Másnak épen mostanában üzentünk a__kivételes 
nősülési kérvény fölszereléséről. — „U. a." Ne 
higyje azt, hogy egyéb ok hiányában elbocsátják 
a tanítót s mást választanak helyébe, ha a tanítói 
fizetést államsegéllyel kiegészítik. Az állásban 
levő tanító javára folyósítják az államsegélyt. 
Nincs joguk a végleg megválasztott tanítót 
állásától minden ok nélkül elmozdítani. — K. 
F. 1. A magániskolánál töltött időt nem 
számítják be másutt a korpótlékba. 2. Nincs 
ma már olyan község, ahol a tanítónak ne 
járna korpótlék. — W. Ilona. Ezentúl már 
ké/imunkatanítónői vizsgálatot csak olyanok 
tehetnek, akik felsőbb leányiskola végzése után 
valamely felsőbb női ipariskolát végeztek s 
okleveles el. isk. tanítónők. A vizsgálat az 
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Orsz. Polg. Isk. Bizottság előtt történik. — 
0. Nem válaszoltunk annakidején levelére, mivel 
az Eötvös-alapra vonatkozó határozatunkat 
azonnal, széles körben közhírré tettük. — K. E. 
Az 5 év teljes betöltése után adják be — ha 
akarják — a kérvényt végkielégítésért. Termé-
szetesen csak kellő megokolás alapján intézhetik 
el önre nézve kedvezően. — B. Ügy látszik, 
korábban ön sohasem fizetett útadót, mert 
talán téves adatokat vallott be. Készpénz tiszta 
fizetés után az adóhivatal levonja az adót. — 
M. Ma már nem biztosítanak külön díjakat az 
Orsz. nyugdíjalapból, hanem mindenkire egy-
formán alkalmazzák a nyugdíjügyi szabályzat 
pontozatait. — M. Nándor. Mint birtokos, a 
tanító sem vonhatja ki magát az egyházi adózás 
alól. — K. Szószerint véve, a kút nem tartoz-
hatik okvetlenül a tanítói lakáshoz, úgy, mint 
pl. a két szoba. Ha messziről kell hordatni a 
vizet, az iskolafönntartó hatóságnak gondos-
kodnia kell kútról is. Ezt azonban nem erő-
szakkal kell követelni. Méltányossági alapon 
kellő megértés mellett bizonyára meg is teszik. 
A nagybirtokosoknak iskolafönntartásra vonat-
kozó kötelezettségéről már több ízben 
szólottunk. — Gy. M. J. 1. Horvát-
országi viszonyokra vonatkozólag nem adhatunk 
útbaigazítást, forduljon ott valami'lelkészi hiva-
talhoz. 2. Magyar könyvre vonatkozó segélyért 
próbáljon a „Magyar Iskolaegyesület elnöksé-
géhez Budapest," folyamodni. — R. Elek. 
Miután október 26.-ig szolgált, fizetését is köve-
telheti erre az időre. A tanító még akkor sem 
maradhat állás nélkül, ha egészségi okokból 
közigazgatásilag bezárják az iskolát. — 
„ ['ovilia." 300 frton fölül levő fizetés után ki 
szokták vetni az útadót. — B. I). A község, 
hacsak régi, 68 előtti jogból nem fizette eddig 
a felekezeti iskolája költségét, most arra nem 
szorítható. A hitfelekezeti iskola fejlesztése, 
bővítése a fönntartó hitfelekezet gondja. — 
N. M. Báes-Szenttamás. A korpótlékokat 
beszámítják, sőt, ha állandó jellegű és a fize-
téshez tartozik, az ismétlő-iskolai díjat is ; 
bélyeges (1 koronás) folyamodványon kérheti 
a kir. tanfelügyelő útján. Hogy mit kell mellé-
kelni, azt mi gyakran elmondottuk ezen a 
helyen. — B. Felekezeti iskolákban a szünidő 
megállapítása az iskolaszék hatáskörébe tar-
tozik. - V. Gy. B ács-Kula. A korpótléknak 
a nyugdíjba való beszámítását, mint már több 
ízben megüzentük, a kir. tanfelügyelő útján 
kérelmezni kell. — B. A. Kölked. Mivel az 
Orsz. Biz. most foglalkozik a felek, tanítóság 
fizetésének ügyével, közelebb emlékiratot is 
terjeszt be illetékes helyen ez ügyben és a 
VI. egyetemes tanítógyülés is napirendre tűzte 
a tanítói fizetés kérdését, cikkét, mely külön-

ben is ismert dolgokat tartalmaz, fölöslegesnek 
tartjuk kiadni. — H. I. Győr-Szabadhegy és 
másoknak. A BTanító-sorsjegy" húzási laj-
stromát nem mitőlünk (akiknek ehhez a dolog-
hoz semmi közünk) kell kérni, hanem a sorsjegy-
igazgatóságtól : VIII. ker., József-körút 8. szám. o ~ o ' 
ahonnét 16 fillér beküldése ellenében küldik meg. 
A húzásra vonatkozólag mi egyéb fölvilágosítást 
a lapban senkinek sem adhatunk. — G. Tivadar. 
Levele értelmében 3 év múlva lesz esedékes 
az új korpótlék. Annak idején kellett volna 
bejelenteni. Legjobb lenne, ha személyesen be-
szélne a kir. tanfelügyelővel s ha ő ajánlaná a 
kiigazítást, akkor bizonyosan meg lehetne vál-
toztatni az intézkedést. — N. József. A rNépt. 
Lapjá"-ban közzétettük, hogy rendkívüli esetek-
ben a lelkészi hivatal által hitelesített máso-
latot is elfogadják. — „1882." Ha kinevezett 
tanító, akkor a szeptember havi fizetésére is 
van jogos igénye. Jelentse be a kir. tanfel-
ügyelőnek, hogy az ön fizetése 447 korona 
lakás nélkül és kérje, hogy érdekében az iskola-
fönntartónál tegyen lépéseket a tanítói fizetés 
kiegészítése végett. Ez a kiegészítés az egy-
házi főhatóság beleegyezésével történhetik. — 
K. Endre. 1. Községi pótadót nem tartozik 
fizetni tanítói fizetése után. 2. Az apaállat be-
szerzésére kell lenni valamely megyei vagy 
legalább községi testületi határozatnak. Ehhez 
igazodjék, hasonlókép a községi közmunkák 
tekintetében is. — P. Miklós. Nem számítják 
be a tanítói szolgálat nélkül eltöltött időt a 
korpótlékba. Annál kevésbbé folyósítják önnek 
visszamenőleg a korpótlékot. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az államtitkár köszönete. Zsilinszky 

Mihály vallás- és közoktatásügyi államtitkár a 
következő levelet intézte Ujváry Bélához, az 
Eötvös-alap elnökéhez: „Nagyságos kir. Tanácsos, 
Elnök úr ! Az Eötvös-alap nevében kifejezett 
őszinte szerencsekívánatait, amelyekkel engem 
legfelsőbb kitüntetésem alkalmából fölkeresni 
saves volt, hálás érzéssel fogadtam. Amidőn 
őszintén érzett köszönetet mondok önöknek a 
rólam való szíves megemlékezésért, egyúttal 
Ígérem, hogy a hazai kultúra önzetlen mun-
kásait nemes törekvésökben a legnagyobb kész-
séggel támogatni fo gom a jövőben is. Szivélyes 
üdvözléssel vagyok: Zsilinszky államtitkár." 

— Az Orsz. Polg. Iskolai Egyesület kül-
döttsége december hó 29.-én tisztelgett dr. O O 
Berzeoicsy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszternél. Donszky Lukács, a küldöttség 
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szónoka, a fizetésrendezés és az ideiglenes pótlék 
dolgában terjesztette elő kérését, hogy az elmúlt 
tíz évnek ama mulasztását, hogy a fizetési 
törvényt csak későn, vagy épen nem hajtották 
végre a polgári iskolai tanítókkal szemben, 
korrigálják meg a jelenlegi pótlékosztás alkal-
mával, avagy a végleges fizetési törvény elké-
szítésekor. Engedelmet kért egyúttal a szónok, 
hogy a polgári iskolai reformot, amelynek szá-
zados előítéletekkel kell megküzdenie, de amely, 
lia megvalósul, évszázadokra tesz majd demo-
kratikus és hazafias szolgálatot a nemzetnek, a 
miniszter figyelmébe ajánlja. Ber.-eoiczy Albert 
kultuszminiszter biztosította az egyesületet 
szimpátiájáról és egyúttal arról is, hogy nálánál 
mélyebben senki sem érzi a polgári iskolai 
ügy fontosságát, melyről már minisztersége 
előtt is többször volt alkalma nyilatkozni. Ezzel 
az üggyel ma is élénken és folyton foglalkozik 
és első tennivalói közé sorolja, bogy azokat az 
akadályokat, amelyek eddig fönnállottak s 
amelyekre nézve hivatali elődjével egyetért, 
elhárítsa, amire van is kilátás és így a reform 
megvalósítható lesz. Ezzel azt is kijelenti a 
miniszter, hogy teljes méltánylással van a 
polgári iskolai tanárok működése iránt. Ez 
vezette őt a fizetés szabályozásánál is. Az a 
javaslat, úgymond, amely a Ház asztalán fek-
szik és amely a pénzügyi bizottság tárgya-
lásain is átment, ideiglenes és csak azért készült, 
hogv némileg segítsen az állami alkalmazót-

O«/ • o o 
takon. Epen ezért ebben nincsen semmi szerves 
intézkedés és a végleges törvényjavaslat terve-
zetét nem érinti. A pótlék-javaslatnak ez a 
sajátossága minden hivatali ágazattal szemben 
érvényesül. Arról nincs tudomása, hogy a 
polgári iskolai tanítókra a többi tisztviselőkkel 
szemben kár háramlanék. Epen ezért arra kéri 
a megjelenteket, hogy Írásban nyújtsák be 
kivánságaikat. Készséggel tanulmányozza a 
kérdést és a legjobb indulattal azon lesz, hogy 
talán az egyénenként való utalványozásnál orvo-
solja a megokolt méltánytalanságot. 

— Péterfy Sándor a jól megérdemelt 
nyugalomban sem pihen ; ő, aki egész életében 
dolgozott, még pedig több emberre valót, most 
is munkában tölti el idejét pozsonyi magá-
nyában. Emlékiratain kívül pedagógiai tanul-
mányokat és monográfiákat ír. A „nemzet-
nevelő" Széchenyi István grófról és néhány 
pedagógiai nézetéről a győri (dr. Teli Anasztáz 
által kitűnően szerkesztett) Tanügyi Értesítő-
ben tett közzé egy értékes tanulmányt s ilyet 
írt „Teleki József grófról és az általa írt 
nevelői utasításról" a kolozsvári Család és 

Iskolának is, a ini lapunknak meg Trefort 
miniszterségéről küldött érdekes visszaemlé-
kezést, melynek közlését mai számunkban kezd-
jük meg. Bizonyára az egész magyar tanító-
ság hő óhajtásának adunk kifejezést, midőn 
azt kívánjuk, hogy a „nyugalomban" levő 
Péterfy Sándort a Gondviselés még számos 
évig tartsa meg a jelenlegihez hasonló munka-
kedvében és munkabírásában pedagógiai iro-
dalmunk nagy hasznára ! Örömmel említjük 
meg azt is, hogy Péterfy Sándor állandóan 
nagy érdeklődéssel kiséri az Eötvös-alap ügyeit 
s a most észlelhető lendület örömet szerez 
neki, bár teljesen nem elégíti ki. mert — 
úgymond — még mindig 21.000 tanító van 
„künn". 

— A tanítói nyugdíj- és gyámalap. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter az ország-
gyűlés elé terjesztette a tanítói nyugdíj- és 
gyámalap mult évi működéséről és állapotáról 
szóló jelentését, mely jókora kötetre terjed s az 
általános részen kívül, amely az egész intézmény 
fölött való áttekintést foglalja magában, rész-
letesen beszámol az országos tanítói nyugdíj-
és gyámintézetbe fölvett tanítók és iskolafönn-
tartók által fizetendő d jakról, a nyugdíj- és 
gyámalap terhére történt nyugdíj-kiadásokról, 
nyugdíjpótló segélyekről, végkielégítésekről, 
temetési járulékokról, a tanítói árvaházakban 
elhelyezett árvákról, a nyugdíj- és gyámalap 
vagyonáról és zárszámadásáról. A nyugdíj-
intézetbe fölvett tagok létszáma a mult évben 
22.576 volt, az iskolafönntartói díjak 23.220 

j tanítói és óvói állomás után rovattak ki, vagyis 
minden 100 tanítói állomáson alkalmazott tanító 
közül 97 a nyugdíjintézetnek tagja. A név-
szerinti kimutatás szerint az 1902. év végével 
a következő évi járandóságok voltak folyósítva : 
3403 tanítónak nyugdíj címén 1,926.070 K 
92 f, 3093 tanító özvegvének segélypénz címén 
975.511 K 49 f', 1722 árvának gyámpénz 
címén 142.264 K 99 f, 5 tanító özvegyének 
nyugdíjpótló segély címén az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 145. §-a alapján 1874. év 
végéig befizetett 2% díjakból befolyt és az 
1875 : XXXII. t.-c. 33. §-a alapján az orsz. 
tanítói nyugdíj- és gyámalapba bekebelezett 
44.000 K terhére 743 K 34 f. Ezen 8223 
nyugdíj- és segélyjogosultnak járó összesen 
3,044.590 K 74 f évi illetményen kívül 38 
tanítónak és özvegynek végkielégítés gyanánt 
összesen 18.100 K, továbbá az 1902. évben 
elhalt 4 nőtanító férjei részére temetési járulék 
fejében összesen 1090 K, összevéve 19.190 K 
utalványoztatott egyszersmindenkorra. Az orsz. 
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tanító i nyugdíj- és gyám alapból fönntartott 
árvaházakban : Debrecenben, Kecskeméten, 
Kolozsvárott és Hódmezővásárhelyen 439 árva 
volt elhelyezve. A kiadások az egyes árva-
házakra a következők voltak : a debreceni 
árvaház összes szükséglete 69.055 K 35 f, a 
kecskemétié 112.118 K 92 f, a kolozsvárié 
25.777 K 73 f, a hódmezővásárhelyié 6590 K 
41 f volt, a csízi gyógyház kiadásaira 645 
korona 6 fillért fordítottak. 

— Az Eötvös-alap kötelékébe 1903 január 
1-től 1903 december 31-ig összesen 2394 új 
tag lépett be, akik 13.645 K-t fizettek be az 
alap pénztárába. Az új tagok közt van 2094 
évdíjas, 294 ötven koronás és 6 húsz koronás 
részesjegyes tag. Ugyancsak dec. 31-ig 49 
szövetkezet és 9 takarékpénztár küldött 352 K 
50 f-t, a legtöbb azzal a kijelentéssel, hogy 
évenként támogatni fogja orsz. segélyegyesüle-
tünket. Az Eötvös-alapra nézve tehát az 1903.-i 
év kedvező esztendő volt s az emberbaráti cél 
érdekében kívánatos, hogy a most kezdődő új 
év, mely új terheket ró Eötvös-alapunkra, 
még kedvezőbb legyen. 

— Az Orsz. Bizottság igazgatótanácsa f. 
hó 2-án ülést tartott, melyen, Somlyay József 
elnök megnyitó beszéde után Hajós M. titkár 
előterjesztette a fizetésrendezés érdekében szük-
séges akció tervét. Kimondotta a gyűlés, hogy 
megmarad eddigi álláspontja mellett, historice 
összefoglalja a fizetésrendezés körül eddig 
történteket és memorandumban ajánlja mindezt 
a kultuszminiszternek, valamint a kormány és 
a képviselőház elnökének figyelmébe. Később, 
amikor a kormány tervei nyilvánosságra kerül-
nek, nagyobb arányú mozgalmat is fog indítani 
a bizottság a vármegyei és községi hatóságok 
körében a tanítóság kívánságai mellett, A tanítói 
nyugdíjtörvény dolgában megnyugvással fogad-
ták a miniszter legújabb kijelentését arról, hogy 
a pénzügyminiszterrel újra tárgyal és elhatá-
rozták, hogy az elnökség továbbra is figyelem-
mel kísérje az ügyet s amennyiben az alap 
matematikai kedvezőtlen mérlege a legnagyobb 
akadály, megkérik a minisztert, hogy a meg-
felelő adatokat szolgáltassa ki, külön számítások 
megejtése céljából. Végül az indítványok során 
elfogadták Sziklás Adolf bizottsági tagnak azt 
az indítványát, hogy tekintettel arra a tanterv-
javaslatra, amely a magyar nyelvnek a nemze-
tiségi iskolákban való hathatósabb oktatása 
céljából készül, foglalkozzék az országos bizott-
ság is e törvényjavaslat előkészítésével, hogy 
aztán a nyári egytemes gyűlés érdemes taná-
csokat adhasson az iskolai kormányzatnak. 

Szólottak még az egyetemes gyűlés anyagi 
forrásairól és ezzel a gyűlés véget ért. 

— Köszönet. Mindazoknak, akik az új év 
alkalmából szívesek voltak minket jó kivánataik-
kal fölkeresni, demonstrálva e megemlékezés-
sel is azt, hogy a Néptanítók Lapja és olvasói : 
Magyarország tanítósága közt zavartalan a régi 
jó viszony — lehetetlenség lévén minden egyes 
t. kartársunknak külön-külön megköszönni 
szíves megemlékezését — ezen a helyen mon-
dunk hálás köszönetet. A Néptanítók Lapja 
szerkesztősége. 

— A Család és Iskola című szaklapban 
Vallás Albert, a „Kolozsmegyei Ált. Tanítóegye-
sület" elnöke, lapunkkal foglalkozik abból az 
alkalomból, hogy — mint írja — „a Néptanítók 
Lapja ellen, hol burkoltan, hol nyiltan, egy-
néhány fővárosi tanító rendszeres támadást 
intéz." „Rég nézem azt az áldatlan tusakodást, 
—' írja Vallás Albert — amelynek úgy sze-
mélyi éle. mint bizonyos célzatossága is, mind 
élesebben kezd kidomborodni. Epen azért nem 
is volt szándékom a kérdéshez szólani, bízva 
a magyar tanítóság józanságában, amely bizo-
nyára meg fogja óvni attól, hogy az egyenes 
és igazságos útról letérjen. Körülbelül így gon-
dolkozhatott a magyar tanítóság tekintélyes 
része, mivel sehol sem olvastam, hogy valaki 
e szélmalom-harcban részt vett volna. Ez a 
tartózkodás azonban, az újabb támadás hangját 
tekintve, úgy látszik, nem volt helyes. A hall-
gatás a támadókat még inkább fölbátorította, 
és pedig annyira, hogy ma már a magyar 
tanítóság nevében folytatják a harcot. Hanem 
ezzel aztán el is jutottak addig a határig, 
amelynél a magyar tanítóság hallgatása már 
meg kell, hogy szűnjék. A magyar tanítóság 
hibát követne el akkor, ha egy olyan tanügyi 
orgánum megszüntetéséhez nyújtana segítő 
kezet, mint amilyen a Néptanítók Lapja, 
amelyet, ha nem volna meg, meg kellene csi-
nálni. De hát mi is a hibája a Néptanítók 
Lapjának, hogy azt a néhány embert annyira 
megharagította, s oda vitte, hogy minden áron 
vesztét kívánják ? írásaikból a többek között 
azt olvasom ki, mint főhibát, hogy a lap nem 
elég független és nem is akar és nem is tud 
az lenni ; továbbá, hogy nem áll elég magas 
színvonalon'. Hát az igaz, hogy a N. L. nem 
szólítja a tanítóság vezérét „Hallja maga 
miniszter "-nek, hanem szólítja úgy, amint 
tisztességes, müveit ember szokta szólítani 
ugyancsak tisztességes és müveit embertársát; 
sőt a tanítóságot még az anarchiára sem 
tanítja ki. Ellenben tanítja, hogy az igazságot 
is el lehet mondani művelt társaságban szokásos 
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nyelven és hányon, anélkül, hogy az egy percig 
is megszűnnék igazság lenni. Találtam olyan 
cikkelyt is a N. L.-ban, és pedig nem egyet, 
amelyben mondva volt, hogy a kötelesség és munka 
hü és odaadó teljesítése, erősebb, sőt biztosabb 
támogatása a tanítóság igazságos ügyének, mint 
bármely hangos, lármás és durva követelő hang. 
Igaz ! lármás, durva, követelő és duhaj hangon 
írt cikkelyt a N. L.-ban 28 évi működésem 
alatt sohasem olvastam ! Ha ennek a hangnak 
a hiánya, meg azok a tények, melyekről említést 
tettem, a függetlenség hiányának, vagy épen a 

* szolgaiságnak az ismérve, akkor én is elismerem, 
hogy a N. L. nem független, hanem alá van 
vetve, sőt tudatosan aláveti magát azoknak a 
törvényeknek, amelyeknek minden jó társaság-
beli ember alá van vetve és alá kell, hogy 
vesse magát, egyebekben nem tapasztaltam a 
függetlenségnek hiányát. De nem is lehetett, 
mivel volt miniszterünk mindig az őszinteségnek 
és nyiltságnak volt híve, s az ő munkatársaitól 
sem kivánt soha egyebet. S közoktatásügyünk 
ez időszerinti vezére is számít a tanítóság 
őszinteségére. Aki ellenkezőt állít, vét az 
igazság ellen. íme, tehát ebből áll az egyik 
íohiba, amely tulajdonképen erény és pedig 
mindenki által követendő erény. A másik főhiba, 
amelyikkel a N. L.-ját vádolják, amint említém 
az : hogy nem áll elég magas színvonalon ! 
Amióta a N. L.-ját Ujváry Béla szerkeszti, azóta 
dolgozótársainak több, mint 3/é-ed része tanító, 
akik tudásuk és képességük szerint, a munka-
körükbe eső kérdésekkel foglalkozva, azokat 
lapjukban megvitatják s végül megállapodásra 
jutva, a tapasztalatokból^ leszűrt véleményt, a 
köz javára értékesítik. En mindig úgv tudtam 
és abban a hitben éltem és élek ma is, hogy 
egy tanügyi lapnak nem is lehet ennél szebb 
és fontosabb hivatása és épen egy olyan lap-
nak, amely a tanítóság összeségének a lapja, 
teljeséggel nem. Maga az alapító, boldog emlékű 
br. Eötvös J. is ezt tűzte ki a N. L. céljául ! Ki 
hitte volna, maga az alapító bizonyára nem, hogy 
e cél hü követése, a lap színvonalát leszá'lítsa ! 
Halljátok csak ti tanítótársaim, akik dolgoztok, 
de zaj nélkül; vitatkoztok, de lárma nélkül; 
véleményt állíttatok véleménnyel szemben, de 
nem vagytok durvák azért, mert mások máskép 
gondolkoznak, mint ti; sőt ha meggyőződtetek, 
hogy társatok véleménye jobb és helyesebb, 
mint a tiétek, magatokévá is teszitek ! Hall-
játok! ti azt a lapot, amely mindnyájunké, 
amelynek hasábjain találkoztok, gondolataitokat 
kicserélitek, munkátokkal, lelketek, értelmetek 
megnyilatkozásával értékében leszállítottátok. 
A tanítók barátjai (!) mondják ezt, akik ami 
nevünkben beszélnek ! Kérlek, feleljetek, mert 
a további hallgatás már bűn ! Mondjátok ki 

bátran, hogy azt a lapot, amelyet a magyar 
tanítóság ír, amelyben a magyar tanítóság 
munkássága, lelke nyilatkozik meg, továbbra 
is úgy tekintitek, mint kapcsot, mély mind-
nyájunkat összefűz ; mint családi tűzhelyet, 
melynek melege mindnyájunkat testvérekké 
tesz abban a munkában, amely —- mert célja 
a haza és nemzet építése és erősítése — szent 
és fölemelő ! Utasítsuk vissza ezt a vádat s 
csoportosulva lapunk, a Néptanítók Lapja körül, 
legyen jelszavunk továbbra is a nemes és zaj-
nélküli békés munka! Ez a mi erősségünk, ez 
a mi diadalunk biztosítéka ! " 

— Női továbbképző tanfolyam nyilt meg 
Temesvárott, az állami felsőbb Jeányiskolában, 
a közokt. miniszter jóváhagyása mellett, 1904. 
évi január 4.-én. Mársits Rozina, Benedek 
Albert dr., Keszler Károly és mások a családi 
nevelés, társádalmi élet, irodalom és művészet 
köréből 5 hónapra terjedő ciklusban előadá-
sokat fognak tartani ideális közművelődési 
célból. 

— A Tauítósorsjáték nyereménysorsolását, 
kikötött föltételeihez híven, december hó 23.-án 
megtartották. A 30.000^-koronás főnyeremény a 
272.340. sz. sorsjegyre esett. Nagyobb nyeremény 
esett a 205.953.,' 105.953., 102.258., 36.284.. 
124.740., 2.560., 119.692., 139.720., 295.195, 
296.212. stb. számú sorsjegyre. Részletes nyere-
ményjegyzék a sorsjáték igazgatóságánál 16 
fillér beküldése ellen kapható. Az igen értékes 
nyereménytárgyakat az igazgatóság az eredeti 
sorsjegy átszármaztatása ellenében január hó 
2 tói kezdje küldi szét a szerencsés nyerőknek. 
(A húzási lajstromot mi nem közölhetjük, 
kérdezősködésekre pedig lapunkban választ 
nem adhatunk ; az érdeklődők szíveskedjenek 
egyenesen az egyedül illetékes helyre : a sors-
játék igazgatóságához: VIII., József-körút 8. sz. 
fordúlni. Szerk.) 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Varga Béla, Csoknya (1904. évi tagsági 
díja) 3 K ; Vinter Sándor, Ajka (t. d.) 3 K ; 
Salló Sándor, G-yetra (részesjegyre 2 utolsó 
részletére • 20 K ; Lampel József, Hidaskürt 
(t. d. 1903-ra) 3 K; Gulbavy József, Cziffer 
(t. d. 1904-re) 3 K. — 2. Tanítók Házára: 
Fintér Sándor, Ajka 2 K. Átutaltak az alap 
pénztárába. Az Eötvös-alap pénzeit nem szer-
kesztőség inkre, hanem egyszerűen így kell 
címezni : Tanítók Eötvös-alapja. Budapest. 

Tartalom. Daloskörök és a népnevelés. György 
Aladár. — Berzeviczy miniszter programja. — Régi 
dolgok, új kötelességek. Lázár István. — Trefort 
miniszterségének korszakáról. Péterfy Sándor. — Kül-
földi szemle. Szünóra. Űj évre. Gergely János. — 
A rádium. Hoitsy Pál. — Hivatalos rész. — Egye-
sületi élet. — Tanítók tanácsadója. Különfélék. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje l en ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország ' népok ta t á s i 
in tézet , t ehá t az összes óvodák, elefni, felső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - in tézetek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megkü ldése i rán t i fo lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügyelő által l á t t amozo t t 
községi e lől járósági b izonyí tvánnyal együt t , a „Néptaní tók 
Lap ja" szerkesz tőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pós ta világosan ki í randó. 

Előf izetési á r : Egy évre 10 korona , fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy n e g y e d évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m f o g a d u n k el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i rde t é sek á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért m i n d e n közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenki á l ta l k i számí tha tó h i rde t é s i d í j e lőre kü ldendő 
b e . Egyéb hirde l é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: - KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem acitxnJk vissza. 

Tretort minisztersége idejéből. 
Báró Eötvös József a következő hét 

pontban sorolta föl, még pedig a kellő 
részletezéssel, az 1870. évről szóló 
miniszteri jelentésben azokat az aka-
dályokat, amelyek népoktatásügyünk 
gyorsabb fejlődésének útját állják: 

„1. Népnevelés Li nk n ek kétségkívül első s  
legfőbb hiányát s egyszersmind terjedésének 
legnagyobb akadályát képezi a létező iskolák-
nak a tankötelezettekhez mérten elégtelen lét-
száma és a célszerű iskolaépületeknek nagy 
hiánya. 2. Haladásunk másik ép oly nagy 
akadályát képezi a kellően képesített tanítók 
hiánya ; inert a fölépítendő új tantermek is 
csak annyiban használtathatnak iskolákul, 
amennyiben egyszersmind alkalmas tanítókat 
állíthatunk beléjök. 3. Népiskolai közoktatásunk 
törvény értelmében való rendezésének és hala-
dásának harmadik nagy akadályát az képezi, 
hogy a népnevelésre fordítható anyagi erő elég-
telen. 4. Népnevelésügyünk emelkedésének 
egyik legnagyobb akadályául szplgál az iránta 
sok helyen tapasztalható részvétlenség. 5. Az 
1868-ik évi XXXVIII. t.-c. végrehajtásának 
ötödik nagy akadálya abban rejlik, hogy a 
vallásfelekezeti féltékenység által oly izgatások 
történnek, amelyek a vallásosság védelmének 
ürügye alatt a községi iskolák, illetőleg maga a 
népiskolai törvények ellen törnek. 6. Fölötte 
megnehezítette a közoktatási kormány föladatát 
a szülők, a községek, s a közönség, a kö/ségi s  
megyei hatóságok részéről a népoktatás ügyével 
szemben sok helyen és sok alkalommal kimu-
tatott lanyhaság. 7. A törvény végrehajtásának 
hetedik nagy akadálya a kir. tanfelügyelők 
számának az elégtelenségében rejlik." 

Nem nehéz kitalálni, hogy az Eötvös 
által megjelölt akadályok közül csak 
három, nevezetesen a 4., 5. és a 6. 
nem származott az ország kedvezőtlen 
anyagi helyzetéből, de annak a belá-
tásához sem kell ám valami rendkívül 
nagy ész, hogy Trefortnak óriási küz-
delmet kellett 17 álló esztendeig vívnia 
ezzel a népnevelésügyünknek a fejlő-
dését megakadályozó hétfejű sárkánnyal, 
hogy haladást mutathasson föl. 

Azt is hirdetik még ma is sokan, hogy 
Trefort ellenséges indulattal viseltetett a 
néptanítók és a néptanítóság egyesületi 
tevékenységével szemben. Korántsem 
akarom a dolgot szépíteni. Yaló dolog, 
hogy Trefortnak nem nagy gyönyörűsége 
tellett a néptanítói egyesületi élet 
minden egyes megnyilvánulásában s  
hogy nem kedvelte az önmagukkal eltelt, 
önhittségükben hatóságaik és feljebbvalóik irá-
nyában a köteles tiszteletről is megfeledkező 
tanítókat. Sajnos, sokáig abban a véle-
ményben is volt Trefort, hogy a taní-
tóság nagy többsége helyesli azokat az 
erőszakoskodó, követelődző utakat és 
módokat, amelyeket bizonyos elkese-
seredett egyének a néptanítóság szo-
morú anyagi helyzetének a megváltozta-
tása céljából választottak, másoknak is 
ajánlottak és elég sokan használatba is 
vették, habár csakhamar beláthatták, 

- líiiszeriöt maguknak is, másoknak is, 
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sőt még a népnevelésügynek is csak 
ártalmára válhatik a meggondolatlanul 
követett ú t és mód. De idővel teljesen 
meggyőződvén Trefort afelől, hogy az 
ország tanítóságának nagy többsége 
távol tartja magát az elkeseredéstől, a 
fölháborodottak helytelen és céltalan 
mozgalmától, nyugodt kötelességteljesítéssel 
igyekszik a nemzet elismerését, nemes 
és nagy horderejű munkájának a méltó 
jutalmát kivívni, és hogy még azok is, 
akik a mozgalomban részt vettek, 
egymásután abbanhagyják helyezetük-
nek erőszakoskodással való megjavítása 
reményében megkezdett tusáikat ; — 
ugyanezért Trefort sem ellenezte többé 
az ország tanítóságának egyesületi tevé-
kenységét, sőt olyan nagy áldozatokat 
is hozott ennek helyes irányba való 
terelése érdekében, aminőt még egy 
ország közoktatásügyi minisztere sem 
kísérlett meg. A két országos képviseleti 
tanítói gyűlés, amely a kincstárnak 
mintegy 25—30 ezer forintjába került 
volt, azonban szerencsétlen szervezeténél 
fogva nem felelt meg teljesen a vára-
kozásnak s a kitűzött célt nem való-
síthatta meg; ezért azután T. nyugodtan 
beleegyezett már abba is, hogy a tanítók 
által kedvelt s az 1848. évi tanító-
gyűlésnek a mintájára időszakonként 
megtartott egyetemes néptanítói gyűléséket 
folytathassák. Hogy mily szívesen fogadta 
Trefort már 1885-ben a III-ik egye-
temes tanítói gyűlés végrehajtó-bizott-
ságának azt a küldöttségét, amelyet 
Lakits Vendel vezetett volt eléje abban 
az ügyben, hogy a IV-dik egyetemes 
gyűlés előkészítésének a tervét beje-
lentse és arra kérje, hogy az 1885. évi 
kiállításra egybegyülekező néptanítók 
számára egészségügyi előadásokat tar-
tasson, kitűnik az i t t alább közölt 
beszédnek a tartalmából, amelyet hal-
hatatlan emlékű miniszterünk az előtte 
megjelent kettős küldöttség vezetőinek: 
Lakitsnák és Tóth Józsefnek, „Tanítói 
árvaházi egyesületünk" elnökének szóval 

is előterjesztett kérelmére mondott 
május hó 4-ikén, amidőn Árvaházi 
egyesületünk nevében a védnöki tiszt-
nek az elfogadása ügyében kerestük föl 
a budavári régi „Országház" épületében. 

A miniszter mind a két szónok beszé-
dére hosszasabban, teljes félórán át s 
oly lelkesültséggel válaszolt, hogy szavai, 
melyek a legbensőbb meggyőződést 
tükrözték vissza, magukkal ragadták a 
küldöttség minden tagját, s amelyek 
bizonyára hasonló lelkesedéssel és 
örömmel töltötték el a sajtó közve-
títésével az egész ország néptanítóinak 
színét-javát. Sajnálatos, hogy e rend-
kívül szép és reánk a nemzet nép-
oktatásügyi munkásaira nézve rendkívül 
tanulságos beszédet, melynek minden 
egyes szava megérdemelte volna a meg-
örökítést, senki se jegyezhette föl a 
maga teljességében ós így én is csak 
az akkori lapokban közölt kivonatos 
tartalmával ismertethetem meg az ifjabb 
tanítói nemzedéket. Ámde azért e 
nevezetes beszédnek a lényege meg-
maradt a vázlatos kivonatban is a késő 
nemzedékek tanulságára és szép képét 
nyújt ja a bölcs közoktatásügyi kormány-
férfiúnak, kit nemcsak külső, de benső 
szellemi rokonság is korán egyesített 
nemzetünk szolgálata érdekében nagy 
Eötvösünkkd a Gondviselés. 

Az emlékezetes beszédnek rövid 
kivonata imígy szól : 

„A tanítói árvaház protektorságát örömmel 
elfogadom ; itt azonban még meg nem állunk. 
Szándékom, uraim, minden tanítóképző-intézet 
mellett létesíteni egy ily árvaházat ; s ha Isten 
segít, ezt még miniszterségem alatt szeretném 
megvalósítva látni. Mert én, uraim, a tanítók 
sorsát nagyon szívemen hordom. " 

„A jó tanító igen fontos tényező a társa-
dalomban, azért fektetek én a tanítóképzésre 
oly kiváló súlyt. Nem értem, miért ellenségei 
némelyek az internátus intézményének, holott 
be van bizonyítva, hogy csakis emellett virá-
gozhatik föl sikeresen a tanítóképzés. Oda kell 
hatnunk a jövőben, hogy a felekezeti képezdék 
is ez alapon szerveztessenek." 

„A művelt, jó tanítót én nagyon tisztelem 
és becsülöm. Ismertem tanítókat, kik oly nemes 



1. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. •3 

módon töltötték be hivatásukat, oly szép 
műveltséggel rendelkeztek, hogy képesek lettek 
volna miniszteri állás betöltésére is. De kétség-
telen maim az is, hogy nagy az oly tanítók 
száma, kik nemes hivatásukat nem tudják 
eléggé megérteni, sokan vannak, kik saját 
állásukat kicsinyelve, helytelen ambíció által 
vezéreltetve, magasabb működési tért keresnek 
maguknak. Csak e napokban volt nálam egy 
tanító, kit állásából formaliter elcsaptak s arra 
kért: nevezzem ki segédtanfelügyelőnek, ő erre 
elég erőt és tehetséget érez magában. Mit 
mondjunk az ily beteges képzelődésre ? A 
tanítók gyakori gyűlésezésének csakis épen 
azért nem vagyok barátja, mert tapasztaltam, 
hogy egyes szerepelni vágyó emberek ezt a 
beteges képzelődést ébresztik föl a tanítókban, 
ahelyett, hogy nevelői bölcsesség, a tanítói 
nemes hivatás fejlesztésére kívánnának hatni." 

„Tapasztalatból mondhatom, uraim, azt is, 
hogy társadalmunk felsőbb köreiben a nép-
oktatásügy és a tanítók sorsa iránt nagy volt 
a rokonszenv és az érdeklődés új korszakunk 
első éveiben ; és mit kellett látnom ? — azt, 
hogy az utóbbi pár év alatt ez a szép érdek-
lődés és rokonszenv teljesen megszűnt. Es 
miért? Mert a tanítók politikai pártviszályokba 
keveredtek. — Sokan vannak a tanítók között, 
kik,azt hiszik, hogy ők vannak egyedül hivatva 
a társadalmat reformálni, holott előbb önma-
gukat és iskolájukat kellene reformálniok. En 
arra törekszem, hogy a tanítót mindenki tisz-
telje és becsülje s épp ezért nem tartom kívá-
natosnak, hogy az állam és a társadalom fő 
tényezői között a tanítókkal szemben az az 
ellenszenv fejlődjék ki, mely egykor Francia-
országban ötezer tanítónak vette el a kenyerét. 
Legyen a tanító önérzetes, ezt akarom; de ne 
kapassa el magát. Tudom, én jól, hogy azon 
hasznos szolgálatokkal szemben, miket a tanító 
tesz, az ö elismertetése és jutalmazása ma még 
nincs kellő arányban s a tanítók e materiális 
baján okvetlenül kell segíteni. Én törekszem is 
erre s hiszem, hogy a tanítóság hazafisága és 
műveltsége a közel jövőben már ki fogja vívni 
azt, ami e tekintetben még hiányzik." 

„En a fővárosi tanítóságtól, mint akik mű-
veltség és szakismeret dolgában Magyarország 
tanítóinak az elitjét képezhetik, sokat várok. 
Ezeknek kell oda hatniok, hogy az a beteges 
képzelődés, mely az ország tanítóságának a 
selejtesebb töredékét, a többség kárára elfogja, 
melynélfogva igen sok, hivatását betölteni 
nem képes tanító a társadalom reformálását 
tűzi ki föladatául, megszűnjék." 

„Nem akarom én, hogy a tanító földhöz-
szegzett rabszolga legyen, sőt azt kívánom, 
hogy az önérzetet, az önállóságot és gondol-

kodási szabadságot a tanítóban senki el ne 
nyomja. Az olyan tanító, aki mindenre csak 
fejet bólint, előttem nem kedves. El van veszve 
a nemzet, melynek tanítói szolgalelküségre 
vannak kárhoztatva. Ismétélten mondom, én a 
néptanítókat nemzetünk fejlődésére nézve a leg-
fontosabb tényezők egyikének tartom. Ők vannak 
hivatva okos előrelátással, bölcs meggondolással 
vezetni a felnövő nemzedékeket, jó példaadással 
hatni a nép erkölcsi világára s terjeszteni azon 
eszméket, melyek a vagyonosodásra, a jólétre 
vezetnek. Csinálhatunk mi tanterveket, adhatunk 
ki rendeleteket, nevezhetünk ki tanfélügyelőket, 
a legszebb törekvés dugába dől, ha a tanító 
nem működik helyes irányban s hivatását nem 
képes kellőleg betölteni. Csak ő tőle függ egész-
séges gondolkodást, hasznos munkássági ösztönt 
önteni a népbe, csak ő hirdetheti hatásosan 
azon egészségtani szabályokat, melyeknek köve-
tésétől függ egészségügyi mizériánk megszün-
tetése, ezért szíves készséggel vagyok hajlandó 
az egyetemes tanítói gyűlés végrehajtó-bizott-
ságának azt a kérelmét teljesíteni, hogy a 
kiállításra feljövő tanítóknak az egészségügyről 
fölolvasások tartassanak. De nem szeretném, 
ha ezen előadások tartásánál a hallgatóság 
nagy száma a kitűzött cél sikerét kockáztatná." 

„Nem ellenzem a nagy szünidőben a végre-
hajtó-bizoftsági gyűlés megtartását sem, ámbár 
a fődologra nézve, mely a gyűlés tárgyául ki 
van tűzve a tanítói nyugdíjtörvény revízióját 
illetőleg, annyit mondhatok, hogy nekem minden 
törekvésem e tekintetben oda irányul, hogy a 
néptanítóknak jogos és méltányos kivánságai 
e részben kielégítést nyerjenek. En a törvény-
hozás előtt több ízben tett Ígéretemhez képest 
is már ezt a kérdést régebb idő óta tanul-
mányoztatom a minisztériumomban s amennyi-
ben lehet, e dolog matematikai számításokon 
is alapul, figyelembe fogom venni a tanítóság 
kérelmét is. Nehéz föladat ugyan, szegény 
országunk anyagi viszonyait tekintve, a föl-
merült kivánalmaknak mindegyikét teljesíteni, 
de amit a nemzet törvényhozó testülete a 
tanítók érdekében megtehet, bizton remélem, 
hogy meg is fogja tenni. Ma még szegények 
vagyunk, de hiszem, anyagi jólétünk a jövőben 
emelkedni fog, a kiállításnak meglesz az a 
haszna, hogy megtanuljuk belőle : nem elég 
csupán termelnünk, de a termelt anyagot 
helyesen föl is kell dolgoznunk, s a hazai 
iparcikkeket a külföldiekkel szemben is meg kell 
becsülnünk, hogy a hazai ipar fejlődésnek indul-
hasson. En — fejezé be Trefort miniszter több 
ízben lelkes éljenzéssel félbe szakított beszédét — 
minden évben csináltatok magamnak egy öl-
tözet ruhát hazai posztóból s nincs okom 
megbánni." 

1* 
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E szavak után a miniszter újra bizto-
sította a küldöttségek tagjait arról, 
hogy ő a tanítóság ügyét a legmele-
gebben szívén hordozza s a jó tanítókért 
mindent megtesz, mi hatalmában áll. — 
ígéretét be is váltotta, amikor csak 
tehette. Sajnos, az ország összes taní-
tóinak a helyzetét nem javíthatta meg 
oly mértékben, aminőben szíve szerint 
óhajtotta volna. Utódaira hagyta ő is, 
miként első miniszterünk, a népoktatás-
ügy munkásainak a kedvezőbb anyagi 
körülmények közé való helyezését s 
ezek nem is mulasztották el soha, hogy 
amint az ország pénzügyi állapota meg-
engedte, a nemzet hűséges szolgáinak 
szigorú sorsán enyhítsenek. Bízhatunk 
tehát a szebb jövőben! 

Két nevezetes mozzanatot kell még 
arra nézve megemlítenem, hogy Trefort 
mily melegen érdeklődött a magyar 
tanítóság két szép alkotása iránt. 

Az 1883-ik évi karácsony ünnepein 
értesültünk afelől, hogy Trefort vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszterünk 
kegyes volt 0 császári és apostoli királyi 
Fölségének a kegyeibe ajánlani az 
„Eötvös-alapra" meg a „Tanítók országos 
árvaliázára" gyűjtő két tanítói egye-
sületünket és hogy jóságos miniszterünk-
nek e fölterjesztésére leérkezett leg-
kegyelmesebb válaszának a végsorai 
ezek: 

„Ezen előterjesztés tartalmát tudomásul 
vévén, a bennérintett két alap mindegyike 
javára magánpénztáramból ezerötszáz, azaz 
összesen háromezer forintot engedélyezek s e 
részben az általam említett pénztáram igaz-
gatóját kellően utasítom. 

Kélt Bécsben, 1883. évi december lió 18. 
Ferenc József, s. k." 

Trefort kérelmére tör tént továbbá az n 
is, hogy 0 Fölsége Urunk és Királyunk 
legkegyelmesebben megengedni méltóz-
tatott, bogy az 1886. évben a XII. és 
1887-ben a XIII. jótékonycélú m. 
kir. államsorsjáték tiszta jövedelmé-

ből tekintélyes összegekben részesüljön 
„Országos árvabázi egyesületünk" meg 
az „Eötvös-alap." 

Erezték Trefort szívének ezen jóságát 
még azok is, akik ama szerencsétlen 
mozgalom közben igaztalanul és méltat-
lanul támadták. 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

Népnevelő egyesületek. 
Lapunk 1903. évi 53. száma első cikkéhez 

nem-tanító tollából kaptuk az első közleményt, 
melynek írója érdeklődik a tanítóság működése 
hánt s lapunkat állandóan figyelemmel kíséri. 
Egyelőre minden megjegyzés nélkül adjuk ezt 
az I. hozzászólást a következőkben: 

I. 
A Néptanítók Lapja 1903 december 31-ik 

számában nagyon érdekes cikket olvastam a 
Népnevelő egyesületek szervezéséről. A tanító-
ság hivatása, hogy lerakja nemzeti művelődé-
sünk alapjait s alkosson olyan intézményeket, 
melyek a nép javára szolgálnak. A cikkíró 
nemes szándékát azzal az indítvánnyal koronázza, 
hogy a járásköri üléseket a falu ünnepévé kell 
tenni s foglalkozzék a tanítóság a nép ügyével 
bajával, arról beszélve, ami neki fáj, alkalmas 
gyógyszert is ajánlva, gazdasági szövetkezetek 
megalakítására vonatkozó, akár rögtön meg-
valósítható fölhívásban; a harmadik rész 
pedig legyen a szórakozásé: a zenéé, táncé. 

A cikkiró sokat vár az ifjúsági egyesüle-
tektől, az ifjúsági egyesületek számára meg 
akarja nyerni a nép, a társadalom érdeklő-
dését s a magot csírázásra képessé tenni. 

Ha egy társadalmi osztály árván áll, úgy a 
hazai tanítóság az. Pedig joggal számíthatna 
a műveltek támogatására. A nép oktatása és 
szórakoztatása, a gazdasági védekezéshez való 
szoktatása a szociális kérdés megoldását 
célozza. 

A szórakoztatásba én szeretnék testedzést, 
vetekedést (sport) vegyíteni. A hazai tanítóság 
segíthet megvalósítani a honvédelemre nézve 
oly fontos lövészetet is, amire Szemere Miklós 
annyit áldozott. Nem ártana, ha a tanítóság 
vezetősége Szemere Miklóssal, kiben a társa-
dalmi vezetés minden feltétele és képessége 
megvan, érintkezésbe lépne és az ifjúság testi 
nevelése s a lövészet tárgyában vele értekez-
nék, úgyszólván Szemere Miklóssal szövetkeznék 
az ő hazafias céljainak megvalósítására, ami 
megerősítené a tanítóság óhaját, közelebbről 
pedig a Népnevelő egyesületekről elmondottakat. 
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Ha valaki hivatott arra, hogy az ifjúság 
és tanítóság előtt a művelődés zászlaját lobog-
tassa, ligy Szemere Miklós az, ki érzéseiben, 
beszédeiben, tetteiben bebizonyította hivatott-
ságát; az ő erkölcsi értéke, tekintélye, össze-
köttetései a tanítóságnak megnyernék aztán 
az előkelő társadalom érdeklődését, amire a 
tanítóságnak és kitűzött feladatának szük-
sége van. 

A szövetség vele nem nehéz. Ha a tanítóság 
közeledik, ő nem zárkózik el. 

(Budapest). —a. 

II. 
A fölvetett kérdést: „miként lehetne az 

ifjúsági egyesületekből a népnevelő egyesüle-
teket kifejleszteni?" — nemes, eredményében a 
nép boldogulását előmozdító eszmének tartom. 
A felelet nem nehéz ; kivitele a tanító hivatás-
szeretetétől, ügybuzgalmától, rátermettségétől 
függ. Erős akarat, türelem, a nép szeretete, 
érdekeinek munkálása elvezet bennünket ahhoz 
a célhoz, melyet halhatatlan emlékű Eötvösünk 
a népnevelő egyesületek eszméjével maga elé 
tűzött. 

De a fölvetett kérdést egyszersmind fölhívó 
szózatnak, intő példának tekintem ; a' munkára 
serkentés nemes eszméi rejlenek ebben. A ma-
gyar tanítóság nem nézheti tétlenül tovább, 
miként megy lefelé a nép a bűn és erkölcste-
lenség lejtőjén, mily könnyen hagyja itt az 
édes magyar hazát, adja idegen kézre az apai 
vagyont, jut a tönk szélére, koldúsbotra. Az 
édes anyaföldet meg kell szerettetnünk, a népet 
vissza kell vezetnünk arra az egyenes útra, 
mely a megelégedéshez s boldogsághoz vezet. 

Keressük azért önmagunkban a hibát, tegyünk 
egy őszinte vallomást: vájjon a nép boldogu-
lását munkáltuk s munkáljuk-e úgy, mint hiva-
tásunk s megtettünk-e e tekintetben is mindent, 
amivel tartozánk? 

Nem lépek föl vádlóként tanítótársaimmal 
szemben, mert ha vádat emelnék, igazságtalan 
lennék. A magyar tanítóságban magasan lobog 
a hivatásszeretet lángja; teljes erejét fölhasz-
nálja, nem azért, hogy érdemeket szerezzen, 
de hogy a nép között, az édes magyar föld 
göröngyei fölött boldogságot, áldást hintegessen. 
S ha mégsem olyan az eredmény, aminőt vár-
hatnánk, ha a reményt csalódás váltja föl, ha 
lassú léptekkel halad előre az az ügy, mit 
siettetni óhajtanánk: az okokat igen gyakran 
tőlünk távol álló körülményekben kell keresnünk. 

El kell azonban ismernünk, hogy a magyar 
tanítóság még többre képes és kész. De ha 
ismét tekintetbe vesszük, hogy az anyagi 
gondok megakasztják nemes törekvéseiben, ha 
nem ritkán nyomor jár ez elhintegetett nemes 

mag útjában, ha küzdelmének gyümölcse a 
gond s az ezt követő korai halál, úgy ne 
várjunk kitartó, eredményes munkát ; a hivatás-
szereretből eredő lelkesedés tüze — miként a 
a szárnyaszegett madár — lankad s kialszik 
egészen. 

Ez az oka annak, hogy a magyar tanítóság 
a nép boldogulását nem munkálhatja úgy, mint 
kellene, munkájának nincs elég sikere s nem 
tettünk s nem tehetünk meg mindent, amivel 
tartozunk. 

Egy reménysugár azonban már ott dereng 
a láthatár szélén. Állami tanítótársaink jövője 
felől gondoskodva van; homlokukról a gond-
redőket szétsimító, tisztességes anyagi jutalom 
kél a munka nyomában. De mindez nem elég. 
Az összes magyar tanítóság homlokáról kell 
eloszlatni a gondredőket, föloldani a szükség és 
nélkülözés lebilincselő láncait; szabaddá tenni, 
hogy ne a mindennapi kenyér biztosítása után 
fáradozzon, de egyedül hivatásának, keble óha-
jának : a nép boldogulásának élhessen. Ez az 
első föltétel, mely által e föltett kérdés biztos 
megoldást nyer s eredményében áldást hinteget. 

A jobb jövő reménye azért tétesse félre a 
fájó sebek nyilvánítását s ha arról van szó, 
hogy a népnek s ezzel együtt magyar hazánk-
nak boldogsága minket munkára hív, hivatás-
szeretetünk tüzét ne lankassza az anyagi gond, 
hanem ügybuzgalommal, türelemmel és kitar-
tással kezdjük vagy folytassuk a munkát. 
Magyarország minden tanítója mint egy test, 
egy lélek az eszme nemes intenciójától áthatva 
működjék közre a cél elérésében, mert csak 
így lehet munkánknak kívánt sikere, áldásos 
hatása. 

Hogy miként lehetne az ifjúsági egyesüle-
tekből a népnevelő egyesületeket kifejleszteni, 
erre nézve megadja a feleletet a tanító ügy buz-
galma és hivatásszeretete. Véleményem szerint 
nem szervezett, alapszabályokon nyugvó egye-
sületekre van szükség; ezzel a célt előbbre nem 
visszük;, de szükségünk van fokozottabb mérvű 
szakavatott munkára. A nép nem barátj a az 
egyesületeknek, szabadságát korlátozni nem szí-
vesen engedi, az áldozatokban meg épen nem 
bőkezű; egyesületek létesítésével a tanító buz-
galma sikerre nem vezetne. 

Végezzük kötelességeinket igazi leik ese-
déssel és buzgósággal az iskolában, cse peg-
tessük a fogékony gyermeki lélekbe a h it és 
erkölcs nemes magvait, a hazaszeretetet, a 
munkásságot. Fejlesszük ezt tovább az ism étlő, 
illetve a gazdasági, városokban az iparos-tan onc-
iskolában is, kisérjük figyelemmel tanítvá-
nyaink minden lépését. Ezen az alapon épü 1 föl 
a népnevelő egyesület, halhatatlan Eötvös ünk 
eszméje testet ölt. Ha községünk kicsinye 
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nagyja bizalommal és szeretettel viseltetik 
irántunk, ha fölhasználva a kínálkozó alkal-
makat, a nép lelkéhez férkőzünk s híveinket 
magunk köré gyűjtve megismertetjük a boldo-
gulás útját, a bűn és erkölcstelenség káros 
következményeit, ha megismertetjük a takaré-
kosság erényét, mely megelégedést szül s a 
honszeretetet, hogy „a nagy világon e kívül 
nincsen számunkra hely:" úgy megalakítottuk 
a népnevelő egyesületet, mely el fogja érni 
célját, újjá szüli a magyar nemzetet. 

Erre kell törekednünk mindnyájunknak s 
hogy ezt elérhessük, támogassuk egymást 
nemes törekvéseinkben. Egyesületi üléseinken 
vitassuk meg est a fontos tételt s egymás 
tapasztalatait közölve, egymást tanítva, buz-
dítva, fáradozásunk jutalmazatlan nem marad. 

Ez a legbiztosabb mód a" népnevelő egyesü-
letek eszméjének megtestesítéséhez, céljának 
eléréséhez. így lesz munkánknak áldásos ha-
tása ; közös, egyetértő, szakavatott munkával a 
magyar tanítóság új életet teremt : a hit, re-
mény és szereteten épült megelégedett és 
boldog életet. 

(Győr.) Vasleó Tjúszló. 

Létesítsünk napközi otthont. 
Üdvös s páratlan nevelési, erkölcsnemesítő 

haszonnal járó intézmény a napközi otthon, 
melynek létesítésén dicsérendő ügybuzgalom-
mal fárad Budapest székesfőváros tanácsa. 

Ezt utánozni s életbe léptetni volna köteles-
sége az állami tanítóságnak is. Különösen 
pedig azoknak kell e kérdést fölvetniök s arra 
a magas minisztérium figyelmét fölhívni, kik 
a főváros környékén működnek, mert külö-
nösen e helyeken a napközi otthon létesítése 
égető szükség. 

Romlottabb, erkölcsileg züllöttebb gyermeket 
aligha lehet találni másutt, mint itt a főváros 
közvetlen tőszomszédságában. A lapok útján 
nem egyszer értesülünk arról, hogy a társa-
dalomnak egy jelentékeny része csavargó, 
tolvaj gyermekekből áll, kik Istent, szülőt 
nem ismernek. Vannak szervezett tolvajbandák, 
amelyek 8—10-éves gyermekekből állanak, 
kik előre eltökélt szándékkal a legnagyobb 
raffinériával megkárosítják a kereskedőket. Míg 
a banda feje egy csekélyértékű tárgyon hossza-
san alkudozik, többi tagja minden lehetőt 
elemel. 

Azonban az ennél még undokabb dolog 
se ritka köztük. Hiszen rövid idővel ezelőtt 
egy tolvajszövetkezetet fogtak el, melynek 
tagjai fiatal gyermekleányok voltak, kik a 
temetőben a sírokat fölásták, hogy a halotta-
kat kifosszák. A közelmúltban egy 1-ső osz-

tályba járó gyermek segédkezett a templom 
kirablásánál. Idősebb testvérei átbujtatták a 
templom keskeny ablakán s azután kinyittat-
ták vele az ablak szárnyait, hogy könnyebben 
juthassanak be s ott garázdálkodhassanak. 

A kis gyermek éjjeli kalandját, mint holmi 
hőstettet, elregélte iskolatársainak s így azután 
elfogták a tetteseket, kik vakmerőségükért 
meg is bűnhődtek. 

Számtalan példával világíthatnék meg a 
gyermekek ez erkölcsi romlottságát, melynek 
csíráját szerény véleményem szerint az ily 
züllött gyermekek szerencsétlen családi viszo-
nyaiban kell keresnünk. 

A főváros környékén levő községekben & 
lakosság zöme gyárimunkás s napszámos, tehát 
oly egyén, ki reggeltől késő estig szakadat-
lanul dolgozik s fárad a mindennapi kenyérért. 
Gyermekeik zabolátlan szabadságot élveznek, 
az utcán ólálkodnak, kószálnak s rémei a 
község békeszerető polgárainak. 

Hogy az utcán ödölögve jót nem tanulhat-
nak, az bizonyos. Ráakadnak egy-egy elvetemült 
suhancra, kinek se apja, se anyja, ma itt koldul 
magának egy falat kenyeret, holnap amott 
egy pár fillért, mert dolgozni nem szeret. 
Hány ily kétes existencia van, ki — tudja az 
ég — már hányszor ült börtönt is kisebb-nagyobb 
lopásokért ! Ez csakhamar ismeretséget köt 
velük, beavatja csínyeibe, tanítja koldulni, 
hazudozni egy pár fillér nyereségért s így 
bevezeti a fogékony gyermeklelket a rossz 
minden fázisába, amelyről azután tanúságot 
tesznek a lapokban megjelent borzasztóbbnál 
borzasztóbb bűncselekményekről szóló hírek. 

Ezeket a tévelygő gyermekleikeket meg-
menteni s a még meg nem mételvezetteket 
a veszélytől óvni, volna feladata a napközi 
otthonnak. Ahelyett tehát, hogy a tanítás 
befejeztével a meleg s barátságos otthont 
nélkülöző gyermek az utcára lenne kárhoz-
tatva, kitaszítva, a napközi otthon meleg, tágas 
s világos termében nyerne menedéket. Ott 
elvégezhetné leckéjét egy tanító, esetleg tanítónő 
felügyelete alatt, a slöjd egyes ágaiban nyer-
hetne oktatást, s a leányok oly kézi munkák 
előállításában, melyekből gyakorlati hasznuk 
származhat. Ilyen pl. a csipke vetés, kalotaszegi 
varrottas, csipkevarrás stb. 

Maradna azért idő szórakozásra is. Délben 
egyszerű, egészséges ebédben volna részük, 
melyet az iskola takarítónője készítene számukra 
kellő felügyelet mellett. Ha e napközi otthonok 
már nagyobb tért hódítanak, a főzést s kisebb 
háztartási teendőket a leánykákkal lehetne 
elvégeztetni, természetesen fölváltva minden 
héten 3—4 más leánykával s így ezek a ház-
tartás ezerféle aprólékosságában is jártasságra 
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tehetnének szert. Mérhetetlen nagy haszna 
volna ebből is a társadalomnak, mert sok 
szegény család elbukását, anyagi s erkölcsi 
sülyedését az okozza, hogy a családanya rossz 
gazdasszony, fogalma sincs a takarékosságról, 
a főzés legelemibb dolgairól sem. 

Körülbelül ilyennek vélném a napközi otthont, 
melyben a d. e. tanórák befejeztével a gyer-
mekek otthont találnának. 

Mindenesetre azonban a nálamnál sokkal 
tapasztaltabb kollegák el fogják találni a nap-
közi otthon mikénti beosztásának leghelyesebb 
s legmegfelelőbb módját, hogy valóban erkölcs-
nemesítő célja legyen. 
. E soraimmal csak azt szeretném elérni, hogy 

a napközi otthon megteremtésének eszméjét 
terjesszék s hogy egy akaratnak nyilvánulást 
adva tömörülnének s a magas minisztérium 
figyelmét is ez intézményre fölhívnák. 

A napközi otthon létesítésével ismét nagyot 
haladhatnánk a népnevelés s tanügy terén s bár 
munkánk ezzel csak szaporodnék, mégis öröm-
mel tennénk eleget ez újabb kötelességnek is, 
hisz ezzel ismét esak édes hazánk jólétét, 
boldogságát, dicsőségét mozdítanók elő. O O ' O 

(Kispest.) Vörösváry Béláné. 

A lélektan köréből. 
(-A. g y e r m e k l e l k é n e k k é p z e t t a r t a l m a . ) 

Legelőször is azt kell tisztáznunk : mi 
a képzet? Tízezer tanító közül 9990 ezt 
biztosan tudja és ezektől nem is kell bocsá-
natot kérnem magyarázgatni vágyakodó szerény -
telenségemért, az a hátramaradt 10 pediglen 
nem veszi zokon, ha útmutatót verek a kereszt-
útra, hogy eligazodhassunk, merrefelé keressük 
valamely szónak eredő kútfejét. 

Ez a szó : kép megvan a XVI. századi leg-
első bibliafordításokban. Leírom azonképpen, 
ahogy akkoriban írtak: „Az ty byneteketh 
kedeegh az az ah boryu kepeth lee ragadwan, 
az tyzbe veteem." (Bátori-féle bibliai könyvek. 
Mózes utolsó könyve. Heted cap.) Mai írással: 
„Az ti bűnötöket pedig, az az a borjú-képet le-
ragadván az tűzbe vetém." Ezen idézetből 
kitetszik, hogy eredetileg ez a szó „képu alak 
szó gyanánt szolgált ; (alak sokkal később 
jutott a mai értelemre, még a XVII. század-
ban : szemfényvesztés-1, színpadi játékot jelen-
tett). Két főnévből származik : képez ige. A 
z mint igeképző régtől fogva volt meg, szint-
úgy az et mint főnévképző. „Ollyan yteeletet 
teezen az arwanak mynth az ezvegynek," azaz: 
olyan itéZetet tészen az árvának, mint az 
özvegynek. (B. b. x. cap.) Tehát : akinek szemei 
előtt lebeg valamely kép és ő evvel foglal-

kozván (képez = képpel foglalatoskodik) lelkébe 
fogadja, ott megtartja, az képzet-e\ szerzett 
lelkének vagyis önmagának. De a szó képzet 
mai alakjában és értelmében csak a XIX. 
század elején jutott irodalmunkba. Fejér 
György egyetemi tanár, vagy az ő titulusa 
szerint: a'pesti universitásnál oktató az 1810-ben 
kiadott Az ember kiformáltatása gondolkodó 
erejére nézve című müvében így ír: „A kíilömb-
külömb bényomatok és képzetek, mellyek 
egygyenkénfc, szanaszét, az érzékek által, kívül-
ről, 's belőlről, leikiesméretünkbe áradnak, 
hasonlók olly épületrevalókhoz, millyenek a' kő, 
tégla, fa, s. t. e. f." Még csak annyit jegyzek 
meg, hogy 1794-ben Budán, Landerer Katalin 
betőivel (betűivel) nyomtatott esztétikában : 
képzelet van még képzet helyett ; később a 
képzelet egyenlő értelmű lett képzelem kifeje-
zéssel, mely fantáziát, ábrándot jelent még 
manapság is. . 

Kedves olvasóm, ne képzeld, ne gondold, 
ne hidd, hogy én valami bölcseségemnek 
fitogtatása céljából idéztem a föntebbi régi 
könyvekből valókat. Hitet teszek rá, hogy 
nein azért, hanem inkább világos képzetet akar-
tam neked nyújtani tudásunk és ismereteink 
folyton-folyvást való fejlődéséről. Az idéze-
tekből láthatod, hogy a helyesírás, az írásmód, 
a szavak, a mondatok másképen vannak 
írva, mint voltak csak rövidke száz év előtt. 
Szintúgy vagyunk a gondolatokkal, az ítéletek-
kel, a felfogásokkal, elvekkel, nézetekkel. Az 
az egyetemi tanár: Fejér Györgyünk, kinek 
porait háladatos szívvel áldjuk még ma is, 
mert hazai nyelvünkön adta ki az akkori 
kornak bölcseleti tudományát, a maga idejé-
ben, az ő korában nagy tudós volt. Kis ujjá-
nak a körme fölért az én egész valómmal : 
ámde ma mégsem egészen úgy áll ám a 
dolog, ahogy ő képzelte. Az emberi lélek 
lényege, mivolta ugyanaz ma is, ami volt 10 
ezer avagy 100 év előtt;* de a képzetek, 
melyek a lelket megtöltik, melyek benne 
tartózkodnak : a képzettartalom más ma, mint 
amilyen régente volt. Mellőzve azt a sok kér-
dést, mely itt fölvetődik, térjünk rá a gyermek 
lelkének képzettartalmára, hisz evvel akarunk 
valahogy megismerkedni. Szerkesszük meg 
mégegyszer azt a kérdést vagy tételt, amire 
most meg akarunk felelni : Mi keressük azokat 
a képzeteket, melyek az iskolába föladott 6 éves 
gyermek lelkét betöltik. 

* Ha a tisztelt olvasó megkerítheti az „ Uránia" 
1904. évi I. számát, abban Dr. Pékár Károly az 
emberi agyvelőről nagyon érdekes és tanulságos 
cikket közöl. Bizonyos, hogy az emberi agyvelő, 
mint a léleknek működési tere, szintén folytonosan 
fejlődik. Sch. J. 
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Itt az első padban ül a Miska. Pityereg. 
Forró könnyek bulinak szemeiből. Tegnap 
még otthon töltötte az idejét ; ha akarta, 
kiszaladt az udvarra, ráfeküdt a Bodri kutyára 
és nyargalt rajta. 0 parancsolt, Bodri engedel-
meskedett. Majd beszólt a konyhára, anyuska 
mosolyogva fogadta, almát, diót, sült krumplit 
vagy akármit dugott a tenyerébe, jó nagyot 
cuppantott orcáján, aztán kikergette, mert 
lábatlankodik. Ma itt ül egy szűk padban, 
Bodri nincs, de van sok sok idegen szokatlan 
arc ; amott a túlsó padban ül az a csúf 
Palkó is, aki őt hátba szokta ütni, akitől a 
Bodri szokta megvédeni. Anyuskát hiába 
keresik könnyes szemei ; ember áll előtte, aki 
beszél, kérdezget irogat, de se csókot, se almát 
nem ad. A Bodri, az udvar, a konyha, az 
anyuska, az alma, a csók mint külön 
képzetek ott vannak a Miska lelkében ; 
most ezeket összefüggésbe hozta a Miska 
lelkének gondolkodó ereje; egybevetette a 
tegnapi képet a maival, a mai kellemetlen 
érzést kelt, jó kedvét szegi, sírásra bírja. Apa, 
anya, öregszüle, meg, mind a rokonság, az 
összes ismerősök tsak Miskának hívják, vagy 
Miskám, Misi. Misiké, Misikém ; as pedig ott 
a nagy könyvből kiolvassa, hogy ő, Gyimóthy 
Miska. Aztán még hány Miska van itt ebben 
a furcsa szobában, ahol se asztal, se szék, 
sem almárium, de még ágy sincsen. Miska 
eddig csak annyit tudott, hogy ő Miska, rajta 
kívül más Miska nincs. íme, a gyermek lelké-
ben hamis képzetek is vannak, vagy mondjuk 
szelídebben: hiányos, hézagos képzetek. A 
gyermek lelkében vannak tehát helyes, igaz 
képzetek és hamis, téves képzetek. Mindkét 
fajtából sok, de nem minden gyermekben 
egyenlően. Az egyik gyermekben olyan képze-
tek is vannak, amelyek a másikáéban egyál-
talán nincsenek. Hátbadöfő Palkó nagyon 
gyakran látja, mikor tántorgó atyja üti-veri a 
panaszos hangú édes-anyját ; ezt a Miska nem 
látta soha, nincs róla képzete, el sem tudja 
gondolni. Mindegyik gyermeknek a lelkében 
különálló, más-más képzettartalom van. De 
anyát, apát, szobát, konyhát, udvart, almát, 
diót, asztalt, széket, tányért, kenyeret 100 
gyermek közül 99 el tud képzelni és ez az 
a képzettartalom, amelybe a tanító az új 
képzeteket önti. Az érzékek : a szem, a fül, 
az orr, a nyelv, az íny és az egész test a 
garat, melybe a képek öntődnek, az ideg-
szálak a garatnak lejtői, azok viszik a lélek 
malmának őrlő kövei közé : az érzésbe és a 
tudatba, — ahol ezen képek képzetekké őröl-
tetnek. Fejér Györgyünk 1810-ben még úgy 
tudta, hogy „a bényomatok és képzetek az 
érzékek által kívülről és belölröl lelkiismére-

tiinkbe áradnak", ma tudjuk, hogy az érzékek 
idegszálai csak a képet vezetik lelki tudatunkba 
(nem lelkiismeretünkbe, mert ennek más az 
álláspontja és munkája), a kép mint érzet jut 
a tudatba és csak ez változtatja képzetté, de 
csak úgy, ha kedve tartja ; ha a tudat rá se 
hederít a képre, akkor soha se lesz abból 
képzet, valamint hogy a garaton beömlő 
gabonaszemeknek sem mindegyike őrlődik 
szükségképpen lisztté, mivel a malomkőben, 
vagy a garaton valahogy fönnakadt. Es valami-
képpen a búzaszem közé konkoly meg göröngy 
vagy akár apró kavics, kövecs kerül, azon-
képpen keverődnek a helyes és igaz képek 
közé tévesek és hamisak, amikből aztán hamis 
képzetek válnak. Ilyen konkoly-képzetekből 
fejlődik ki a gyermek lelkében : a félelem, a 
hazugság, az önzés, a kegyetlenség, az árul-
kodás, a rágalmazás, a lopás, a romlás. Es 
ezek is képzetek ám, melyek ép úgy meg-
vannak a tudatban, mint akár a fejsze, akár 
a Bodri kutya, a tányér és a többi. (Nem 
szalajthatom el az alkalmat, hogy már mindjárt 
itten figyelmeztesselek kedves kartársam, hogy 
úgy-e, mennyire meg kell mosni, mily erősen 
meg kell rostálni a gyermeknek nyújtandó 
képeket, nehogy konkoly, göröngy vagy kavics 
keverődjék a tiszta szemek közé.) 

A tudósok megkísérlik, hogy a gyermek 
lelkének képzettartalmát megállapítsák. Hadd 
dolgozzanak, javunkra, üdvünkre válik a tudo-
mány. De kereshetünk,^ kísérletezhetünk mi 
néptanító emberek is. Én például mint meg-
ingathatlan igazságot merném kimondani: Ha 
ismerni, tudni akarod tanítványod képzet-
tartalmát, keresd föl otthonát, nézd meg a 
szülők lakását, házuk minden tájékát ; tudd 
meg, mit és hogyan beszélnek a szülők, mivel 
játszik a gyermek, mit hall, mit lát, mit érez 
élte minden napjában. Ha ezt teszed, akkor 
tudhatod tanuló gyermekeid lelkének képzet-
tartalmát. De ne feledd, hogy az egészet ki 
nem fürkészheted ; még a legnagyobb tudós 
sem nyúlhat a dolog végire ; mert, amikor az 
a gyermek otthonról az iskolába megy, az 
úton is kínálkozik ezer alkalom új képzetek 
befogadására. Hiszen a gyermek az utcán is 
lát, hall, érez, szagol, ízlel, tapint. Az a lelki 
garat sohasem áll, sohasem jár üresen. Még 
ha alszik is a gyermek, akkor is tovább 
rendezgeti a tudat a napközben befogadott 
képeket, vagy úgy összegabalyítja, hogy 
rettentő egy "álomképpé nyomódik össze az 
egész. Miként a levegő soha de soha egy 
milliárdnyi minutára sem pihen, hanem foly-
ton folyvást, még a legeslegcsendesebb időben 
is áramlik, hullámzik, rezeg, úgy a képzetek 
a tudatban sohasem pihennek, nem nyugosz-
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nak, hanem örökösen mozognak, forognak. 
Tudván ezt, megérthetjük, hogy a gyermek 
képzettartalma napról-napra gyarapodik, bŐAiil. 
Bővül helyes és igaz, de sajna ! __ sok sok hely-
telen és hamis képzetet is. Es a tanítónak 
kettős a feladata : a képzettartalmat újabb 
helyes és igaz képzetekkel gazdagítsa, másod-
szor a helytelen, hamis és téves képzeteket a 
képzettartalomból kiszorítva, kiirtsa. Es bár-
mily nagy ez a feladat, bármennyire lássák is 
az emberi erőt, a tanítói tudást túlhaladónak, 
mégis megfelelhetünk neki. Csak nem szabad 
megfelejtkeznünk arról, hogy mi módon jut 
a mi saját lelkünk képzettartalma újabb képze-
tekhez. Mi is csak azt fogadjuk be, azt apper-
cipiáljuk (ez a tudományos kifejezés; régibb 
tudósaink az apperceptiót meg-fogás-nak nevez-
ték, mintha a lélek a képet megfogná, de az 
appercepcio többet mond, nemcsak megfogja, 
hanem föl is fogja és beilleszti a többi kép-
zetek közé) amit jól megértettünk. Beszélhetsz 
te a sík földön született gyermeknek a Lomnici-
csúcsról 70 nappal és 70 éjjel; dehogy érti, 
dehogy fogadja be ; de ha kivezeted az iskola 
udvarára, ott homokból vagy agyagból halmot 
rakatsz, mely világosan kiemelkedik a körülötte 
levő síkságból, akkor képet adtál, homályosat, 
gyengét, de mégis valamelyest a hegyről, de 
ez a Lomnici-csúcsot meg se közelíti. Most 
gondold el, miképpen foggadhatja be a gyermek 
az ő lelkének képzettartalmába, ha te csak 
amúgy szót szólván a Montblankról, a Himalá-
járól, vagy a Csimborasszóról téssz említést. 
Ha a lélek képzettartalmában nincs már vagy 
még az új képzet befogadására hasonló vagy 
legalább részben hasonló régebbi képzet, akkor 
nem nyílik hely a számára, akárhopy erőlködjél. 
Azért olyan nagyon fontos, sőt elsőrendű 
követelmény, hogy a tanító ismerje a gyer-
mek lelkének képzettartalmát. De ne gondold 
ám szívedben, hogy: bolondság! eddig is taní-
tottam képzettartalom nélkül t;s aki figyelt 
megtanulta, aki nem figyelt, hát én ezermester 
nem vagyok — hát az nem tanulta meg 
Hiszen épen abban állapodtunk meg ezen 
a mi lapunk 51. számában, hogy először beszé-
lünk valamit a képzettartalomról, azután a 
figyelmetlenség okairól. Reméllem, most már 
látod az összefüggést a kettő között. 

oo 
(Budapest.) Schön József. 
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Nyugdíjat utalványozott: László Albert 
szádellői áll. el. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 1060 koronát. 

Végkielégítést, utalványozott: Komporclayné 
szül. Szychta Vilma stoószi munkaképtelen közs. 
kisdedóvónő részére 680 koronát egyszer-
s mindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Balogh Antal szabadkai közs. el. iskolai 
tanító özv., szül. Zsuffa Etel és 5 kiskorú 
árvái részére 1107 korona 30 fillért; néhai 
Tima Lajos devecseri r. kath. tanító özv., szül. 
Peitl Anna és kiskorú árvái részére 618 
koronát ; néhai Maszák József szuchahorai r. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Blackida Mária 
részére 450 koronát ; néhai Sturm György 
szentgáloskéri nyug. r. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Vajdics Julia részére évi 410 koronát. 
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Iskola évezredekkel ezelőtt. 
„Semmi sincs új a nap alatt" — mondta 

valamikor egy arab bölcs és bizony igaza volt. 
Évezredek suhantak el az emberiség feje 

fölött ; a földön ez idő alatt sok minden meg-
változott : puszták vágtató lovasaiból szelíd, 
müveit emberek lettek, csendes családi tűz-
helyet alapítottak ; a tudomány kisded csiráját 
óriási fává növelték; magasan szárnyalt az 
emberi művelődés ; — és mindezt elpusztította 
időnkint a föld geológiai forradalma. 

Évezredek óta az ember mindig csak: ember, 
erényeivel, hibáival. 

Irigység, gyűlölség, nagyravágyás, jóakarat, 
szelídség : íme, ez az örök ember. 

A Mindenható kiszámíthatatlan idővel ezelőtt 
közénk dobta az éhséget, szerelmet: azóta e 
kettő mozgatja az emberiséget ; e két fonál 
vezette a föld urát ; a többi mind ezekből 
származik. 

A mai ember — ember volt évezredekkel 
ezelőtt is ; akár a végtelen rónákon vágtatott, 
akár hatalmas városaiba zárkózott. 

Az idő kereke halad, halad igen gyorsan, 
de az ember természetrajza ugyanaz, mint 
évezredekkel ezelőtt. 

Felkapunk egy jelszót, ujjongunk, szerelmesek 
leszünk bele, no ez új ; dehogy ú j, — az öreg 
föld kérge alatt sok a bizonyíték, hogy semmi 
sem líj. Közénk dobnak egy eszmét; diadal-
mámorral hangoztatjuk, ezt az emberiség eddig 
nem tudta ; dehogy, — menjetek a föld alá, 
meglássátok, hogy nem új. 

Az eszme, ha milliom féle is, kiröppent rég 
az ember agyvelejéből; a szépség, a legelső, 
a legfönségesebb, kikerült rég az Alkotó 
műhelyéből. Az emberi műveltség összes tényezői, 
az emberi viszonyok összes életföltételei mind 
megvoltak évezredekkel ezelőtt ; hol csirában, 
hol kifejlődve. Fogamzottak, fejlődtek, elpusz-
tultak, miként az ember maga. Az ifjú föld 
nem ismert maga fölött urat, felesleges erőit 
kibocsátotta magából ; e rettenetes forradalom 
elpusztított mindent, csak egy csira maradt 
meg ; békés időben újra növekedett, újra 
pusztult azután; ismét növekedett, ismét el-
pusztult. 

Hatalmas könyv az öreg föld történetének 
a könyve ; lapjai megszámlálhatatlanok és e 
lapok közül sok ma is fehér, szűztiszta; ez 

üresen ásító oldalakra érdekes dolgokat rónak 
fel a legutóbbi ásatások. 

Ott van Egyiptom, a valamikor hatalmas 
Fáraók csendes birodalma. 

A legutóbbi pár év alatt mily meglepetést 
okozott az emberiségnek, kimondhatatlan 
gyönyörűséget a tudósoknak. A sivatag homokjai 
mennyi mindent elfödnek a kiváncsi emberi 
szemek elől ! Az ásatások mennyi mindent 
fölszínre hoztak ! 

Meglepő a mai modern embernek, hogy 
Afrika homokpusztái alatt két különböző 
emberi korszak van eltemetve műveltségével 
együtt. 

Ha csak azok a titokzatos sfmkszek, azok 
a hallgató gúlák beszélhetnének ! így kénytelen 
a kutató ember az ásatáshoz fordulni. 

Érdekesebbnél érdekesebb tárgyak kerül-
nek elő. 

Itt van egy pár múmiának a fényképe ; 
egyik „bűbájos", a másik papnő; egyik kihívó, 
másik szelíd. 

Nézem őket, - elgondolkozom. Nini, 
mintha láttam volna én már ezeket ; az az 
utcán illedelmesen haladó szemérmes leányka 
mintha ez a szelíd volna ; a másik, a kihívó 
viselkedésű, — hiszen épen ilyenek azok a 
„nem leányok". 

íme az örök asszony. Volt, van, lesz. 
* 

Eddig mese volt, ma már majdnem befejezett 
valóság, hogy nekünk magyaroknak volt keleten 
réges-régen egy fajrokonunk. Ez atyafiak a 
szumírok voltak. 

Azok a tudósok, akik e rokonság mellett 
kardoskodnak, vallják, hogy a szumír nemzet 
elhalása csak születése a magyar történelem-
nek, de késői születése ; mennyi idő telt el, 
míg az egyik nemzet meghalt, a másik meg-
született a világ színpadán, nem is sejtik, és 
épen ezt a tátongó űrt szeretnék betölteni a 
legújabbi ásatások eredményével. A francia 
kormány öt évvel ezelőtt szerződést kötött 
Perzsiával egy kutató ásatás iránt. Kiküldötte 
Morgan és Scheil tudósokat, akik óriási terü-
letet bolygattak meg s nemsokára az emberi 
szem elé tárták Szusza romjait. Az itt talált 
különféle tárgyakat elküldték Párizsba a Louvre 
műkincsei közé. 

Scheil azután tovább folytatta kutatásait 
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felső Babilóniában s ásatásainak legbecsesebb 
eredménye lett egy évezredekkel ezelőtti iskola 
fölszínre hozatala.' 

Az ásatás színhelye Sippara, réges-régi 
babilóniai város. Feltárta Scheil e városnak 
egy nagy részét köz- és magánépületeivel, 
köztük egy babilóniai iskolát is. 

Vájjon mit tanultak a régmúlt emberei ? 
Megfelel erre a kérdésre Scheil fölfedezett 
iskolája. 

Ez az iskola két hatalmas teremből állott, 
amelyek egyikében jó csomó agyagtáblácskákra 
adadtak, rajtok ékírással. 

A tudomány nagy kárára ezen táblák közül 
egy pár összeragadt, úgy látszik nedvesen tették 
egymás mellé, de az épen maradtak elégsé-
gesek arra, hogy megállapítsák, vájjon négy-
ezer évvel ezelőtt mit, hogyan tanultak az 
emberek. 

Az ékírást, rovást fából, rézből vagy csont-
ból faragott hegyes vesszőcskékkel vésték a 
puha agyagba. 

A tan ülők lassan, mormolva csoportban 
olvasták és másolták ; a tanító felülvizsgálta, 
ha hibát talált: kijavította, vagy néha líjra 
Íratta az egészet ; ilyenkor az eltévesztett 
jeleket sima pálcikával törölték el. 

Mert megjegyzendő, hogy, ha az agyag 
megszáradt, bizonyos anyaggal bevonták s újra 
puha lett. 

Mit írhattak a tanulók ez agyagtáblács-
kákra ? Iskolai gyakorlatokat, szumír himnuszo-
kat, nyugtákat, számtani müveleteket, időjárási 
följegyzéseket. 

Ne csodálkozzunk, kételkedésnek helye itt 
nincs, ott vannak az agyagtáblácskák meg-
fejtett ékírásaikkal ; nagyon sok időjelző 
dátummal is el van látva, amik bizonyítják, 
hogy a legutolsó táblákat 21 évszázaddal 
ezelőtt rótták. 

Nem tekintve azt, hogy a folyékony szumír 
írás, olvasás megtanulására rendkívüli szor-
galom s fél ( mberöltő kellett, ott voltak még 
ezenfelül az imák, törvények, szerződések, 
köszönések, üzleti, bírói szólásformák, isten-
ségek nevei, főnevek egyes, többes számai, 
nemei. 

Hát az elvont tudományok ? A gyűjtemény 
bizonyítja, hogy számtannal is foglalkoztak ; 
vannak szorzó táblák 60 X 60-ig. Ott vannak 
a csillagászati följegyzéseik, amelyekből a 
tudósok kihámozták, hogy már tudtak a föld 
gömb alakjáról. 

A csillagászati célokra fölhasznált táblákon 
ilyen szorzások is vannak : 1200 X 1200. Ott 
van a táblákon a Skorpió-csillagkör pontos 
leírása. 

A föld gömbalakú ; — ezelőtt ötszáz évvel 

irtózatos máglyahalállal fenyegették e tétel 
felállítóját s abban az időben, ahová, úgy-
szólván, még csak a fantáziánk sem juthat 
el, mert úgy járna, mint a halálra fárasztott 
vad — már iskolában tanították e tételt. 

Ezért van igaza az arab bölcsnek. 
(Jászdózsa.) Hévfy Lajos. 

I H 0 D ALOM. 
Népiskolai Tanügy cím alatt 1904 január 

1-től hetenkint egyszer (szombaton) megjelenő 
lapot szerkeszt és ad ki Rovó Lajos tanító 
Egerben. Ara 8 K. Eddig ez a lap hetenkint 
kétszer jelent meg. — .Görög katholikus Hir-
lap címmel egyházi, népnevelési, társadalmi 
és közgazdasági hetilap indult meg, melynek 
célja a magyarországi görög katholikusok 
közös édekeinek istápolása. Az eddig meg-
jelent két szám hazafias szellemben van 
szerkesztve s azért melegen ajánljuk minden-
kinek. főszerkesztője: dr. Demkó Kálmán, 
fel. szerkesztője : Prodán János. Előf. ára V* évre 
3 K. Kiadóhivatal: Budapest, VIII. Szűz-u. 
2. sz. — Tuberkulózis címmel kitűnő havi 
folyóirat jelenik meg a fővárosban immár 
egy év óta, mely az emberiség legnagyobb 
ellensége : a tüdővész ellen küzd. A dr. Kuthy 
Dezső és dr. Tauszk Ferenc által szerkesztett 
kitűnő folyóirat megérdemli, hogy a legszéle-
sebb rétegekben elterjesztessék. Előfizetési ára 
egy évre csak 1 (egy) korona. Az előfizetési 
díjak a Szanatórium egye-állet pénztárához 
(Vigadó-tér 1. sz.) küldendők. 

Megjelentek : Tanító és tanítvány. Képek 
az iskolai nevelés köréből. Irta Elelc Gyula ; 
megrendelhető a szerzőnél Kolozsvárt ; ára 
1 K. Nem rég mutatványt közöltünk ez érdekes 
s megrendelésre méltó könyvből. — A Magyar 
Könyvtárból a köv. füzetek : Csók. Dóezi Lajos 
vígjátéka. (Kettős füzet.) Hetén fiacskái. John 
Habbertontól, angolból fordította Gábor Andor. 
(Kettős füzet.) Balogh Pál : A magyar fa j 
uralma. Egy-egy füzet ára 30 f. — Adatok 
a • gyengetehetségü gyermekek képzet- és szó-
kincsének megismeréséhez. Irta Éltes Mátyás. 
(Ára 60 f.) — Földrajz az osztott elemi nép-
iskolák számára. (IV. osztály.) írta Boga 
Károly. Második kiadás. (Lampel R.) Ára 
40 f. — Seemann Gábor : Az én világom. 
(Versek a falusi élet dicséretére.) Ára 1 K 
20 f. (Szombathely, Seiler Henrik utódai.) — 
A tüdővész gyógyítása a természetes gyógy-
mód szerint. Irta : Petrovits László. Ára bér-
mentes küldéssel 3 K (Első kőbányai könyv-
nyomda.) —* Házi és társadalmi nevelés. 
Levelek. Irta Gramma Döme. (Toldi Lajos 
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könyvkereskedése, Budapest, II., Fő-u. 2.) — 
Csitói virágok. Hangulatos költemények; írta 
Porse Yilmos. (Szeged, Endrényi könyvnyom-
dája.) — Emlékeim. Költemények; írta Tót 
Márton, volt 48-as honvéd tüzérhadnagy. Ara 
2 K. (Athenaeum.) Az érdemes szerző a tiszta 
jövedelmet szegény iskolás gyermekek föl-
ruházására szánta. — Közérdekű tudnivalók a 
vakokról. Összeállította Herodek Károly. Lelké-
szeknek és tanítóknak útmutatásul. Ara 60 f. 
(Budapest, Stephaneum.^ — Melyik volt előbb : 
a tyúk vagy a tojás? Ir ta: Horner, angolból 
fordította *** ; ára 1 K 50 f. (Budapest, V., 
Alkotmány-u. 15.) — Ungarisch. Gyakorlati 
nyelvtan levelekben oly németek számára, akik 
a magyar nyelvet elsajátítani óhajtják. írta 
Hoff mann Mór ny. polg. isk. igazgató, lapunknak 
is munkatársa, aki derék és hazafias munkát 
végzett ezzel. Neufeld és Henius kiadása. (Berlin.) 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Tökés-Ujfalu. Nem írták meg milyen jel-

legű elemi iskola évközi szünnapjairól van szó : 
felekezeti, községi, vagy állami iskola-e ? — 
M. F. N.-Atád. Lakbérilletmény dolgában a 
fizetési törvényjavaslat országgyűlési tárgyalása 
előtt aligha intézkednek. — P. I. Bars. A 
2. korpótlék 1903 október 1-én volt esedékes. — 
A Wechselinann-tele segélydíj ügyében 
többeknek. A kérvények bélyegmentesek ; 
hiteles másolatok is mellékelhetők ; a kérvényt 
a „Bizottságra" kell címezni; a levél boríté-
kára elegendő ez a cím : Pesti izr. hitközség 
titkári hivatalának, Budapest. — D. S. Világos. 
A Magyar Nyelvőrt tanítók egész évre 6 koro-
náért rendelhetik meg; csak egész éves előfizetést 
fogadnak el. Kiadóhivatal : IV., Ferenc Jó/ sef-
part 27. sz. — „Ideiglenes." Ha egy évre 
ideiglenesen választották, akkor 1 év multán 
véglegesítését nem követelheti. — „D." 1. A 
közs. elöljáróságnak kötelessége, ha saját 
tapasztalata, vagy az isksz., vagy a gondnokság, 
vagy magánszemélyek bejelentése útján meg-
tudta, hogy valamely tanköteles rendetlenül 
vagy épen nem jár iskolába, az iskolamulasztó 
gyermek szülőjét az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
4. §-a értelmében meginteni ; többszörös mu-
lasztás esetén fokozatosan megbüntetni ; a 
büntetésből származó bírságot szigorúan behaj-
tani s az így begyült pénzt az iskola részére 
beszolgáltatni. 2. A tanító megbízás nélkül 
jogosítva van arra, hogy a szülőket megtuda-
kolja: mért mulaszt gyermekük? 3. Hogy mikor 
leend törvény a még be sem terjesztett nyugdíj-
törv.-javaslat, azt még ma senki meg nem 
mondhatja. — „Borsodmegyei." A iskola-
föntartónak kötelessége, hogy elhárítsa azt az 

akadályt, amely miatt az ön rétjére rátört a 
patak vize s ott fog medret ásni magának. 
Kérjen sürgős intézkedést. Ha nem teszik meg, 
„jövedelemcsonkulás" címen kéljen megfelelő 
kárpótlást. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A székesfővárosi tanítók szép emlék-

ünnepet rendezték azoknak a fővárosi tanítók-
nak és igazgató-tanítóknak a tiszteletére, akik 
Budapest egyesítése óta immár több mint 30 éve 
szolgálják a fővárosi népoktatást. A jubiláris 
ünnepen megjelent dr. Berzeviczy Albert vallás-
és közoktatásügyi miniszter is Zsilinszky Mihály 
államtitkár és Halász Ferenc miniszteri osztály-
tanácsos kíséretében. Jelen voltak továbbá : 
Bárczy István dr. fővárosi tanügyi tanácsos, 
Teleki Sándor gróf, az Eötvös-alap miniszteri 
biztosa, dr. Verédy Károly és Tóth József kir. 
tanfelügyelők stb. Az ünnepeltek nem jelentek 
meg teljes számban: többeket betegség aka-
dályozott, másokat túlságos — szerénység. Az 
elnöki üdvözlő beszéd után Berzeviczy miniszter 
szólott: Engedjék meg, mondotta, hogy az ünnep 
sorrendjét néhány rövid percre megszakítsa. 
De szinte nehéz le tin e innen távoznia, ha kife-
jezést nem adna annak, amit a mai nap ünne-
peltjeivel szemben érez ; ha elmulasztaná az 
alkalmat, hogy az elismerésnek ahhoz a koszo-
rújához, amelyet a nevelésügy nagyérdemű 
bajnokainak homlokára a bajtársaknak és a 
főváros közönségének elismerése fon, ha abba 
a koszorúba belé nem fonná a magyar kormány 
legmelegebb èlismerésének babérlevelét. (Éljenzés.) 
Minél inkább látjuk és tapasztaljuk a vágyat 
a könnyén szerzett, csillogó sikerek, a zajos 
tapsok után: annál inkább kell megbecsülnünk 
azoknak munkásságát, akik hosszú időn át 
törhetetlen türelemmel, kitartással fáradoztak 
zajtalanul egy munkán, teljesítették csöndben 
kötelességüket, nem számítva anyagi haszowra, 
dicsőségre, de letéve generációk hazafias szellemi 
működésének szilárd alapjait. És ha körül-
nézünk ma a magyar székesfővárosban és 
gyönyörködünk abban, hogy ma a magyar 
nemzetnek magyar fővárosa is van ; és ha 
visszagondolunk — ki-ki a maga kora szerint — 

o o 
a 30—40 év előtt volt állapotokra, és kér-
dezzük, hogy honnan ez a nagy változás, akkor 
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el kell ismernünk, hogy — bár ennek a válto-
zásnak egy nagy részét azoknak az állami 
intézkedéseknek is kell tulajdonítanunk, amelyek 
egy erősen lüktető nemzeti élet központjává 
tették a fővárost — ennek szellemben és 
nyelvben való megmagyarosodása mégis leg-
nagyobb részben azoknak a munkája, akiket ma 
ünnepelni ide jöttünk. Nemcsak mint a magyar 
közoktatásügy ez idő szerint való vezetője 
üdvözli az ő nagyérdemű munkatársait a nép-
nevelés szent ügyének szolgálatában, hanem 
mint magyar hazafi megyar szíve egész mele-
gével fordul azok felé, akiket ma ünnepelnek, 
kifejezi lelkének legbensőbb örömét azon, hogy 
őket még ma is üde, munkaképes erőben 
üdvözölhetjük. Kívánja a miniszter, hogy mun-
kásságukat még mentül tovább folytassák s ha 
egyszer munkásságuk terétől visszavonulni lesz-
nek kénytelenek, akkor meghagyják a köznek 
örökbecsű, elidegeníthetetlen örökség gyanánt 
az ő munkásságuk szép eredményét és az ő 
nemes kötelességteljesítésük példaadásának 
becses adományát és hagyományát." A fővárosi 
hatóság nevében Bárczy tanácsnok üdvözölte 
az ünnepelteket, akiknek nevében az érdemes 
Vajdafy Gusztáv köszönte meg az üdvözlő 
beszédeket. Havas István szép verset, Sántha 
Lajos igazgató-tanító meg érdekes visszaemlé-
kezést olvasott föl, mire az ünneplés véget ért. 
Részünkről azt óhajtjuk, hogy a fiatalabb 
tanítói nemzedék mindenben igyekezzék az 
ünnepelt öregek nyomdokain haladni. 

— Állami tanítók fizetési pótléka. Az 
állami elemi népiskolai tanítók, tanítónők, 
állami kisdedóvónők és a kir. tanfelügyelői 
személyzet fizetéspótlékára vonatkozó utalvány-
rendeleteket a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium népoktatási (YI. a.) ügyosztálya már 
elkészítette. Pótlékot nyert 3305 állami tanító, 
tanítónő egyenkint — szolgálati éveik ará-
nyában — 2, 3 és 4 száz koronát ; 437 állami 
kisdedóvónő egyenként 1—2 száz koronát, az 
eddig élvezett személyi pótlékok beszámításával. 
Kerekszámban 4000 utalványrendelet készült, 
amelyeknek tisztázása és számvevőségi ellátása 
megfeszített munka mellett is még 7—8 napot 
igénybe fog venni. 

— Tanfelügyelök értekezlete. A királyi 
tanfelügyelők számára a népoktatási törvények 
végrehajtása tárgyában a közoktatásügyi mi-
nisztériumban új utasítás készült. Berzeviczy 

Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter 
alkalmat kíván nyújtani a kir. tanfelügyelőknek 
árra, hogy e nagyfontosságú utasítástervezetet 
megvitassák ; e célból mindazokat a tanfel-
ügyelőket, akik az első ízben szétküldött terve-
zetet behatóan tanulmányozták és észrevételezték, 
e hónap 27-ére a miniszter személyes elnöklé-
sével tartandó értekezletre egybehívta. 

— Az Eötvös-alap köréből. Új alapítvány. 
Háromszék-vármegye 4000 koronával a Tanítók 
Házában szobaalapítványt tett, amit azzal az 
óhajtással regisztrálunk, hogy vajha a többi 
törvényhatóságok is követnék e derék székely 
vármegye nemes példáját! A Paál Ferenc-féle 
hagyaték (néhai Paál Ferenc kolozsvári tanító-
képző-intézeti igazgató 10.000 koronás ala-
pítványa) is befolyt már az alap pénztárába. — 
A szövetkezetekhez és takarékpénztárakhoz szét-
küldött körlevelek eddig már eléggé szép 
eredménnyel jártak ugyan, de az eredmény 
még kedvezőbb volna, ha vidéken lakó kar-
társaink — kivált, akik az intézetek vezetésébe 
is befolynak — érdeklődnének az elnökség kör-
levelei iránt. Egy vidéki nyugalmazott kar-
társunk, érdeklődvén az ügy iránt, fölkereste 
városa mindhárom pénzintézetét, kérdezősködött 
az Eötvös-alap körlevele felől s mind a három 
helyen azt a választ kapta, hogy, mivel ők 
tömegesen kapnak hasonló megkereséseket : 
olvasatlanul félretették az Eötvös-alapét is, 
amikor azonban kartársunk a pénzintézetek 
igazgatóinak megmagyarázta, hogy mit tett az 
Eötvös-alap már eddig is a szegény tanítóságért, 
előkerestetvén az elnökség körlevelét, mind a 
három helyen megígérték, hogy az üzleti nye-
reségből évenként támogatni fogják orsz. segély-
egyesületünket. Egy másik kartársunk, aki 
szövetkezeti könyvelő s aki szövetkezete részé-
ről 10 koronát küldött, azt írja, hogy, ha minden 
kartársa, aki szövetkezetnél működik, megtenné 
kötelességét : az Eötvös-alap ezen a réven nagy 
jövedelemre tehetne szert. Hiszen, ha az a 
„1taa nem volna! — A tagsági díjak befize-
tésének megkönyítésére az elnökség befizetési 
lapokat fog a tagoknak küldeni ; ez ugyan 
nagy kiadással jár, de reméli az elnökség, hogy 
ily módon egyetlen tag sem fogja magát ki-
vonni tagsági kötelezettsége teljesítése alól. A 
befizetési lapok a jövő hó elején küldetnek 
szét. —- A Tanítók Háza gyufájának gyártása, 
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mint már említettük, új kézbe ment át. A 
gyárat a volt tulajdonos teljesen szakképzett 
fia vette át s azt a modem gyári tehnika leg-
újabb vívmányaival szerelte föl. Az új gyárt-
mány most már kifogástalan s azért ismét 
ajánljuk a t. kartársak figyelmébe, úgy haszná-
latra, mint terjesztésre. Az Eötvös-alapnak ez 
az iparcikk azelőtt évenként 1500—1600 
koronát jövedelmezett. — A gyarapodás. Folyó 
hó 1-től folyó hó 9-ig összesen 47 új tag 
lépett be orsz. segélyegyesületünkbe, akik 148 
koronát fizettek be a pénztárba. A fölszólított 
szövetkezetek és takarékpénztárak közül eddig 
81, a városok közül 2 küldött összesen 486 K 
50 f-t. 

— Meghívó. Az Eötvös-alap (orsz. tanítói 
segélyegyesület) 1904. évi február hó 2.-án, 
délelőtt 9 órakor a Ferenc József Tanítók 
Házában az alapszabályok 55. §-a értelmében 
közgyűlést tart, melyre az egyesület minden-
nemű tagját tisztelettel meghívjuk. Budapest, 
1904 január hó 14-én. Ujváry Béla s k., elnök. 
Kapy Rezső s. k., titkár. Tárgyak: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Számtartó 
jelentése az 1903. évi számadásokról. 4. Gond-
nok jelentése az 1903. évi internátusi számadá-
sokról. 5. Költségvetések tárgyalása. 6. Az új 
alapszabályok tervezetének tárgyalása. 7. A 
jótéteményekre vonatkozó pályázatok kihirde-
tése. 8. Esetleges indítványok. Délután 5 órakor 
Eötvös-emlékünnep a Magy. Tnd. Akadémia 
gyűléstermében. 

— Gazdasági ismeretek a tanítóképző-
intézetekben. Dr. Berzeviczy Albert vallás-
és közoktatásügyi miniszter nagy súlyt helyez 
arra, hogy a népiskolákban a gazdasági 
gyakorlati ismereteket terjesszék és evégből a 
tanítójelöltek maguk is kellőleg kiképeztessenek 
a földmívelésre, fatenyészte'sre, főként pedig az 
apró földmíves gazdaságokban meghonosítható 
úgynevezett kisebb gazdasági és művelési 
ágakra vonatkozó tudnivalókban, amilyen a gyü-
mölcsészet, méhészet, konyhakertészet, selyem-
tenyésztés, tyukászat stb. E célból az imént 
elrendelte, hogy a tanítóképző-intézetekben a 
selyemgubó-tenyésztésről és a szederfa-tenyész-
tésről szakszerű előadásokat tartsanak. Erre a 
föladatra a Szekszárdi Országos Selyemtenyész-
tési Intézet szakemberei vállalkoznak, kik 
szakszerű előadások keretében rövid idő alatt 
megtanítják a hallgatókat a selyemtenyész-
tésre. A szóbeli előadást vetített képekkel 
illusztrálják. 

— Ünnepelt tanférfiá. Üj év napján volt 
30 éve Arányi Antal iglói tanítóképzőintézeti 

igazgató tanügyi működésének s ez alkalom-
mal, a szokásos új évi üdvözlés keretében 
ugyan, de annál melegebben üdvözölték az 
intézet tanárai érdemes igazgatójukat. A tanár-
testület nevében Amler Antal üdvözölte a 
kiváló főnököt, aki meghatva köszönte meg a 
megemlékezést. Arányi 1888 óta igazgatja az 
iglói tanítóképzőintézetet, mely az ő vezetése 
alatt legelső képzőintézeteink sorába emel-
kedett. Mielőtt Iglóra nevezték ki, a znióvár-
aljai tanítóképző igazgatója volt, ahol a pán-
szláv mozgalmak' miatt küzdelmes, de ered-
ményes működést folytatott. A F. M. K. E. 
alapításában részt vett s be is választották az 
igazgató-tanácsba. A Néptanítók Lapja szer-
kesztősége és olvasói nevében tiszteletteljes 
üdvözletünket küldjük az érdemes jubilánsnak. 

— Magyarország állami elemi iskoláiba 
a folyó iskolai év elején beiratkozott 308.099 
mindennapi és ismétlő-iskolai tanuló, tehát 
28.074 tanulóval több, mint a múlt évben. A 
beiratkozott tanulók közül anyanyelvre nézve 
volt 165.039 magyar ( + 14.485), 51.843 német 
(+4948) , 29.803 oláh (+2646), 39.012 tót 
(+2460) , 2990 szerb (—246), 4966 horvát 
(+714) , 9336 rutén (+2783), 5110 egyéb 
(vend, olasz, stb.) ( + 284) ; vallásra nézve volt 
158.452 római katholikus ( + 14.514), 28.865 
görög katholikus (+2961) , 20.208 gör. keleti 
( + 995), 19.272 ág. ev. (+1575), 52.546 ev. 
ref. ( + 6627), 5365 unitárius ( + 410), 23.354 
izraelita (+981), 37 egyéb ( + 11). A minden-
napi iskola osztályaiba fölvétetett 75.794 az 
I. (+4330), 59.063 a II. (+4096), 50.218 a 
III. (+6076), 37.868 a IV. (+3657) , 19.516 
az V. (+2277) és 8614 a VI. osztályba 
( + 1244); vagyis összesen 251.073 mindennapi 
tanuló ( + 21.680). Az ismétlő-iskolába föl-
vétetett, még pedig a gazdasági ismétlő-iskolába 
41.918 (+3777), az általános ismétlőbe 15.108 
(+2617) , vagyis összesen 57.026 (+6394) 
tanuló. 

— Tanulmányi kirándulások. A Buda-
pesten székelő Idegenforgalmi és Utazási 
Vállalat Részvénytársaság igazgatósága, mely 
célba vette a szünidei tanulmányi kirándulások 
terjesztését, ezen kirándulások egységes szerve-_ 
zésének sikerét azáltal is óhajtja kivívni, hogy 
ezen tanulmányi kirándulásoknak nemcsak 
tehnikai rendezésére, hanem azok üzleti részé-
nek célszerű és könnyű lebonyolítására is vállal-
koznék. Ebbeli szándékát oly módon véli meg-
oldani, hogy: 1. Magyarországi és külföldi 
tanulmányutakra utazással és teljes ellátással 
kombinált többféle tervet készítenének, amelyek 
közül az illető intézet tanári kara belátása 
szerint választhatna. 2. A tanintézetekben a 
tanári kar által kezelendő utazási takarék-
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pénztárakat szerveznének, amelyek lehetségessé 
tennék, hogy az ifjúság évközben fillérenkint 
takaríthassa meg a szünidei utazás költségeit ; 
ezek szerint tehát fölmentené egyrészt a taná-
rokat a jegyvétel, elszállásolás, kalauzolás, fo-
gadás, étkezéssel, elszámolással stb.-vel járó 
gondok alól, másrészt pedig fölélesztené az 
illető intézet növendékeiben a takarékosság 
ösztönét s az utazás kultúrális fontosságának 
tudatát. Nevezett utazási vállalat az utazási 
költségek összegyűjtését azáltal kívánja meg-
könnyíteni, hogy e célra megfelelő számú kis 
könyvecskét és azonkívül postatakarékpénztári 
lapokat bocsátana az egyes intézetek rendel-
kezésére. Minden egyes könyvecske 40 szelvényt 
tartalmaz, melyeket egy koronánként időnként 
lehetne kiváltani. Az így összegyűlt, illetőleg 
befizetett 40 korona fejében az illető tanuló 
egy-egy tanulmányi kiránduláson vehet részt, 
ami őt azután is, apró pénzeinek gyümölcsözőleg 
hasonló módon leendő elhelyezésére fogja ösz-
tönözni. Az igazgatókra vagy az osztályfőnö-
kökre ilykép csak a szelvény kiszakításával és 
a begyült összegnek a postatakarékpénztárba 
való elhelyezésével járó csekély gond hárul. 
Kellő számú jelentkező esetében a vezető-tanár 
ingyen utazhat. 

— Jubileum. A Trencsénvármegyei Tanító-
testület, mely 1897 óta eredményesen működik 
Boesf.k György vezetése alatt, december hó 
29.-én tartott választmányi ülésén lelkesen 
ünnepelte meg érdemes elnöke 25-éves tanítói 
jubileumát. Az egyesület nevében Háray Gyula 
és Grossmann Adolf lelkes szavakkal üdvö-
zölték az ünnepeltet, akinek Zsittnyai János 
átadta a tanítók ajándékát : egy értékes arany-
órát. Bocselc Györgyöt, aki rászolgált kartársai 
ünneplésére, a választó közönség városi kép-
viselővé is megválasztotta s ez időtájt még az 
az öröm is érte, hogy leányát: Bocsek Irént a 
bellusi iskolához tanítónőnek választották meg. 

— Uj vasúti internátus. A magyar kultú-
rának hathatós terjesztői azok a fiúnevelő-
intézetek, melyeket a magyar királyi államvasút 
néhány óv előtt az ország egy-két helyén ala-
pított. Előbb Szegeden, majd Kaposvárott nyilt 
meg ilyen internátus azzal a nemes céllal, hogy 
a várostól, iskoláktól távol eső vasúti állomások 
tisztviselőinek, altisztjeinek gyermekeit falai 
közt begyűjtse, tanításban és nevelésben része-
sítse őket. Mivel a vasúti vonatszemélyzet 
kebelében nagyon sok a nemzetiségi alkalmazott 
is, ezeknek az idegen nyelvű honfitársainknak 
gyermekei itt tanulják meg a magyar szót. A 
szegedi intézet a sváb és rác, a kaposvári a 
horvát nemzetiségű vasutas-gyermekek meg-
magyarosításában szerzett máris nagy érdemet. 
Evenként négyszáz fiú talál otthont a két 

internátusban. A vasút igazgatósága elhatá-O ö o 
rozta, hogy az annyira bevált internátusok 
számát szaporítani fogja. Az új internátus 
számára a helyet is a legjobban választotta 
meg — Szatmár városában, melynek környékén 
valóságos nemzeti missziót fog betölteni a o o 
nagyszámú oláhság megmagyarosít ásában. A 
szatmári internátus is kétszáz gyermek számára 
lesz berendezve, hatalmas palotában, melyet 
600.000 korona költséggel fognak építeni és 
minden tekintetben korszerűen fölszerelni. Az 
intézet élére egy igazgatót és egy gondnokot 
állít a vasút, saját kipróbált főtisztviselői közül. 
(A gondnokot talán mégis célszerűbb volna a 
tanítóság köréből választani ? Szerh.) Az új 
internátus építését a tervezet szerint már ez 
évben megkezdik. 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1903. 
év december havában belügyminiszteri enge-
delemmel a következő tanítók magyarosították 
meg ne vöket: 1. Groszman Mór tanító sátoralja-
újhelyi lakos, Gárdos-ra ; 2. Hornyák Béla 
tanító, sátoraljaújhelyi lakos, Hornyai-ra ; 3. 
Hliva Béla tanító, budapesti lakos, Hunfalvi-ra ; 
4. Klebl Ferenc tanító, budapesti lakos, Kántor-
ra ; 5. Strupp Sarolta polgári iskolai tanítónő, 
verseci lakos, Múrton-rn ; 6. Eck Jozefine 
(Józsa) polgári iskolai tanítónő, verseci lakos, 
SarJcadi-ra ; 7. Weisz Salamon székesfővárosi 
tanító, budapesti lakos Vitéz-re; 8. Kutzen-
burger József székesfővárosi tanító, Lengyél-r&; 
9. Szirkó József tanító, taracújfalusi lakos, 
Bélavári-ra; 10. Szobonya Antal, kiskunfélegy-
házai tanító, Lőcsei-re; 11. Radocziner Ferenc 
tanító, nagyszalontai lakos, Radó-ra ; 12. Auspitz 
Lipót tanító, karánsebesi lakos, Ardal-rn ; 13. 
Murin Bazil (László) áll. tanító, újvárosi lakos, 
Murányi-ra; 14. Kempf Sándor tanító, vámos-
családi lakos, Kemenesi-ve ; 15. Kazimir János 
kántortanító, vehéci lakos, Kalocsai-ra; 16. 
Muska Simon kántortanító, nyágói lakos, 
Megy esi-re; 17. Kulik Mihály tanító, homonna-
orboji lakos, Kárpáti-ra; 18. Kavecs Balázs 
kántortanító, nagyrőcei lakos, Rákóczi-ra; 19. 
Wohlfahrt István főtanító, csehimindszenti 
lakos, Csapó-ra. T. S. 

— Az államsegélyek elnaplózása. Az 
államsegély az ország közpénze lévén, elnap-
lózása föltétlenül tervszem és kifogástalan 
vezetést kiván, amelyben a legapróbb részle-
tekig évtizedekre visszamenőleg föltüntetve legye-
nek a fölvételek és kifizetések. E célból alul-
írott egy utasításokkal ellátott rovatos naplót 
készítettem, amelyet, különösen az iskolaszék 
elnökeinek megszerezni annál kívánatosabb, mert o ' 
mint fölvevők első sorban ők felelősek az 
államsegélyek elszámolásáért. A napló tartal-
mazza az államsegély címletét, esedékességét, 
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öszegét, havi és negyedévi részleteit, nemkülön-
ben a kifizetés részében a havonként vagy 
negyedévenként kiszolgált összegéknek rovatait 
olyképpen, hogy azoknak a tanító által való 
aláírása egyúttal nyugtatóul is szolgál. Szóval 
teljes képet nyújt az államsegélyek fölvételéről 
és elhasználásáról s nagyon megkönnyíti az 
iskolaszék elnökének ebbeli munkáját. — A 
napló 25 és 50 ívekben kötve kaphatók. Az 
előbbi egy ; tanítóval bíró iskolánál 50 évig 
vezethető. Ára a 25 ívvel bíró naplónak 3 K 
60 fillér, az 50 ívesnek 4 korona 60 fillér. 
Megrendelhető Laiszky János könyvnyomda-
tulajdonosnál vagy a napló szerkesztőjénél 
Bertalan Vince képezdei tanárnál Esztergomban. 

— Rövid hírek. A Magyar Pestalozzi 
Társulat második felolvasó ülését a Tanítók 
Háza dísztermében tartotta. A közoktatásügyi 
minisztériumból jelen volt Halász Ferenc min. 
osztálytanácsos és Körösi Henrik kir. tan-
felügyelő. Kivülök dr. Stemberger Ferenc 
kanonok, dr. Badity Emilián protosyncellus s 
más előkelőségek. Ezúttal Poznan Jolán 
pancsovai tanítónő és Csiky Lajos debreceni 
ref. theol. akad. dékán tartották székfoglaló-
jukat, előbbi a történelem tanításáról jellem-
tani szempontból, utóbbi a vérmérsékletekről 
szintén hasonló szempontból. A Társulat 
Dr. Makay Béla osztálytanácsost tagjává 
választotta. — Jubileum. A kalocsai tanító-
képző-intézet érdemes igazgatója : Petrovácz 
József a mult héten ünnepelte 40-éves tanítói 
és 25-éves segédtanfelügyelői működésének 
jubileumát, mely alkalommal Császka érsek 
ebédet adott tiszteletére. — A Katii. Tanügyi 
Tanács közelebb ülést tart, melyen tárgyalásra 
kerülnek a tantervjavaslatok és szabályzatok, 
valamint a kath. kántortanítók nyugdíjegye-
sületének ügye is. — Szép újévi ajándék. A 
cservenkai ág. ev. egyházközség a mult nyár 
folyamán díszes iskolát épített három tan-
teremmel és tanítói lakkal 20.000 koronányi 
költséggel. Az líjév alkalmával az egyházközség 
nemesen gondolkozó felügyelője : Lelbach Péter 
azzal örvendeztette meg az egyházat, hogy az 
összes költségeket az utolsó fillérig sajátjából 
fedezte. — Földrajzi vezérkönyve iránt 
érdeklődő kartársait értesíti Vaday József 
ig.-tanító (Nagy-Várad), hogy a mű második 
(befejező) kötete nyomás alatt van. A II. kötet 
2 K 60 f kedvezményes árban nála Nagy-
Váradon postautalványon megrendelhető. Meg-
jelenése után csakis 3 K 80 f bolti áron lesz 
kapható. Szintén nyomás alatt vannak : a 
Térképes Földrajz IV. elemi oszt. tanulók 
számára, valamint az V—VI. oszt. számára 
való kötet is. Ezek tömegesen 20°/o kedvez-
mény mellett kaphatók nála. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra : Meszlényi Zoltán, Budapest (részes-
jegyére) 15 K ; Fiilöpp Gyula, N.-Venyim (tag-
sági díja) 3 K ; Mattey Ferenc, Perbete (t. d.) 
3 K; Kovács József, Bükkerék (új tag, t. d.) 
3 K ; Rosenberg Jakab, Büd-Szent-Mihálv (t. d.) 
3 K ; Székein Miklós, Puszta-Jánosi (t. d.) 3 K ; 
Gazsó Ágoston, Boboth (új tag, t. d.) 3 K ; 
Simonné-Spránitz Mária, Etéd (részesjegyének 
utolsó részlete) 10 K; Szalay Gyula, Büd-
Szent-Mihály (t. d.) 3 K ; Bosenfeld Károly, 
Bács-Martonos (t. d.) 3 K ; Erdős Gábor, 
Málnás (1895—1904. évi tagsági díjai fejében) 
30 K ; ugyanő (Erdős Gábor) részesjegye 3/s 
részére 30 K. — 2. Tanítók Házára. Bosenfeld 
Károly, Bács-Martonos 2 K ; Blaskovits Gusztáv, 
Ossöd 20 f; Midler Boldizsár, Bar.-Lőcs 1 K. 
Átutaltuk az alap pénztárába. Ismételten figyel-
mébe ajánljuk a t. kartársaknak, hogy az 
Eötvös-alapnak szánt pénzek nem mihozzánk 
küldendők, hanem egyszerűen ily cím alatt : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. 

— Fölszólítás. Tóth György kartárs 
urat kérjük, hogy 18; Marikovszky Pál 
urat, hogy 4; Oláh Jűrnö urat, hogy 6; 
Oszol y Jolán k. a.-t, hogy 6; Vecsei József 
urat, hogy 18; Oláh J.rnő urat, hogy 6; 
Barkó János urat, hogy (i ; Simon Lajos 
urat, hogy 6 koronáról szóló bélyeges nyug-
tatványukat mielőbb beküldeni szíveskedjenek. 
Nyugtatványt 1903-ra csak folyó hó 20.-ig 
fogadhatunk el. 

— Halálozások. JBucz Irén szfőv. tanítónő, 
f. hó 6 án Budapesten elhunyt. — Viszlay 
György állami néptanító, életének 55-ik évében, 
rövid szenvedés után elhunyt. — Böszörményi 
Mihály nyugalmazott kö?s. tanító 53 évi tanítói 
működés után, életének 86-ik évében, folyó hó 
7-én Kecskeméten meghalt. Áldás omlékökre 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII. ker., Hársfa-utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker., Rottenbiller-utca 
6ii. szám. a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke : 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-
utca 31. szám; pénztárosa : Dallas István, lakása: I. 
ker., Gellérthegy-utca 27. szám. 

Tartalom. Trefort minisztersége idejéből. Péterfy 
Sándor. — Népnevelő egyesületek. I. —a. II. Vaskó 
László. — Létesítsünk napközi otthont. Vörösváry 
Bélám. — A lélektan köréből. Schön József. — 
Hivatalos rész. — Szünóra . Iskola évezredekkel 
ezelőtt. Bévfy Lajos. — Irodalom. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXVII. évfolyam 3. szám. Budapest, 1904 január 21. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - ES KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

M e g j e l e n i k e l a p . m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g ; n é p o k t a t á s i 
. n t é z e t t e h á t az összes óvodák , e l e m i , fe l ső n é p - é s po lgá r i 
iskolái? és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t é k e s k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l ta l l á t t a m o z o t t 
községi e lö l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
je lö léséve l ) és az u t o l s ó p ó s t a v i l ágosan k i i r andó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy évre 10 k o r o n a , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 5 0 fillér. — Egy n e g y e d évné l k e v e s e b b 
i d ő r e e lőf izetés t n e m f o g a d u n k el. — Az előf ize tés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n 
d e n egyes szóér t m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t evő p e t i t n y o m á s ú é s e g y h a s á b ú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k i s 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KER. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. K E R . , 1SKOLA-TKR :t 

Kerziratolcat nem adianlc vissza.. 

A tanítók és a közigazgatás. 
Irányadó szakkörökben mindegyre 

nagyobb té r t hódít az a fölfogás, hogy 
a tanítóképzés gyakorlati iránya az 
eddiginél szembetűnőbben kidomborít-
tassék, vagyis, hogy a tanító a gyakor-
lati életre minél inkább előkészíttessék. 

/ 

Ámde mindent az iskolában sem lehet 
megtanulni, mert nincs ott arra ele-
gendő idő, de meg hiányzik a meg-
felelő alkalom is. A továbbképzésnek 
az élet iskolájában lehet csak a gyakor-
lati életre kiható folytatása. 

Az újabb kor igényei ma már oly 
fokozódott mértékben s oly követelőleg 
lépnek föl, hogy a tanítónak, ha hiva-
tásában várakozást kielégítő eredményt 
akar elérni, akarja vagy nem, képeznie 
kell magát. Társadalmi szereplése meg 
határozottan megkívánja, hogy a kor 
szellemi színvonalán tartsa magát. Az 
eddig elért eredmények, a tanítók nyo-
morúságos anyagi helyzete dacára is, 
fényesen igazolják, hogy a magyar taní-
tóságban megvan az energia a köz-
hasznú munkálkodás követelte önkép-
zésre s hogy nagy és szép dolgok iránt 
még nem vesztette el illúzióját ós a 
közjó érdekében tud azon is munkál-
kodni, hogy az eszmét megvalósítás 
végett a sokaság között széthintse. 
Önkéntelenül merül tehát föl az a 
kérdés: mi úton lehetne a tanítók oly 

irányú továbbképzését elősegíteni, hogy 
az a gyakorlati élet követelményeinek 
mindinkább megfelelő legyen ? 

Ha behatóbban vizsgáljuk társadalmi 
vonatkozásaiban a tanítónak a köz-
néphez való viszonyát, azt tapasztaljuk, 
hogy senki sem áll ahhoz oly közel; 
mint a tanító, kinek eme helyzetéből 
kifolyólag bő alkalma nyílik annak 
erkölcseit és szokásait, gondolkozás-
módját és életviszonyait közvetlenség-
ből megismernie. S épen ezen viszonynál 
fogva, főleg faluhelyen, nemcsak mint 
számottevő társadalmi tényező, hanem 
mint vezető szerepre hivatott egyén j ő 
számításba, aki képzettségénél fogva 
erre joggal igényt is tarthat . 

Különösen a közigazgatás terén mu-
tatkozik nagy tájékozatlanság. Pedig 
elvitázhatatlan, hogy az i t t szerzett 
tapasztalatok nagy mértékben hozzá-
járulnának a tanítók ismereteinek ál ta-
lánosításához, tekintélyök növeléséhez s 
a kor szellemi irányához alkalmazkodó 
egészséges társadalmi közszellem meg-
teremtéséhez. 

A cél elérésére legalkalmasabbnak 
tartom a közigazgatási póttanfolyamokat, 
melyeket minden vármegye területén, 
— lehetőleg a székhelyen — 4—6 
hétig terjedő időre a belügyi kormány 
rendezne s melyen a vármegye terü-
letein működő tanítók némi állami se-
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gítség mellett részt vehetnének. E tan-
folyamokon a legszükségesebb és főbb 
vonalakban előadott tudnivalókon kívül 
fő figyelmet érdemelnének: a községi 
közigazgatás, községi bíráskodás, adó-, 
véd-, mezőrendőri-, örökösödési-, gyám-
hatósági-, közegészségügyi, ipar-, cseléd-, 
anyakönyvi, a munkaadó ós munkás 
jogviszonyát szabályozó és a községek-
ről szóló törvények stb. 

Mindezt ily rövid idő alatt, te rmé-
szetesen, nem lehetne elsajátítani, annyit 
azonban kétségtelenül eredményezne, 
hogy a tanítók kellő tájékozást szerez-
nének ebbeli ismereteiknek önszorgalmuk 
által való további kiegészítésére. Az 
időszaki és nagy szünidő alatt pedig bő 
alkalmuk nyílnék ezekben magukat a 
község-jegyzői irodákban gyakorlatilag 
is megerősíteni. 

Szinte hallom az ellenvetéseket s 
ilyesféle kifakadásokat : „Hát még mi 
mindent tanuljanak a tanítók ?" 

Erre az a válaszom, hogy Magyar-
ország tanítósága igen is tudatában van 
annak, hogy gyakorlati irányú képesíté-
sének emez ismeretek egyik legbecsesebb 
részét fogják képezni s ezek birtokában 
a köznépnek valósággal tanácsadói le-
hetnek. 

Igaz ugyan, hogy a fölsorolt dolgok 
inkább a községi jegyzők hatáskörébe 
vágnak, de sehogy sem árthat, ha a 
föntemlített ügyekben a tanító is tud 
a népnek tanácsot adni. Amire pedig 
igen szép tere nyílik az „Ifjúsági 
Egyesületek, Olvasó- és Népkörökben", 
továbbá a svéd és angol paraszt-egye-
temek mintájára újabban hazánkban is 
lábrakapott szabad előadásokon. 

Azután meg, tudja Isten miért, miért 
nem, de sok esetben a köznép szíve-
sebben fordul útbaigazításért a tanítóhoz, 
mint a jegyzőhöz, aki ezért nem is 
neheztelhet, mert ebből a tanítónak 
abszolúte semmi haszna sincs, sőt inkább 
a jegyzőnek segít némileg a dolgán 
azzal, hogy a sok tanácsadás és útba-

igazítás nem rabolja el bokros teen-
dőinek elvégzésére amúgy is kevés idejét. 

Láthatni tehát világosan, hogy mind-
ebből a tanítóra csak erkölcsi nyereség 
hárulna, mert amellett hogy ismereteit 
általánosítja, jogérzékét és törvény-
ismeretét oly mértékben fejleszti, melyet 
alkotmányos jogállamban minden ok-
leveles egyéntől megkivánhatni s mely 
ismeretek megszerzésével a tanítói ok-
levél nagyon könnyen meg is birkózhat. 
Korántsem akarom ezzel azt mondani, 
mintha a tanítók gyakorlati irányú 
továbbképzésének ez lenne a leghe-
lyesebb avagy talán egyedüli útja, de 
azt mindenesetre hangsúlyozni kívánom, 
hogy ez is nagy mértékben hozzájárulna 
ahhoz, hogy a gyakorlati életre kiható 
ismereteiket gyarapítsák. 

Fölvetettem az eszmét s ha egyelőre 
sikere nem is volna, érdemes felőle 
gonclolkodûi. 

(Ürményháza.) Balog Antal. 

Állami népiskolák. 
Majd minden szünidőben fölrándulok hazánk 

egyik-másik vidékére, hol fölkeresem a kollegát, 
elbeszélgetek vele a község kultúrájáról, lako-
sairól és ügyes-bajos dolgairól; majd benézek 
egy-két parasztházba s kutatom ez egyszerű 
emberek szavaiban panaszaik okát, tanulság és 
okulás céljából. 

Különös előszeretettel figyelem meg az állami 
iskoláknak a magyarosítás terén elért eredményét 
és a legtöbb helyen örömmel tapasztaltam, hogy 
az állami iskolák hivatásuknak megfelelően 
betöltik missziójukat, meri oly községekben, 
amelyekben ezelőtt 25—30 évvel legföljebb 
némely kiszolgált katona tudott egy pár szót 
magyarul, ma már a község fiatalsága érthetően 
beszéli szép nyelvünket. Tapasztalhatjuk, hogy 
magyar szó fogadja a jövevényt, a sarjadozó 
ifjúság ajkáról magyar szó és magyar dal 
hallható. Örvendetes tény továbbá az is, hogy 
nemcsak a vele beszédbe elegyedő idegennel 
beszélnek magyarul, hanem maguk közt is így 
társalognak és az iskolában elsajátított nép-
dalokat később is éneklik és valóban mondhatom, 
hogy akárhány exponált helyen csodákat művel 
a tanítónak közjóért hevülő lelke. 

A tanító érdeme, kire az emberiség nagy 
érdekei bízva vannak, hogy a nép látóköre és 
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•értelme is tágul s a gazdasági ismétlő-iskolák 
beállításával anyagi sorsa is lassacskán javu-
lásnak indul, mert megtanulja kis földecskéjét 
okszerűen megmívelni. Tény, Hogy felvidéki 
népüuk anyagi sorsának jobbrafordúlása sok 
más tényezőtől is függ, de nagyot lendíthet 
sorsán, ha a tanító közli vele a szükséges 
ismereteket, valamint azt is, hogy miképen 
használhatja azokat üdvösen a maga és mások 
javára. 

Mindezen szép eredmények az igazi szak-
értelemmel és lelkesedéssel munkálkodó állami 
tanítónak köszönhetők. Valóban apostoli, nehéz 
munkát végeznek. Kívánatos, hogy e nehéz 
munkához megfelelő tanerők alkalmaztassanak, 
de viszont elvárhatjuk, hogy az elhintett jó 
magért a közbecsülésen kívül a tisztes meg-
élhetés jól megérdemelt kenyerét kapják. 

Az állami tanító munkáját nagyban elősegíti 
az állami iskolák legtöbbjének törvényszerű 
elhelyezése és fölszerelése. Tehát már külsőleg 
is kiemelkednek az esetleg ugyanazon községben 
levő más jellegű iskolák közül. 

A jó tanító az iskola lelke és ha ehhez 
még jó fölszerelés is járul, úgy e kettős 
•eszközzel célt is érünk. Bár tény, hogy a 
munkáját jól végző tanító, akár palotaszerű 
legyen az iskolaépület nagy termekkel, 
akár alacsony kunyhószerű szűk szobácskával, 
-csodákat fog művelni, példája, hazaszeretete, 
lelkesítő szava visszhangra fog találni a 
hamisítatlan egyszerű lelkekben. Ügyszeretete 
meggyőzi a társadalmat ; az iskolaügyek iránt 
melegebben kezdenek érdeklődni és lankadatlan 
lelkes munkásságában támogatni, a községben 
a tanügy közvéleménnyé válik és az iskola a 
magyar nemzeti állam kifejezője lesz. 

Tapasztalatból mondhatom azt is, hogy az 
•állami iskolával nem bíró községekben e 
tekintetben a 20—30 év előtti állapot alig 
változott. 

Állítsunk tehát minél több állami iskolát, 
•akkor célt érünk: néhány évtized alatt fölépítjük 
az egységes és szellemileg erős nemzeti államot. 
Es hogy a jelenlegi kormányunk nemzeti érős 
politikájával e cél felé törekszik, azt úgy 
szakminiszterünknek választói előtt elmondott 
•beszédéből, mint kormányelnökünknek kép-
viselőházi programmbeszédéből örömmel látjuk. 
Tisza István gróf ugyanis a képviselőházban 
így nyilatkozott: „Kívánom az állami tanügynek 
továbbfejlesztését; töltse be az állam mindazon 
űröket, melyek a nemzeti kultúra terén betöl-
tésre várnak, állítsa föl azon típusokat, azon 
•elérendő zsinórmértékeket, hogy úgy fejezzem 
ki magam, melyek felé a felekezeteknek töreked-
jiiök kell. De azután ne csak el ne nyomja, 
•ne csak háttérbe ne szorítsa a felekezeti 

tanügyet, hanem ott, ahol lehet és amennyiben 
lehet, jöjjön segítségére a felekezeteknek tanin-
tézeteik fejlesztésében." Örömmel olvassuk a 
kormányelnök úr nyilatkozatából, hogy állami 
iskolák a jövőben is szerveztetnek. Hő óhajunk 
teljesednék, ha az állam kellő fedezettel rendel-
kezve mindama községeknek, melyek a kultúra 
emelését az államtól várják, az eszközöket 
megadná, azaz megfelelő helyeken államosítana. 

Az állami iskolák révén elért eredményeknél 
az érdem egy része a tanfelügyelőket illeti, 
mert az állami iskolák szervezését ők végzik, 
ők irányítják és vezetik teljes hatáskörrel az 
állami tanítókat. A tanfelügyelő legfőbb és 
legszebb tiszte az iskola beléletének irányítása : 
a tanító szakszerű útbaigazítása, munkakedvének 
ápolása és lelkesítése. A szakszerű és föladatának 
magaslatán álló tanfelügyelőt a tanítók, a megyei 
tisztviselők stb. tiszteletteljes szeretettel veszik 
körül. A nemzetiségi iskolák szigorúbb ellen-
őrzése azonban a tanfelügyelőknek nagyobb 
jogkörrel való fölruházását szükségessé teendi. 

(Budapest.) G. D. 

A közszellemről, vonatkozással a 
tanítói közszellemre. 

Az állami és társadalmi szervezet életereje : 
a közszellem, mely nélkül a társadalmi élet 
tespedésnek indul, míg viszont vele és általa 
virágzik minden. Mert a közszellem : nap, 
melynek áldást terjesztő melegétől erős csirá-
zásnak indul a társadalmi életben mindaz, ami 
jót és szépet igér s ami üdvére és hasznára 
van a késő nemzedéknek is. 

De hát mi is az a közszellem? Első sorban 
az a közös szellem, az a közérzés, mely akár-
mely kisebb vagy nagyobb közösség tagjait a 
közös cél érdekében áthatja és közös tevé-
kenységre indítja. Egyszóval : a közszellem 
életelve minden közösségnek. 

Kisebb és nagyobb községekben a köz-
szellem épp oly szükséges életelem, mint az 
emberi vagy állati organizmusnak a levegő. 
Ezt a közszellemet a maga őseredetiségében, 
csirájában, már a családban kutathatjuk. A 
családi élet tisztasága, boldogsága nagy mér-
tékben attól a szellemtől függ, mely a család 
egyes tagjait áthatja, egymáshoz való viszo-
nyukat, tevékenységüket irányítja. Minden 
közösségnek ezen tulajdonképeni alapja kiszá-
míthatatlan erkölcsi befolyással van minden 
nagyobb közösségre. A háztartás rendje, a 
gyermekek nevelése, a kiváló családi erények: 
minők a mmikásság, a szorgalom, a takaré-
kosság, s ennek következtében a vagyoni jólét 
megszerzése; a becsületesség, az erkölcsi ko-

3* 
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molyság : ezek részben föltételei annak a szel-
lemnek, melynek egy család kis körében ural-
kodnia kell, részben pedig egyenes következései 
e szellemnek. De valamint a levegő, úgy a 
szellem is megromolliatik. Az örökös perpatvar, 
a békétlenség, az egyenetlenkedés, a pazarlási 
hajlam, a túlságos élvezetvágy mind olyan 
dolgok, melyek végeredményükben nem csupán 
a család körére szorítkoznak, hanem hatásukban 
a nagyobb közösségre is, a társadalomra is 
kiszámíthatatlan kárral járnak. 

Mindazt, amit a valódi közszellem a nagyobb 
társadalomban megkövetel az embertől, a pol-
gártól, a hazafitól, azt a család is megköveteli 
minden egyes tagjától. S ez az önmegtagadás. 
Sőt az önmegtagadás magasztos erényét első 
sorban a családban sajátíthatja el az ember. 
Le kell mondania a férjnek nem egy kedvenc 
passziójáról a nő kedvéért; le a nőnek a férj 
kedvéért, sokszor gyermekeinek jóléte, biztos 
gyarapodása és fejlődése érdekében ; le a 
gyermekeknek sok mindenről, amennyiben a 
család körében nyesik legelőbb a gyermeki 
önzés rút hajtásait. Mert ha bármely családtag 
az egész kis közösségnek hasznára akar lenni, 
akkor önmegtagadónak kell lennie bizonyos 
határig s a tapasztalás csakugyan azt bizo-
nyítja, hogy a legtöbb családi baj az önmeg-
tagadás szép, de nehéz erényének hiányából 
származik. 

Igen szépen fejezte ki ezt a nagy Széchenyi 
István a társadalomra vonatkozólag, mikor azt 
mondá: „Aki a közösségnek akar használni, 
legelső kötelessége önmagáról megfeledkezni." 

És miben áll az önmegtagadás? 
Ez abban áll, hogy a gondolkodó és érző 

ember, aki polgári, társadalmi, felekezeti, em-
beri életének és működésének föltételeit csak a 
közösségben szerezheti meg, leküzdve magában 
az önösséget, gyakran saját személyes érde-
keinek háttérbe szorításával, örömmel és lel-
kesedéssel érvényesíti szellemi és fizikai tehet-
ségeit, munkáját és erejét a nagyobb közösség 
javára. 

Ez azon érintkező pont, amelyben a haza-
szeretet a közszellemmel találkozik. Angol-
országban ez a két fogalom teljesen födi 
egymást ; az argol nem ismeri a hazaszeretetet 
abban az értelemben, mint mi ; az a nyilvános 
szellem, mely az angol politikai és társadalmi 
életet áthatja, leszűrődése a hazaszeretetnek, 
azért ritka nemzetben találunk nagyobb és 
büszkébb, de egyúttal szilárdabb alappal bíró 
önérzetet, mint a „kalmárnépnek" gúnyolt 
angolnál és anyagi érdekeinek dédelgetése 
mellett olyan közszellemet, mely különösen a 
jótékonysági cselekedetek terén is bámulatra 
ragadja az embert. 

Ez a közszellem az, mely mint megállapodott 
életelv irányozza a közvéleményt, melynek 
Angolországban egészen más hatása van, mint 
más nemzeteknél. Ahol egészséges közszellem ~ o 
nincs, ott ingatag a közvélemény s hamar 
átcsap az egyik szélsőségből a másikba ; nincs 
ennek következtében oly ereje, mint ahol erős 
közszellem irányítja azt. Innen van azután 
például nálunk is, hogy a népszerűség — 
mint a költőnél a sors — játszva emel s 
mosolyogva ver le. Az érdemet a maga igazai 
szerint elismerni nem mindig tudjuk ; amit ma 
tekintély gyanánt egekig emelünk, azt holnapr 
magunk sem tudjuk miért, porba taszítjuk ; 
nagy embereink emléke iránt hiányzik gyakran 
a valódi kegyelet; gyorsan feledjük, amiből 
tanulságot meríthetnénk eljárásunkra nézve s 
amit felednünk nem volna szabad ; épp oly 
szertelenül dicsérünk, mint amily szertelenül 
korholunk, mert az ingatag közvélemény hullá-
main erős közszellem nem támogat bennünket ; 
ítéletünket gyakran a pillanatnyi benyomás 
sugallja s a helyes arányt úgy az egyikben, 
mint a másikban összetévesztjük. A máglyát 
föl nem rakjuk, de ha már ég, egy-egy hasábot 
viszünk oda, ha nem is tudjuk, hogy miért. 

Két forrásból meríti a közszellem tápláló 
nedvét, éltető, folyton megújuló erejét, fönn-
állásának biztosítékát, legjobb támaszát. 

Az egyik : az eszményekért való lelkesülés, a 
másik: a nemzet iránti szeretet. 

* 

Az az ember, aki pusztán az anyagiakért 
való küzdelemben emészti föl életerejét, akinek 
gondolkodása mindig a földön jár, aki neme-
sebb célokért, magasabb elvekért hevülni nem 
képes: annak a közszelhm iránti érzéke is 
nagyon gyenge. Az ember testi szervezeténél 
fogva ott gyökerezik a földben ; erős szálakkal 
kötik őt oda az anyagi megélhetés gondjai, 
megszerzése mindazoknak az eszközöknek, ame-
lyekre a haladó polgárosodásnál, a művelődés 
rohamos fejlődésénél fogva méltán számot 
tarthat. De az embernek lelke, esze és érzelme 
is van; ezeknek művelése arra képesíti őt, 
hogy magasabb célokért, nemesebb elvekért is 
lelkesülni tudjon. Oda van ő kötve erős szá-
lakkal a természethez, a családhoz, a hazához, 
a nemzethez, a társadalomhoz az öröm és fáj-
dalom, a gyönyör és a keserv, a szeretet és 
gyűlölet, a rokon- és ellenszenv, a hála és a 
kegyelet, a kötelesség, a tisztelet és a ragasz-
kodás érzelmeinek szálaival. És oda van kötve 
lelkének gyökérszálaival az istenséghez is, mely 
végső vágyainak és reményeinek tárgyát képezi ; 
vigaszának, megnyugvásának és elégedettsé-
gének soha ki nem apadó forrását. 
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S az embernek azért van lelke, esze és 
érzelme, hogy tudjon lelkesülni mindenért, ami 
jó, szép és nemes s hogy érezvén azt, hogy ő 
társas lény — ne vonuljon vissza önmagába, 
magát önzőén elrekesztve embertársaitól, hanem 
hordja szivén a társadalom javát, bármily sze-
rény mértékben teheti is azt, hogy tudjon 
áldozni a közösségért, tudja magát alárendelni, 
mikor a közös jóról van szó. 

Ez volt eélja Széchenyi Istvánnak, mikor a 
gúny éles, kíméletlen fegyverével végig sújtott 
az alvó nemzeten, mely 70 esztendő előtt alig 
akarta még megtudni, hogy hajnalodik és ez 
volt célja Vörösmarty Mihálynak, ki az idegen 
szokásokban és erkölcsökben tévelygő nem-
zetnek a régi dicsőség fényénél gyújtott világot, 
azt a magasztos föladatot tűzve ki magának, 
hogy a nemzetet „a szellemharcok tiszta suga-
ránál oly magasra tegye, mint lehet". 

Politikusok és írók egyaránt a közszellemet 
ébresztették a nemzeti visszahatás és ébredés 
korszakában. 

Ez az egyik forrása a közszellemnek. 
A másik forrás a nemzet iránti szeretet. 

Akinek szivében ez erős gyökeret nem vert, 
amit fajszeretetnek j s nevezünk, abban a köz-
szellem sem fog gyökeret verni. Ámde a 
nemzet iránti igaz szeretet nem áll pusztán a 
mult föltétlen dicséretéből, magasztalásából, 
hanem a nemzet hosszú életének folyamán 
történt események bölcs egybevetéséből, hogy 
a múltból helyes következtetést lehessen vonni 
a jelenre és jövőre nézve. 

Szép a nemzet múltja. Oly nemes példáit 
látjuk itt a hősies önfeláldozásnak, az önmeg-
tagadás nehéz erényeinek, hogy sok nagyobb 
nemzetnek is elég volna. S habár van 
elég elijesztő példa az ellenkezőre is, ezek 
még csak fényesebbé teszik azokat, melyek 
immár egy ezredéven keresztül ragyognak időn 
és enyészeten át és Isten segedelmével még 
egy második ezredéven át is ragyogni fognak 
el nem halványuló fényben. 

Aki nemzetét szereti, szereti a nemzet 
minden egyes tagját, aki szeretetre érdemes és 
szívesen szövetkezik vele üdvös, közös célok 
gyámolítására. 

íme, ez a közszellem második forrása. 
Már most ebből azt is láthatjuk, hogy ez a 

közszellem semmivel sem pótolható, mert bár-
mely közösség nagyot, szépet és tartósat erős 
közszellem nélkül teremteni nem tud. Ez úgy-
szólván az első polgárerény, melyben a többi 
is gyökerezik. Mert ahol ez megvan, ott mint 
-egy varázsvessző érintésére a legszebb, a leg-
nemesebb és legüdvösebb intézmények kelet-
keznek ; * intézmények, amelyekért a hálás 
utódok áldják a bölcs és tevékeny apákat: oly 

intézmények, amelyek mindmegannyi diadalt 
hirdető oszlopai a nemes és önzetlen tevékeny-
ségnek, az önmegtagadó fáradozásnak, az ön-
zetlen szívnek és léleknek. 

A közszellem megnemesíti, lehet mondani: 
megszentesíti a tevékenységet. Mert csak az 
olyan munkán, az olyan törekvésen van áldás, 
amelyre bennünket a közösség meleg érzete, a 
szív szeretete, a segítségre való készség ösz-
tönöz, nem pusztán a jutalomra vagy az elis-
merésre való kilátás, vagy a korholás félelme. 
S ahol egy célból sokan ily nemes ösztön-
zésből egyesítik a közjóra irányzott törekvé-
seiket, ott a lelkesedő szeretet lángja forrasztja 
össze a sziveket, s az ilyen tevékenység nyomán 
kell, hogy áldás fakadjon, hogy üdv áradjon szét. 
Az ily tevékenység nem pillanatokra szól, hanem 
hosszú időkre terjed és kihatásaiban meg-
becsülhetetlen erkölcsi eredményt biztosít. 

Zsarnok erőszak kicsikarhatja a tevékeny-
séget, de nem az erkölcsi kötelességtudás 
minden akadályt leküzdő büszke érzetét; reá 
parancsolhat, de nem erőszakolhatja azt az 
örömmel és lelkesedéssel teljes enerzsiát, mely 
a munka biztos sikeréhez nemcsak kivánatos, 
de nélkülözhetetlen föltétel. 

De a köszellemet nem pótolhatja a legigaz-
ságosabb, a legbölcsebb törvény sem. Ezt 
bőven meg lehetne világosítani a történelemből 
vett példákkal, melyek mind csak azt bizonyí-
tanák, hogy a törvény csak keret, csak forma. 
Az ember undokul visszaélhet vele, kijátsz-
hatja, elferdítheti, megfoszthatja ravasz és 
önző módon lényeges tartalmától. Ez nem tör-
ténhetik ott, ahol egészséges, erőteljes köz-
szellem őrködik igazi tartalma fölött. Mert a 
közszellem itt mutatkozik nagy és fontos 
erkölcsi hatalomnak is, amennyiben megsemmi-
síti az önzés és rút önérdek eszközeit; őrködik 
afölött, hogy a törvények igazi hatalmuktól 
galádul meg ne fosztassanak, s _kiteijeszti 
erkölcsi hatalmát a közvéleményre is. Mert a 
közszellem nem szükségképen abban nyilvánul, 
hogy mindig új és új intézmények létesüljenek 
valamely közösség kebelében, hanem még inkább 
abban, hogy a meglevők folytonosan javíttassanak, 
igaz tartalommal és szellemmel láttassanak el. 

Alkotmányos államban minden egyes pol-
gárnak arra a belátásra kell jutnia, hogy 
minden egyes embernek személyes érdeke a 
legbensőbben össze van forrva az összesség 
érdekeivel. Soha és semmi körülmények között 
nagyot és üdvöset létrehozni nem lehet ott, 
ahol, mikor valami közérdekű dologról van szó, 
azt mondja az egyik: „nekem ehhez semmi 
közöm, tegyenek, amit akarnak" ; ahelyett, 
hogy azt mondaná: „a közös jólét az én 
jólétem is". Es azért nagy ellensége a közszel-
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lemnek és a közszellem egészséges fejlődésének 
az önzés és szűkkeblűség. Ez az önzés lehet 
egyéni, de lehet közös is: testületi. 

Az az ember, aki visszavonul és távolról 
nyugalommal nézi az idők vajúdását, csak 
magának él s csak ott cselekszik, ahol a maga 
érdekeiről van szó: ez az ember épp oly önző, 
mint az, aki kilép az élet küzdterére, hol 
résztvesz a közügyek vezetésében, hol szerepet 
kér magának ott, ahol mások érdekeinek meg-
óvásáról van szó, s ha ott és ilyenkor saját 
érdekeit dédelgeti; ha nincs érzéke aziránt, 
hogy neki más részére is kell dolgoznia és 
áldoznia, ahol mások az ő részére dolgoznak 
és áldoznak. 

Igaz, hogy az a tevékenység, melyet az 
ember a köz érdekében kifejteni köteles, sok-
szor nagyon kellemetlen, sőt gyakran bajjal is 
jár. A közélet embere, a mások javáért fáradó 
bajtárs, a legritkább esetben részesül abban az 
erkölcsi elismerésben, amelyet valóban meg-
érdemelne. Sőt ellenkezőleg : a társadalmi élet 
folyója rohanó árjában sok iszapot hord ma-
gával s aki ezzel lépést haladni akar, nem 
kerülheti el, hogy annak iszapos habjai őt is 
érik. Gyakran a közélet legönzetlenebb em-
bere a legrútabb hálátlansággal találkozik 
kortársai és kartársai részéről (amint köreink-
ben is számos példára mutathatnánk), s a leg-
ritkább esetben kerülheti el azt a gyanút, 
hogy tulajdonképen nem is a közérdekre való 
tekintetből cselekszik, hanem csak a saját 
érdekeit kívánja előmozdítani, mikor valamit 
tesz. Ennek pedig gyakran az a jelenség a 
következése, hogy sokszor kitűnő emberek, 
belefáradva a meddő törekvésbe, visszavonulnak 
a közélet teréről, mert nagy lelki erő kell 
ahhoz, hogy valaki gáncsot és szemrehányást, 
gyanúsítást és hálátlanságot tűrjön és hidegen 
maradjon a hálátlanság rút kinövéseivel szemben. 

Ez rontja a közszellemet. 
* 

A mondattakból kitűnik, ha mi, Magyar-
ország néptanítói, sikert, eredményt akarunk 
elérni, akkor erőteljes, egészséges közszellemre 
van szükségünk. 

Yan-e tanítói közszellem ? 
Kiséreljük meg erre a kérdésre az igazság 

szerint megfelelni. 
Tagadhatatlan, hogy a tanítói közszellem az 

utolsó évtizedben, vagy másfél évtized óta erő-
södött meg annyira, amennyire. 

De lassan erősödik, laásan fejlődik és biztat 
a remény, hogy ez a fejlődés a legjobb úton van. 

Verner László aradi tanító a „Magyar Peda-
gógiai Szemle" 1890. évfolyamának 21. lapján 
kérdezi: Van-e tanítói közszellem? Azt feleli 

rá egyszerűen: Nincs. A tanítói összegyüle-
kezéseket, amelyekről neki is tudomása van, 
nem tartja egészen a közszellem nyilatkozá-
sainak. De azt is mondja: csak távol álltunk 
a közszellemtől. „Immáron bontakozni kezd a 
sűrű köd, mely mögött egy kis fantáziával 
látni is lehet egy jobb kort, mely után buzgó, 
imádság epede/. a néptanítók ajkán. Az intéző 
hatalom őszinte nagv szeretete a tanügy, a 
népnevelés és annak munkásai iránt s a 
munkás-sereg jobbjainak tagadhatlanul hosszú 
álomból ébredése, a hívó szózat szép e) él-
ményé s lassan-lassan a nagy zöm lethárgiá-
jának megszűnése, az új hatalmi tényező pedig : 
egy feltámadt friss bizalom, melynek létezését, 
ne kicsinyelje senki, mert e bizalom az ügy 
sikere iránt fogja a konszolidáció nagy mun-
káját végezni megteremtik a nép-
tanítók közszellemét stb." 

„Világosság van az égen !" 
Mi is azt mondjuk: világosság van az égen.. 
Van már közszellem, fejlődik s csak azon 

kell lennünk, hogy gyorsan fejlődjék. 
Legbecsesebb intézményeink : az Eötvös-alap,. 

a Tanítók Háza a magyar tanítói közszellemnck 
gyümölcsei. 

Ne szóljunk most arról a fáradozásról, arról 
az önzetlen buzgóságról, arról az önmegtagadó 
munkásságról, melyet ez intézmények kezdemé-
nyezői, píántálói és ápolói, élükön Péterfy-
Sándorral, ë két intézmény érdekében kifej-
tettek. Ok nevöket el nem halványuló betűkkel 
vésték a magyar néptanítóság történetébe s a 
hálás utókor a szeretet áhítatával fogja emié-
köket megőrizni. 

Amivel azonban ők ez intézményeken kívül 
el nem muló érdemet szereztek, az, hogy épen 
ez intézmények létesítésével ébresztették föl, 
ápolták és fejlesztették a magyar tanítói köz-
szellemet. Sokan vagyunk most már, akik 
meggyőződéssel valljuk, hogy egy mindnyájáért,, 
mindnyája egyért ; akik tudják, hogy csak váll-
vetett erővel érhetünk el sikereket magunkért, 
a mieinkért s egymásért ; akik tudják, hogy 
hitvány dolgot mivel az, aki személyes érdekből 
tömött sorainkat megbontani törekszik, konkolyt 
hintve közénk, kegyeletlenséggel szólva azokról, 
akik érettünk, mindnyájunkért dolgoztak. 

Hála Istennek, haladtunk, fejlődtünk a köz-
szellem tekintetében is. 

De sokan vannak még, akik nem tömörültek; 
akik ezt a páratlanul szép intézményt, az. 
Eötvös-alapot nem keresik föl, nem iratkoznak, 
tagjai sorába; talán azért, mert körülményeiknél 
fogva nem várhatnak tőle semmit, vagy anyagi 
viszonyaiknál fogva nem szorultak reá. 

Pedig itt mutatkozik a valódi önzetlenség,, 
az összetartozandóság szép és nemes érzete. 
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Magyar tanítók, akik a nemzet reményeit a 
boldogulás ösvényére vezetni hivatva vagytok, 
akik oly nagy szellemi és erkölcsi tőkével 
rendelkeztek s újabban az elismerés oly sok 
jelével találkoztok, amiről elődeitek egy fél-
századdal, sőt egy negyedszázaddal előbb még 
álmodni sem mertek: támogassátok az Eötvös-
alapot és Tanítok Házát, e hosszú időkre szóló, 
két hatalmas intézményt, mely legfényesebb 
tanulsága a köztetek mindinkább terjedő, 
folyton erősödő közszellemnek. 

A nagy és halhatatlan, minden magyar 
tanító szívében élő Eötvös József mondotta, 
hogy az elégedetlenség a haladás forrása. Ez 
bizonyos értelemben igaz, de csak akkor, ha 
ez az elégedetlenség munkára, tevékenységre 
ösztönöz, építésre és nem rombolásra, hogyha 
a közszellem ébresztésére, esetleg javítására 
irányzott ; de ahol az elégedetlenség elcsüggeszt, 
ott veszedelmes tespedésnek csirája van benne. 

Ne higyjetek azoknak, akik csillogó frázi-
sokkal el akarnak benneteket téríteni a tiszta, 
egyszerű igazság megismerésétől. A frázis el-
nyomja a lelkiismeret szavát s diadalra juttatja 
a hazugságot ; nem ismeri el a valódi érdemet 
s ahol elismeri, nevetségessé teszi. Csillogó 
külsejével elámítja a tömeget s tévútra vezeti. 
A frázis eszköze az önámitásnak. Az önámítás 
pedig az önismeret hiányából származik. így 
lankad a valódi tetterő, a buzgalom. Önmeg-
tagadó beismerése a hibáknak és hiányoknak : 
első lépés a javulás felé. A frázis helyébe 
juttassuk diadalra az egyszerű, igénytélen, de 
annál nemesebb igazságot, a magyar őszinte-
séget, melynek semmi szüksége sincs arra, hogy 
gyanúsító szenvedélyességgel nyilatkozzék, amint 
ez az Eötvös-alap körül is többször megtörtént.* 

Ne álljon most már félre senki! 
Legyen mindegyik magyar néptanító az 

Eötvös-alap tagja s tíz év múlva ez alapban 
és a Tanítók Házában oly bizonysága fog fönn-
állani a tanítói közszellemnek, mely nemcsak 
a tanítóság üdvét fogja hathatósan előmozdí-
tani, hanem örök időkre dicsősége lesz annak 
a szellemnek, mely azokat létesítette. 

(Budapest.) Hevesi ( Hoffmann) Mór. 

Népnevelő egyesületek. 
(Hozzászólás.) 

III. 
Lehet, hogy fölszólalásommal egyedül mara-

dok ; lehet, hogy nehéz gáncsolást fogok érette 
kapni, mindazáltal elmondom véleményemet. 
Elmondom azért, mert olyan nagyfontosságú 

* Csakhogy mindig kudarcot vallott, hála a magyar 
tanítóság józanságának ! Szerk. 

ügyben a homlokegyenest ellenkező, vagy 
nagyon elütő nézetnek is megvan a tisztító 
hatása. Haszon már az is, ha tévedett az ellen-
kező véleményt nyilvánító egyén s tévedéséről 
fölvilágosítást nyerve, helyes útra terelődik 
gondolkodása s én legkevésbbé sem fogom 
röstellem, ha a vitatkozás befejezése után eset-
leg meg kell változtatnom nézetemet. Elvégre 
holtig tanulunk. 

A népnevelő egyesületek szervezetében 
eddig — ha jól tudom — két eszme merült 
föl. Egyik az volt, hogy a népnevelő egyesü-
leteknek a tanító- egyesületekből kell kinőniök ; 
másikat e lapok t. szerkesztője vetette föl : 
„Miként lehetne az ifjúsági egyesületekből a 
népnevelő egyesületeket kifejleszteni?" 

A szerkesztő úr óva int a szürke teóriák 
tudományos látszatától. Bocsánatot kérek ! Amíg 
a népnevelő egyesületek körül tapasztalataink 
nem lesznek, csak teoretikus lehet hozzászólá-
sunk. Ha az eddig szervezett néhány népnevelő 
egyesület működéséből vonjuk a praktikus 
hozzászólást, akkor szomorú következtetésre 
jutunk, mert az néhány évi működés után 
összement. 

Ki kell tűznünk először világosan a népnevelő 
egyesületek célját s talán azután biztos talajra 
léphetünk. 

Nézetem szerint a népnevelő egyesületnek 
az lehet célja, hogy az iskolát, a népnevelő 
intézeteket a családdal olyan szoros kapcso-
latba hozza, hogy a család az iskolát, a tanítót 
édes testvérének, nevelő társának tekintse. A 
népnevelő egyesület célja lehet, hogy általa a 
józan nevelési elveket bevezessük a család 
körébe, hogy a társadalom humánus érzelmeit 
a népnevelés számára kiaknázzuk ; hogy az 
iskola munkáját az egyesület künn az életben 
gyümölcsöztesse. De nem lehet célja az álta-
lános kultúrának olyatén terjesztése, mint pl. 
az ifjúsági egyesületben történik. 

Ha e cél kitűzése téves, akkor hozzászólásom 
konklúziója már előre elvesztette igazságának 
alapföltételét. Ellenben, ha helyesen tűztem ki 
a célt, mielőtt ellenvéleményemet hangoztat-
nám, ki kell jelentenem, hogy a népnevelő 
egyesületnek úgy a tanító-, mint az ifjúsági 
egyesület is csak talaja. (Előbbi nagyon laza, 
melyre nagyobb épületet nem lehet emelni.) 
De a népnevelő egyesületet kifejleszteni az 
ifjúsági egyesületből sem lehet. Állításomat 
meg kell okolnom. — Ismeretes, hogy az egye-
sületi alap fölötte ingadozó. Még ahol anyagi 
érdekre van rakva az alap, ott is elég el-
csuszamlást látunk ; gyorsabban áll elő a 
közönyösség, ha az egyesület anyagi áldozatot 
kíván a tagoktól. Milyen nehéz összegyűjteni 
a legcsekélyebb tagsági díjakat is ! Tekintsük 
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csak meg a tanító-egyesületeket, melyek kez-
detben lázas tevékenységgel buzgólkodtak, 
ma — kevés kivétellel — panganak, vagy 
pártoskodás színhelyei. 

Az ifjúsági egyesület is csak talaj lehet 
és nem lehet belőle a népnevelő egyesületet 
kifejleszteni. Nem lehet azért, mert az ifjúsági 
egyesületnek mai szervezete szerint a közvetet-
len nevelés a célja. De én olyan egyesületet 
értek a népnevelő egyesület alatt, melyben 
nevelési kérdéseket vitatnak komoly szülők 
közbejöttével. A felnőtteknek az ifjúsági egye-
sületekben — ez idő szerint — csakis pártoló 
szerepet adunk, az ifjakkal meg népnevelésről 
nem tárgyalhatunk. Hagyjuk meg hát az ifjúsági 
egyesületet annak, aminek szánva van; így is ; 
népnevelő egyesület az s ha eredményesen 
működik, nevel olyan nemzedéket, mely meg-
érti, méltányolja — majd amikor neki is 
gyermekei lesznek — az iskola, a tanító mun-
káját. Ennyiben mondom, hogy az ifjúsági , 
egyesület is talaja lehet a népnevelő egyesüle-
teknek, de az előbbiből nem fejleszthető. 

Az én gondolataim más alapra céloznak, 
mely bizonyára szilárdabb lenne az egyesüle-
tesdinél. 

Előbb azonban egy kis kitérőt kell teimem. 
Minden társadalmi rend tekintélyen alapszik. 

Áll ez az egyesületi életre nézve is. Ha vala-
mely egyesület hosszú életet élt, az legtöbbször 
annak volt tulajdonítható, hogy vezető egyénei-
nek vagy parancsoló tekintélyök volt, vagy 
olyan társadalmi állásuk, melyben sokan szíve-
sen sütkéreztek. Arra is van elég példa, hogy 
amikor e tekintélyek elhagyták az egyesületet, 
ez hanyatlásnak indult. 

A népnevelő egyesületeket a tanítók vezetése 
alatt szeretnők látni. Azt kérdezem már most: 
van-e a tanítónak akkora tekintélye, mellyel 
a kisebb - nagyobb helységekben alakítandó 
népnevelő egyesületben imponáljon ? 

Sajnos, erre határozottan „nem"-me\ kell 
felelnem. — Ez a baj. Ezt kell orvosolni s 
akkor meglesz a biztos talaj, melyen a nép-
nevelő egyesületek maradandóan épülhetnek. 

Az orvoslás e kettő lehet : a tanító anyagi 
és hivatali függetlensége. Anr'g erre az ország-
nak minden tanítója nem elég érett, ha ala-
kulnak is népnevelő egyesületek, eredményes 
működést nem jósolok nekik. 

Az anyagi függetlenség alatt olyan dotációt 
értek, mely mellett a tanító gond nélkül élhes-
sen s ne legyen kölcsönre szorulva, mert 
mihelyt erre szorul, vége a tekintélynek ; 
kalap-levéve kell állania a vidéki bankigazga-
tók, » az apró tőkepénzesek előtt. Es ez nagy 
baj. Tudja ezt mindenki, aki ismeri a vidéki 
életet. 

A hivatali függetlenség alatt értem az iskolai 
gondnokságnak, mint a tanító felettes hatosá-ig o ' 
gának eltörlését. 

Meg kellene okolnom e mondatom kivihető-
ségének lehetőségét, ha most épen erről a 
tárgyról lenne szó, de sietnem kell, hogy 
kimutassam a népnevelő egyesület helyét, 
íme itt van: a gondnokság helyett szervezni 
kellene helyi népnevelő bizottságot. A bizottság 
tagjai lennének az értelmesebb szülök — min-
dig csak szülők, erre nagy súlyt fektetek — 
40-en, 60-an, férfiak, nők. A bizottság elnöke 
•lenne a tanító, (igazgató) s a laikusok közül 
is választanának egy társelnököt. A mai gond-
nokság tehát egybeforrna a tanítótestülettel. A 
gyűléseken a bizottság tagjai tanácskozó és 
szavazati jogot gyakorolnának ; meghallgatnák 
a tanítótestület tárgyalását, véleményüket 
maguk is nyilvánítanák; tárgyalnák az iskola 
anyagi ügyeit stb. Az érdeklődés fokozása 
végett minden havi gyűlést néhány gyermek 
szavalatával, énekkel lehetne megkezdeni. 

A bizottság tagjainak hetenként szabad 
bemenetök lenne a tanterembe, de nem ellen-
őrzés végett, hanem csak azért, hogy lássák, 
figyelemmel kisérjék, mennyi gyötrődéssel jár 
a tanító munkája, s hogy tanulják megbecsülni 
a fáradságot s azután otthon igyekezzenek 
segítségére jönni a tanítónak^ iskolának. Ez a 
bizottság kisérné figyelemmel az ifjúsági egye-
sületek működését is. Ez a bizottság iskola-
látogatásai alkalmával —- esetleg a tanító 
figyelmeztetésére — észrevenné, hogy a tanulók 
között rongyos ruhájúak is vannak, humánus 
érzelme fölébredne és segítene a nyomorultakon 
stb. stb. Miért mondjam tovább ? hiszen a 
működés köréről beszélni úgy sem aktuális. 

Ilyennek képzelem én a maradandó nép-
nevelő egyesületet. 

(Kraszna.J Zoványi Lajos. 

Lelki rendellenességek. 
A gyermek egyéni tulajdonságai között különös 

figyelmet és nagyon óvatos gondosságot köve-
telnek a „lelki rendellenességek" (pszihikai 
abnormitások). Ezek kivételes eltérések a lelki 
élet normális, átlagos állapotától, és vagy az 
átlagosság színvonala fölé emelkednek, vagy 
azon alul maradnak. Eszerint vagy abnormis 
kiválóságok (pl. föltűnő tehetségek stb.) lehetnek, 
vagy abnormis fogyatkozások és hibák. A nevelés 
szempontjából főleg az utóbbiak fontosak. 

Természetesen nem lehet minden hibát lelki 
rendellenességnek minősíteni. Múló hanyagság, 
időleges engedetlenség és makacsság, szórványos 
hazudozás és ezekhez hasonló tünetek nem 
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tekinthetők lelki rendellenességeknek, mert 
hiszen ezek minden normális (éplelkü) gyermek 
életében is fölmerülnek. Ellenben pl. a tartós 
lustaság vagy figyelmetlenség, a nagyfokú 
érzékenység vagy ingerlékenység, a zárkózottság 
stb. minden kétséget kizárólag olyan abnormis 
lelki hibák, melyek a nevelőt nagy óvatos-
ságra intik. Első sorban szükséges ezen rend-
ellenességek okait kikutatni, főképen pedig 
bizonyságot szerezni afelől, vájjon a szervezet 
betegségéből erednek-e vagy sem, mert ez az 
eset igen gyakori. Az érzékenységet, inger-
lékenységet, zsémbelődést, haragot,lobbanékony-
ságot stb. fölületes vagy tapasztalatlan nevelők 
gyakran büntetendő jellembeli hibául róják föl, 
pedig mindezen tünetek a legtöbb esetben nem 
tudatosak, hanem csak beteges ideggyöngeség 
(neurasthenia) következményei. Ehhez hasonlók 
a figyelmetlenség abnormis esetei. Vannak 
beteges gyermekek, kik ugyanolyan örömmel és 
ugyanolyan eredményesen fognak a mindennapi 
munkához, mint a többi gyermekek, de buzgó-
ságuk csakhamar feltűnő módon lankad és 
tartós figyelmetlenségbe esnek, nem mintha 
engedetlenek volnának, hanem idegrendszerük 
kifáradhatósága miatt (minek folytán a tanulási 
processzushoz szükséges lelki működést nem 
tudják kifejteni). A gyermek magatartásának 
némely abnormitásai, ú. m. félénkség, bizal-
matlanság, töprengésre való hajlandóság, álmo-
dozás, ingerlékenység, minden ok nélkül való 
nevetés stb. néha már valamely fejlődésben 
levő lelki betegség kezdetére vallanak. Ha a 

O O 
nevelő ilyen és más hasonló esetekben mind-
járt tudatos kihágást vél felismerhetőnek és 
szigorú rendszabályokhoz, büntetésekhez folya-
modik, akkor nagyon könnyen megeshetik, 
hogy a gyermekek testi és lelki épségében 
nagy kárt okoz és igazságtalanságot követ el 
rajtuk. Ilyen esetekben tehát a legnagyobb 
óvatosságra van szükségünk. Az ilyen gyer-
mekek egyéniségét úgy az oktatás idején belül, 
mint az oktatáson kívül, gondosan meg kell 
figyelni. Szükséges, hogy a nevelő a gyer-
mekek otthoni életkörülményeit kipuhatolja, a 
szülőkkel érintkezésbe lépjen és mihelyt iga-
zoltnak látszik az a föltevés, hogy à gyer-
mekek különös lelkiállapota valamely betegségen 
alapul, akkor intézkedjék ehhez képest, vagy 
indítsa a szülőket ennek megfelelő eljá-
rásra. Ha bebizonyosodik, hogy közönséges 
ideggyöngeséggel van dolguk (s ez városi 
gyermekeknél sokkal gyakoribb, mint falusiaknál), 
akkor értelmes tanítók és szülők maguk is 
segíthetnek a bajon a gyermek iskolai elfog-
laltságának leszállításával, a szabadban való 
hosszas tartózkodással, sok alvással, egészséges 
és nem izgató táplálékkal stb. Minden kétes 

esetben azonban föltétlenül orvosi tanácsot 
kell kérni. 

A lelki rendellenességek közé tartoznak az 
elmezavarok (psychosen, téboly, őrültség) is, 
továbbá a gyöngeelméjűség minden fajtája. 
Amazok rendszerint csak az iskoláztatás ideje 
után törnek ki és az iskolai nevelés szem-
pontjából csak annyiban van jelentőségük, 
amennyiben tudnunk kell, hogy a gyermekek 
magatartásában észlelhető bizonyos rendellenes-
ségek, melyekben a beállható elmezavar csirái 
mutatkoznak, óvatos bánásmódot és orvosi 
megfigyelést követelnek. A gyöngeelméjűség 
(idiotizmus) rendesen az agy, különösen pedig 
a nagy agykéreg fejlődésbeli megakadásának a 
következménye. A gyöngeelméjűség lehet vele-
született vagy más úton szerzett, de a szer-
zett gyöngeelméjűség is rendesen — betegség 
következtében — már a legifjabb gyermek-
korban kifejlődik. A gyöngeelméjűséget, hülye-
séget, mely nagyon különböző fokú lehet, az 
érzékek (érzékszervek) aránylag normális 
működése mellett általában a magasabb lelki 
működéseknek, különösen az emlékező tehet-
ségnek és az értelemnek (intelligencia) abnormis 
gyengesége jellemzi. A határozottan gyönge-
elméjű gyermek nem az iskolába, hanem a 
hülyék intézetébe való. A kisebb fokú gyönge-
elméjűséget (hülyeséget) különösen a gyer-
ípekkor első állapotaiban alig lehet a — nem 
betegségből eredő — gyönge tehetségtől meg-
különböztetni. Kétes esetekben a tanító az 
orvosnak (illetőleg fölöttes hatóságának) taná-
csát kérje ki. Gyönge tehetségű tanulók iránt 
mindig nagy elnézéssel kell viseltetnünk. Nagyon 
egyénileg kell velük bánni és a tanító lehetőleg 
törekedjék őket különös könnyítésekkel támo-
gatni és bátorítani. Ezen gyermekek részére 
nagy áldás az úgynevezett kisegítő osztály. 
(Budapesten is van ilyen és hivatalos neve : 
„Gyönge tehetségű tanulók kisegítő osztálya.") 
Ezekben az osztályokban az egész tanítást a 
gyönge tehetségű gyermekek külön szükségle-
téhez képest osztották be, ami a rendes nép-
iskolában lehetetlen. 

Hogy a vakok és a siketnémák fogyatko-
zása — mindamellett, hogy sok vak és siket-
néma embernél magas értelmességet (intelli-
genciát) és fejlődési képességet találunk — 
szintén lelki rendellenességet okoz, az a dolog 
természetében rejlik. De ennek részletesebb 
tárgyalása nem tartozik ide, mivel a vakok 
és siketnémák nem nyilvános (rendes) isko-
lákban, hanem külön intézetekben taníttatnak. 

Abnormis jellemhibák, mint pl. a hazudozás, 
gonoszság (rosszindulat), csökönyös dacosság, 
az állatok iránti kegyetlenség, a lopásra vahí 
hajlam stb. bizonyos körülmények között beteg-
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ségből is eredhetnek, rendesen azonban nem ez 
okozza, hanem vagy hibás jellemképesség, 
vagy a környezet kedvezőtlen hatásai és a 
ferde, elhanyagolt nevelés. Ilyenféle hibák 
irtására tehát rendesen szintén (nagyon az 
egyéniséghez mért) pedagógiai eszközökhöz 
kell folyamodnunk akár az iskolában, akár külön 
intézetekben (menedékházak, javítóintézetek), 
aszerint, amint ezen hibák veszedelmes volta 
és a házi körülmények megkívánják. 

Amint találunk a gyermekeknél értelmi 
rendellenességeket (bárgyúság, hülyeség, idio-
tizmus), melyek gyógypedagógiai eljárást köve-
telnek, melyek tehát nem tartoznak többé az 
általános pedagógia körébe, úgy vannak erlcöícsi 
rendellenességek is, melyek külön bánásmódot 
követelnek. Sok ideig a gyermekek erkölcsi 
tébolyodottságának mondták ezeket, de talá-
lóbbnak látszik Emminghaus elnevezése, ki 
„lelki elfajulásnak" mondja. Normálisnak 
mondja Emminghaus azt a gyermeket, ki, ha 
magaviseletéért megdicsérik vagy megfeddik, 
örömet vagy bánatot érez; továbbá azon lelki 
mozgalmakra képes, melyek a szánalom és 
résztvevő öröm fogalma alá tartoznak (altruisz-
tikus vagy rokonérzelmek), és, ezeket tettekkél 
is kimutatja ; azután további szellemi fejlettség 
mellett azon erkölcsi alapelveket, melyeket a 
nevelés és oktatás nyújt, eleinte mint paran-
csot és tilalmat meg tudja tartani és azután 
lassanként minden cselekvésében ezek szerint 
igazodik. „Gyakran az egészséges gyermeknél 
is a már elsajátított erkölcsi érzelmek elné-
mulnak és a belenevelt erkölcsi alapelvek 
látszólag feledésbe merülnek ; az önzés nagyon 
előtérbe lép és uralkodik a vágyakon (aka-
raton) és a cselekvésen. De az egészséges 
gyermek szellemi életére jellemző, hogy a ne-
velés folytán beleoltott erkölcsi elvek intéssel és 
figyelmeztetéssel ismét emlékezetébe juttat-
hatók, és hogy a még kezdetleges erkölcsi 
érzelmeket ismét föl lehet benne ébreszteni és 
életre kelteni (a lelkiismeret ébredése)". 

A lelki elfajulás jelei (szimptomái) Emming-
haus szerint a következők: „A gyermek szo-
katlan ingerlékenységet, heves haragrohamokra 
való hajlamot tanúsít, melyek sokáig tartanak 
és mély kimerüléssel, sőt vonaglással is vég-
ződnek. A szülőkhöz és testvérekhez való 
ragaszkodás és simulékonyság teljesen hiányzik. 
Mikor más gyermekekkel játszik, ocsmány és 
ravasz. Ok nélkül, különösen anélkül, hogy 
valami megtorlást kívánó sérelmet szenvedett 
volna, veri és kínozza a többieket, összeron-
gálja játékszereiket, elszedi a többiek holmiját, 
szidalmazza a gyermekeket és felnőtteket egy-
aránt, rágalmaz és örömet mutat az érzéki és 
lelki fájdalmakon, melyeket nekik okoz. Nem 

ritka az sem, hogy ravasz állatkínzásban leli 
örömét és hajlama van ocsmány dolgokat mon-
dani és cselekedni ; gyakran pedig már igen 
korán — a harmadik, negyedik évtől kezdve — 
némi izgultságok jelentkeznek rajta, hol roham-
szerűen, hol huzamosan, melyek aztán szemér-
metlen önfertőzésben nyilvánulnak. Ha gonosz-
ságukra figyelmeztetik, némelyek tartózkodás 
nélkül kijelentik, hogy nem tartják szüksé-
gesnek és semmi örömük sincs abban, hogy 
jó gyermekeknek tatsák őket. A büntetések 
mitsem használnak, sőt könnyen a csúnya 
viselkedés fokozását idézhetik elő, továbbá 
dührohamok és erőszakoskodások is támad-
hatnak a nyomukban és ezek után még alat-
tomos bosszú is következhetik. Ami a gyógyí-
tást illeti, a rossz hatások által előidézett lelki 
romlottság rendesen csakhamar megszűnik, 
mihelyt a gyermeket az erkölcstelen környe-
zetből kiragadjuk, ellenben az öröklődés útján 
megterhelt gyermekek eredeti betegsége, ille-
tőleg a betegség föllépése esetleges koponya-
sérülések után eddig még eredményesen nein 
volt gyógyítható. A legjobb esetben csak javu-
lást, t. i. az elfajult (perverz) hajlamok meg-
zabolázását lehet elérni alkalmas neveléssel. 
Ónként értetődik, hogy az ilyen megnehezített 
nevelésre alkalmas hely: a javítóintézet." 

Hogy az élettani elem a lelki egészségre is 
hat, ezt a kamaszéveken látni, melyek körül-
belül a 12. és 15. életévek között a fiúknál 
nem ritkák és melyeknek sok hasonlatosságuk 
van a (gyermeki) mániával. Emminghaus 
ezekre vonatkozólag a következőket jegyzi meg : 
„Az izomerő és az erőhasználat ügyességének 
növekedtével, a szellemi látóhatár tágulásával, 
a férfiasság ébredező tudatával és az erősbödő 
öntudattal, melyek ebben az életkorban beál-
lanak, tartósan túlcsapongó hangulat jár 
együtt. Erős vágy támad a fegyelem és erkölcs 
ellen való föHázadásra, bizonyos öröm durva-
ságok és aljasságok elkövetésében (kis fiúk és 
leányok, öreg emberek, nyomorékok, hülyék 
stb. bosszantásában és bántalmazásában). A fiuk 
kiváló szeretettel csatangolnak az utcán hasonló 
fajtájúakkal, hősködnek és hetvenkednek. A 
szigorú tilalom és büntetés csak ezen maga-
viselet fokozását eredményezik és ellenesze-
gülést szülnek. Ez analóg a mániával (kórsággal) 
az egészség terén. Az ott előforduló testi kisérő 
jelenségek itt hiányzanak. Az iskolában ezek a 
gyermekek egészen munkabírók. A nyugodt, 
komoly rábeszélés nem téveszti el hatását, ha 
helyes tapintattal, kiváltképen jóakaratú gúny-
nyal a gyermekek önérzetére hivatkozunk." 

(Esztergom.) Vágvölyyi Béla. 

35>f<ic 
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Korea. 
A háborúskodások igen gyakran terjesztik 

a földrajzi ismereteket. Kevés ember volt 
valószínűleg, ki a legutóbbi háborúk előtt 
ismerte volna már a Szudánokat és a búrokat, 
kikről ma már mindenki tud egyetmást. Épen 
úgy vagyunk jelenleg Koreával, ezzel a nagy 
keletázsiai félszigettel, melyről igen sok, jelenleg 
még élő embernek tanítója is alig tudott 
valamit, hiszen a legelső kissé részletesebb munka 
erről az országról Londonban 1880-ban jelent 
meg és 1876 előtt, tehát egy nemzedékkel 
előbb, idegennek ide nem lehetett belépni. És 
oly szigorú volt ez a tilalom, hogy például a 
szárazföld felé több száz kilométer hosszúság-
ban valóságos deszkakerítést csináltak az 
ország határán és ezentúl még a khinaiaknak 
is, habár rendes adófizetőik voltak, évenként 
csak egyszer volt szabad három napot a határ-
szélen levő város piacán megjelenni. 

1876 óta és még inkább 1892 óta azonban, 
mely utóbbi évben az első osztrák-magyar hajó 
is megfordult Korea kikötőjében, rohamosan 
terjedtek el az európaiak Koreában is. Gyű-
lölik és üldözik őket, akár csak a khinaiak, 
azonban félnek tőlük és nagyon terjed a 
hatalmuk. A legutolsó adatok szerint a szer-
ződés által megnyitott kikötőhelyeken már 
24.740 idegen alattvaló lakik és a keresztények 
száma közel 100.000, amely szám, mivel Korea 
lakossága legfölebb 10 millió, épen nem 
csekélység. 

Korea félsziget, melynek területe 218.200 km2 

azaz nagyjában véve két annyi, mint a szo-
rosabb értelemben vett Magyarország (Erdély 
és Horvátország nélkül), jelenleg névleg önálló 
császárság. Uralkodója Jhöng 1852-ben született 
és 1864-ben lépett a trónra, kezdetben a 
khinaiak vazallusa volt, újabban azonban inkább 
Japán hatalma alatt áll. Tudvalevő dolog, hogy 
a legutóbbi években, különösen a nagy szibériai 
vasút kiépítése után. az oroszok tényleg hatal-
mukba kerítették a Korea szomszédságában levő 
nagy Mandzsúriát és innen lassanként igye-
keznek polipkarjaikat kiterjeszteni Korea felé 
is és hogy ezt a vitéz és eszes japániak kény-
telenek minden erővel meggátolni, mert különben 
teljesen el volnának zárva a szárazföldtől. Épen 
ez a versengés oka a jelenlegi háborús világnak 
és ezért emlegetik ma Koreát oly sűrűen. 

De Korea máskülönben is megérdemli, hogy 
megismerjük. Keletázsia országai és népi-i 
között nem áll az utolsó helyen. Földje igen 
termékeny, nagy menyiségben vannak itt rizs-
földek és hüvelyesek, melyek a lakosság fő 
táplálékai, de termelnek még pamutot, kendert, 
dohányt és tömérdek gyümölcsöt. A déli 
részeken bambusz, északra pedig más fák 
alkotnak nagy erdőségeket. Ásványa épen sok 
van, köztük bőven aranyér, bár nem müvelik 
eléggé gondosan. És népe épen nem műve-
letlen. Ellenkezőleg, bebizonyított tény, hogy 
már a középkorban ismerték itt a nyomtatást, 
a porcellán-gyártást és sok más iparágat és 
még máig is képes a koreai minden szükség-
letét maga állítani elő, bár nagyjában a khinai 
műveltséget fogadta el, olyannyira, hogy a 
koreai írást már nagyobbrészt elfeledték, 
törvénykezésük, időszámításuk és mértékük a 
khinaiakéval lényegileg egyező. Az óriási szom-
széd nép vallásai, a budhismus és Konfucse 
tana, itt is az uralkodók, bár a koreai nép az 
ősök babonás tiszteletén kívül közönyös a 
vallás iránt, a templomok száma igen kevés 
és a papok különös tiszteletben nem részesül-
nek, a barátok is tudatlanok. 

Nagy hátrányban vannak a koreaiak a 
szomszéd rokon japánokkal szemben észtehet-
séget és ügyességet illetőleg. Külsőleg a koreai 
erőteljesebb, jobb természetű és szebb, mint a 
japán, dúsabb arcszőre férfiasabbnak tünteti 
föl, amellett ők is tiszták és ízlésesek, de mo-
doruk félénkebb és tartózkodóbb s egyátalán 
nincs meg vállalkozó erejük, öltözetükben sze-
retik a fehér szint és a díszes felsőruhákat; de 
egészben véve hasonlítanak a khinaiakhoz, még 
vakarcsot is hordanak, bár rövidebbet és gyön-
gébbet. Hajukba gyakran szúrnak érc-, fa- vagy 
korálltüket és kalapjuk rendesen igen széles 
karimájú. Szokásaik szigorúak, gyakori náluk a 
testi fenyítés, sőt a halálbüntetés, dicsérik 
bátorságukat, türelmüket és a fájdalmak meg-
vetését, de másrészt túlságosan sizeretik a játé-
kokat, pazarlást és a mulatságokat. Katonáikat 
európai tisztek tanították be, van 17.000 főnyi 
állandó hadseregük és egy milliót meghaladó 
népfölkelő, de mindamellett nagyon félénkek 
és óvatosak, úgy hogy a jelenlegi háború is 
(ha kiüt) valószínűleg nélkülök fejeződik be. 

Korea városai között mindenesetre legneve-
zetesebb a főváros: Szöul, a Hongkong folyó 
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forrásvizének,, egyesülésénél. Jelenleg mintegy 
200.000 lakosa van, .de valóban nagy falu, 
agyagból épült földszintes házakkal és köve-
zetlen utcákkal. Van 8 kapuja, melyeket 
esténkint óriási kulcsokkal zárnak be, bár maga 
a fal több helyen csaknem beomlott. A király 
lakhelye kilenc palotából áll, de ezek sem 
szépek. A többi városok között nevezetesek 
Fusan 57.000 e's Chemulpo elsőrangú kikötő 
3000 lakossal. Ezek a községek már most is 
gyakran szerepelnek a lapokban. 

(Budapest.) György Aladár. 

IRODALOM. 
Elemi lélektan. A lelki élet szemléltető 

ismertetése, a nevelő-oktatásra alkalmazva. 
Tiaaf-Eheiner lélektana, Vágvölgyi Béla tanító-
képző-intézeti tanár, lapunk munkatársának 
átdolgozásában második, javított és bővített 
kiadásában jelent meg. Erről a kitűnő mun-
káról a hivatalos bírálat is nagyon kedvezőleg 
nyilatkozott első kiadása alkalmából ; a második 
kiadás nemcsak a címlapon van „javított"-nak 
mondva, hanem valóban jobb is az elsőnél. 
Nyelve könnyen érthető és jó magyarságú. 
Egyik fejezetét mutatóul lapunk mai számá-
ban közöljük. Az 1902. évi tantervhez alkal-
mazott munkát nemcsak a tanító- és tanítónő-
képző-intézetek növendékei, de a tanítók is 
haszonnal és érdeklődéssel olvasgathatják. Ara 
fűzve 2 K 50 f. Bnzárovits Gusztáv kiadása, 
Esztergom. 

Gyermek-dalok. Gerlei/ Szevér fővárosi tanító 
igen kedves munkát végzett, midőn jelesebb 
költőink : Pósa, Gyulay, Endrődy stb. gyermek-
verseit megdalosította. Az egyszerű, de rokon-
szenves melódiájú dalocskák hangterjedelem 
s ritmikai felosztásuk szerint nagyon alkalma-
sak az óvoda és népiskola alsó osztályai szá-
mára. Melegen ajánljuk tanítótársaink figyel-
m be. Kapható a szerzőnél, Budapest, VII., 
Józsika-utca 24. szám. Ára 60 filler. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Kinevezte: Tahyné-Petrás Irma oki. taní-
tónőt a nagvsájói áll. el. népiskolához rendes 
tanítónővé. 

Áthelyezte : Faragó János pancsovai kir. 
segédtanfelügyelőt ezen minőségében Arad-vár-
megvébe ; Schéder Anna áll. óvónőt a tót-
prónai áll. óvodához. 

Nyugdíjat utalványozott: Lukács Dániel 
mezőkászonvi munkaképtelen áll. el. isk. tanító 

részére évi 1060 koronát; Vizy János büki 
rom. kath. tanító részére évi 520 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Pataki Ágnes 
izaszacsali áll. el. isk. tanítónő részére 1100 
koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Popovics Miklós nyug. rojti gör. kel. 
tanító özv., szül. Pomutz Zsófia részére évi 300 
koronát, 3 kiskorú árvája részére pedig ösz-
szesen 150 koronát; néhai Bozsics Miklós sza-
badkai közs. el. isk. tanító özv., szül. Nagy 
Teréz részére 640 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
+ A Gömörmegyei Ált. Tanítóegyesület 

folyó hó 7.-én Putnokon közgyűlést tartott, 
melyre a megyei tanítóság a hideg (23 ) téli 
idő dacára is majdnem teljes számban gyűlt 
össze. A gyűlés a „Hymnusz" eléneklésével 
vette kezdetét, mely után Járossy Endre elnök 
szép beszéd kíséretében üdvözölte Druisner 
Györgyöt, mint Gömör-Kishont-vármegye ki-
nevezett kir. tanfelügyelőjét. Druisner köszönete 
után, melyben a kartársi összetartás és szeretet 
ápolását hangoztatta, „II. Rákóczi Ferenc 
emlékezete" című fölolvasás következett, melyet 
alapos történelmi tudással és szép magyarsággal 
Váry László egv. tag tari ott. „A népoktatási 
törvény revíziója, kapcsolatban a szolgálati 
viszony szabályozásával" c. tételről Szombathy 
László tartott meleg ügyszeretetről tanúskodó 
előadást. — Ezután következett dr. Urszinyi 
pályaorvos szép és élvezetes előadása azon 
preventív intézkedésekről, melyek segítségével 
a fertőző gyermekbetegségek az iskolából ki-
küszöbölhetők volnának. Az Eötvös-alap új 
alapszabá!y-terrezetét — Járossy Endre elő-
adása után — a közgyűlés minden változtatás 
nélkül egyhangúlag elfogadta s egyben ugyan-
csak Járossy Endre indítványára szótöbbséggel 
kimondta, hogy minden egy. rendes tag az 
Eötvös-alapnak is tagja legyen. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
S. M. Szucsán. A II. korpótléknak nyug-

díjba való beszámítását nem-állami tanítónak 
(tanítónőnek I a kir. tanfelügyelő útján kérnie 
kell. — K. G. Az iskolaszéki jegyzőséget kö-
teles elvállalni. — N. G. Martinka. Már meg-
üzentük, hogy a Tanítósorsjáték dolgai a sors-
játék igazgatóságára (VIII., József-körút 8.) 
tartoznak és nem miránk ; egyébiránt sorsjegyei 
nem nyertek. — H. J. Három szülő jogosítva 
van közös nevelőt tartani gyermekei mellett, 
föltéve, hogy az ekként oktatott gyermekek 
száma 5—6-nál nem több; ez még nem zúgiskola. 
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Erről a közokt. min. 58.084/1892. sz. rend. 
intézkedik. — Sch, György. Folyamodjék föl-
vételért a nyugdíjalapba. — H. L. Válasz 
fölöslegessé vált, mert hiszen, mint gyógyped. 
tanító alkalmazást nyert. — G. József. Bizo-
nyosan megkapta, mert az ügye végre okt.-ben 
intéztetett el s a közig, bizottságtól kellett 
értesítést kapnia. — D. G. Az adóhivatal 
megadja az adóügyben a szükséges fölvilágo-
sítást. — N. József. Kisasszonyfa. Legyen 
szíves azonnal bejelenteni, hogy honnan folya-
modott az a nő özv. segélyért és hogy meny-
nyit kapott ? Ha úgy áll a dolog, amint ön 
mondta, akkor a hatóságot bizonyosan félre-
vezették és ki fogják igazítani. A tanítóknak 
közérdekük, hogy senki a uyugdíjalapot meg 
ne csalja. — Pet. Pich. E. 1. Az államsegély 
véglegesítése idővel lesz csak esedékes. De hát 
ezt a végzésben úgyis kimondják. 2. Miután 
a katonai sorozáson nincs túl, nem nősülhet 
eng. nélkül. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— I Pr. R i m e l y Károly püspök. | A besz-

tercebányai egyházmegye jóságos püspöke, 
minden szépnek és jónak támogatója, a sze-
gények atyja: Rimely püspök folyó hó 13.-án 
79 éves korában elhunyt garam-szent-kereszti 
kastélyában. Halálát szívszélütés okozta, de az 
agg főpap már napok óta érezte halálának 
közeledését s még január 3.-án levelet írt egy 
budapesti ismerősének, hogy ereje gyorsan 
hanyatlik és a legrosszabbtól tart. Rimely 
Károly csaknem tizenegy esztendeig állott a 
besztercebányai egyházmegye élén. Azelőtt 
Pozsony város apátplébánosa volt, még régeb-
ben pedig nyolc esztendőn át boldogult Rudolf 
trónörökös tanára volt s ő tanította az elhunyt 
trónörököst a magyar nyelvre és irodalomra. 
Halála nagy részvétet kelt nemcsak egyház-
megyéjében, ahol a főpásztort hívei tisztelettel 
és szeretettel vették körül, hanem az • egész 
országban és uralkodócsaládunkban is, amely-
nek több tagja az utolsó időig gyakran érint-
kezett vele. Táviratban fejezték ki részvétöket 
Vaszary hercegprímás és dr. Berzeviczy 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
Az elhunyt püspök temetése folyó hó 16.-án 
ment végbe. 

— Magyar néparénák. Bognár Mátyás dr. 
budapesti ügyvéd memorandumot adott át 
Berzeviczy Albert dr. kultuszminiszternek, 

amelyben a nép nevelésére szolgáló új intéz-
mény megvalósítását kéri. Ez az intézmény a 
magyar vándor néparéna, amelyről előterjesz-
tésében a többi közt ezeket mondja : „Náluak 
a nagy tömeg, a nép részére alig van oly 
intézmény, amely műveltségének, kedvének 
megfelelő módon a nemzeti történelem ese-
ményeivel, dallal, tánccal és játékkal szóra-
koztatná, de egyiíttal tudását is növelné. Epen 
azért szükséges volna nagyarányú, hordozható 
néparénák alapítása, amelyek vidékről-vidékre 
bejárnák az országot. Ezekben az arénákban a 
műsort a nép lelki világának megfelelően látvá-
nyosan kellene összeállítani. Elsősorban termé-
szetesen nemzeti regéket, népies, kizárólag 
magyar zenéből alkotott operarészleteket, tör-
ténelmi jeleneteket, nemzeti lovasjátékokat, régi 
magyar táncokat, regősöket, hegedősöket kellene 
bemutatni. Azután, mondjuk, az Uránia föl-
szerelésével vetített képes előadások volnának 
tarthatók. Helyet kapnának különböző változa-
tokban népies birkózó, lovas, céllövő versenyek, 
vidéki dalosok és zenekarok hangversenyei 
díjakkal és kitüntetésekkel. Ez az intézmény 
fölhasználható lenne népies tornaversenyek tar-
tására, melyek a nép körében épen oly üdvös 
eredménnyel járnának, mint aminővel a közép-
iskolai tanulóknál járnak. Kétségtelen, hogy 
ezen az úton a vegyesajkú nemzetiségi vidé-
keken intenzív hatás várható a nemzeti asszi-
milálás terén." A miniszter szívesen fogadta a 
tervet s megígérte, hogy sürgősen tanulmányoz-
tatja a memorandumban foglalt javaslatot. 

— Halász Ferenc ünneplése. A szatmár-
németi állami iskolák tanítótestülete a városi 
közönség élénk részvétele mellett Halász Ferenc 
miniszteri osztálytanácsos ünneplésére folyó hó 
10.-én impozáns díszgyűlést tartott, melyen 
leleplezték Halász F. arcképét és bejelentették 
a nevére gyűjtött 1500 K segélyalapot. A dísz-
gyűlésen, melyen megjelentek : Szatmár-Németi 
város tanácsa, a polgármester vezetése alatt, a 
kir. tanfelügyelő, az iskolai gondnokság és a 
városi közönség szine-java, Mihály Ferenc 
igazgató elnökölt. Az ünnepi beszédet, miköz-
ben leleplezték Halász Ferencnek Némethy 
Endre festőművész által készített arcképét, a 
tanítótestület legidősebb tagja : Kótai Lajos 
igazgató mondotta, nagy hatással rajzolván meg 
az ünnepelt közhasznú tevékenységét s úgy a 
magyarországi, valamint a szatmár-németi nép-
oktatásügy fölvirágzása körül kifejtett fára-
dozásait. Szép volt Madzsar Izabella állami 
tanítónő beszéde is, ki után Palády Lajos 
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igazgató az állami tanítótestület által gyűjtés 
útján alkotott 1500 koronás alapot, „Halász 
Ferenc segélyalap" címen ünnepélyes beszéd 
mellett tette le, kérve a gondnokságot, hogy 
-a segélyben részesülők előtt Halász Ferenc 
neve mindenkor megemlíttessék. Az ünnepeltet 
•siirgönyileg üdvözölték. Kovács Béla kir. tanfel-
ügyelő meleg szavakban köszönte meg a tanító-
testületnek e lélekemelő szép ünnepélyt, melyet 
az ország igen érdemes előkelő tanügyi vezéré-
nek szenteltek. „Mindnyájan érezzük — írja a 
Szatmár-Németi cítnű lap, melyből e közle-
ményünket vettük — hogy e város Halász 
Ferencnek nagy hálával tartozik." 

— Egy magyar tanító Japánban. A M. 
T. Akadémia nagyérdemű titkára : Szily Kálmán 
min. tanácsos a Budapesti Hírlap f. hó 12,-i 
számában egy fővárosi tanítót oly módon mutat 
be, hogy a bemutatáson igaz örömet érezhet 
a tanítóság minden igaz barátja. Ez nem olyan 
szereplés, mint amilyennek utóbb voltunk 
sajnálkozó tanúi. Ez a szereplés becsületére 
válik Balogh Benedek fővárosi kartársunknak 
és az egész tanítóságnak. Balogh Benedek 
kartársunk, aki a tudományt nemcsak az ajkán 
bordozza, hanem azért cselekedni, sőt nélkü-
lözni, szenvedni is tud, a fejébe vette, hogy 
tanulmányozni fogja az ural-altáji összehason-
lító nyelvészetet, megtanul japánul s kimegy 
Japánba, hogy megállapítsa a szélső kelet ez 
előre törekvő népének és nyelvének szárma-
zását és hovatartozását. S ezt a szédületes 
tervet Balogh Benedek nemcsak megfogalmazta, 
hanem meg is valósította. Élve a fővárostól 
kieszközölt egy évi szabadsággal, kiutazott 
Japánba, nem rendelkezve más jövedelmi 
forrással, mint 46 forint 40 krajcár havi fize-
téssel, de fenyegetve azzal a veszedelemmel, 
hogy egy szép napon ezt a járandóságát is 
megszüntetik. (Hogy ez meg nem történt, az 
úgy látszik, Szily Kálmán közbenjárásának 
köszönhető.) A hosszú útra kapott Balogh 
száz forintnyi rendkívüli segítséget a főváros-
tól. Röviden ekképen fölszerelve, az Akadémia 
ural-altáji kiadványaival a málhája közt, 
emberünk nyakába vette a világot, nagy 
viszontagságok közt kiment s most már hónapok 
óta ott van, tanul, kutat és dolgozik, hogy 
kedvelt eszméjét, amely a tudományos kutatás-
nak egy nagy problémája: a japán nép és 
nyelve hovatartozandóságának megállapítását 
valósítsa, vagy legalább is közelebb hozza a 
megoldás lehetőségéhez. Balogh B. 1903 
szeptember 11.-ről keltezve levelet ír Szily 
Kálmánnak, melyben megírja, hogy a japán 

nyelvet már törve beszéli s hogy most a japán 
mitológia és egy híres elbeszélés fordításával 
van elfoglalva. Érdekes leveléből közöljük a 
következő részletekat : „Ami a japánok arc-
vonásait (kinézését !) illeti, egy igazi japán-
tipus megállapítása lehetetlen, mert a valóság-
gal egészen ellenkező lenne. Az átmeneti 
arcokat számba véve, négy erősen jellegzetes 
főtipust találhatunk: maláji-, mongol-, finn-, 
(magyar) és árja- (szemita-) tipust. Az ellentét 
s a tipus tisztasága oly erős és határozott, 
hogy bátran össze lehetne állítani akár az 
ázsiai mongol, akár az alföldi magyar, a Király-
utca, vagy a Szunda-sziget--k népességét 
csalódásig hü példányokban. Míg a nemesség-
nél szemita és maláji arcot alig látni, addig 
a közép és alsóbb osztályoknál elég bőven 
találni. A képekről ismert, erősen ferde szem 
igen kevés, százból legfölebb öt. Ugyanezen 
számban huszonöt-harminc mongol, húsz-
huszonöt maláji, tizenöt-húsz ajnó és huszonöt-
harminc igazi magyaros (s közöttük igazán 
szép magyar) arcot vehetünk föl. Itt megjegy-
zem, hogy e megfigyelésem főleg Tokió lako-
saira vonatkozik s talán később módosulni 
fog." „Hogy nem ők (a japánok) a sziget ős-
lakói, azt a mitológián kívül a kő- és bronz-
korból való eszközök és koponyák elég nagy 
száma is bizonyítja, melyekről jó rajzokat 
szereztem. Ezek utódai-e a fönt említett eták, 
vagy első megbódítói-e a sziget-világnak, arra 
ma még nem felelhetek. Utánuk jöttek volna 
az ajnók, vagy talán a délibb rész eta, az 
északi ajnó volt — s végül a japánok. Egy 
japáni ismerősöm úgy nyilatkozott, hogy az 
őslakókat kiszorították a maláji fajbeli eták ; 
ezeket az ugor fajbeli ajnók, s őket az ugor-
tunguj származású japánok. Ezek pedig, vagy 
legalább egyik hatalmas tömegük, elég reális 
számítás alapján, 3000 év előtt jöttek e 
szigetekre. Honnan ? A japán mitológia azt 
mondja: Takamanoharából. (Taka annyi mint 
magas; ama = ég, coelum ; no = birtokos'eset 
ragja ; hara = távoli, igen nagy síkság, rónaság.) 
A mai japán nyelv mind szókincsében, mind 
nyelve egész szerkezetében ural-altáji. A joggal 
föltehető árjabevándorlást, illetőleg ennek népét 
és nyelvét, valamint az itt talált őslakosságot 
teljesen magába olvasztotta. A nép vallására, 
szokásaira igen nagy befolyással volt Kina. A 
japán nyelvben a kinai szavak száma mintegy 
tízezer. E szavak közül főleg a mindennapi 
életben használtakat nem hagyta meg a nyelv 
eredeti formájában, hanem a maga sajátos 
hangrendjéhez alkalmazta. Magára a nyelv 
szerkezetére a kinai hatás nem volt semmi 
befolyással; olyan maradt, a milyen volt s 
halad a maga rendes fejlődése útján. Igazi 
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árja-nyomot sem találtam eddig sem nyelv-
tanában, sem eredeti szókincsében." — Balogh 
Benedek támogatására a Budapesti HirJap több 
olvasója, fölszólítás nélkül, pénzbeli adomá-
nyokat küldött a laphoz ; az adakozók közt 
van a VI. ker., Szív-utcai községi iskola tanító-
testülete is 20 koronával. 

— Az Eötvös-alap köréből. Új alapít-
ványok. A „Kolozsmegyei Alt. Tanítótestület", 
mely már egy szoba-alapítványt tett a Tanítók 
Házában, értesítette az elnökséget, hogy má-
sodik — 4000 koronás — szobaalapítványát is 
befizeti a jövő héten. Ez a derék tanítóegye-
sület négy év alatt két szoba-alapítványra 
8000* koronát gyűjtött össze. Mármaros-
Szigetről is jeleznek egy 4000 koronás szoba-
alapítványt, melyet néh. Szilágyi István volt kir. 
tanfelügyelő özvegye, szül. Eötvös Natália tett a 
Ferenc József Tanítók Házában. — A múlt 
hét a gyülésezések hete volt. Ülést tartott az 
internátusi bizottság, mely a más internátu-
sokban és a miénkben szerzett tapasztalatok 
alapján azzal foglalkozik, hogy a Tanítók 
Házában az ellátást olcsóbbá tegye. Tekintettel 
arra, hogy a Tanítók Házában eddig is a 
józan takarékosság elve uralkodott, nem könnyű 
munka ez, de talán mégis fog némi ered-
ménnyel járni, mely esetben a köztartási díjak 
is valamelyest leszállíthatok lesznek. A fel-
ügyelő-bizottság és az igazgató-tanács is tar-
tottak ülést, foglalkozván a két Tanítók Háza 
költségvetésének tárgyalásával. Vasárnap d. u. 
meg a számvizsgálat ejtetett meg, mely a 
pénztárt teljesen rendben találta. Ajs Eötvös-
ahp vagyona a mutt 1903. évben 106.258 
korona 08 fillérrel gyarapodott. A számok 
beszélnek ! A gyűjtő- és kezelő - bizottság 
(választmány) folyó hó 21.-én tart ülést, 
hogy a február 2.-i közgyűlést előkészítse. 
Ebből is látható, hogy az Eötvös-alapnál 
komoly munka folyik. — Karácsonyi pásztor-
játékot rendezett iskolájában Szabó János kar-
társunk a bihari Feketeerdőn, melynek jövedel-
méből 50 koronát küldött a Tanítók Házára. 
Szabó kartársunk ezt írja: „Rég kerestem a 
módot, hogy csekély összeget e nemes inté-
zetnek fölajánljak." Elismerjük, hogy ez volt a 
legjobb mód, amely minden tanítónak rendelke-
zésére áll. Ha másutt, több helyen is meg-
tették volna ezt, mint ahogy egyik novemberi 

számunkban ajánlottuk, milyen mód:s lehetne 
a mi segély-alapunk! Hát persze, ha s.z a „ha" 
nem volna ! De itt van most a farsang : ez is 
jó alkalom. Sapieuti sat! — Egy város az 
Eötvös-alap elnöksége körlevelére két koronát 
küldött s az elnökség ezt az adományt meg-
köszönte és nem kevesellette. A gazdag 
Abbazia városa is csak 4 koronát küld a bécsi 
„ Studentenheim "-nek, de évenként megküldi a 
maga 4 koronáját. Vidéki kartársainknak arra 
kellene törekedniük, hogy ahol a város (vagy 
község, vagy takarékpénztár) csak néhány 
koronát küldhet, ott megmondanák, hogy az 
Eötvös-alap azt is szivesen veszi, csak éven-
ként küldjenek annyit. Az alap elnöksége 
határozottan számít a vidéki kartársak ilyetén 
támogatására, mivel a két internátus fönntar-
tása sokba fog kerülni! — „Tanítók társasága" 
február 3.-án Hidorban az Eötvös-alap javára 
táncmulatságot rendez. Országszerte követésre 
ajánljuk. 

— A M. Tanítók Országos .Bizottságának 
pénztarába 1903 junius 20. óta a következő 
egyesületek fizették be tagsági díjaikat : 
Debreceni ev. réf. T. E. 1903. évre 18 K 
40 f, Nógrádmegyei T. T. alapítv. 5. részi. 
20 K, Baranyamegyei T. T. 1903. 22 K, 
Sárosmegyei T. T. 1903. 20 K, Alsóbaranya-
szlav. ev. réf. T. E. 1899., 1900., 1901., 1902., 
1903. évekre 20 K, Pápai ev. réf. T. E. 1903. 
9 K, Szepesi T. E. 1903. 40 K, Beregmegyei 
T. E. 1903. 30 K, Kecskeméti ev. réf. T. E. 
1903. 12 K, Hunyadinegyei T. T. 1903. 38 K 
80 f, Tornai ev. réf. T. E. 1903. 4 K 60 f, 
Fogarasmegyei T. T. 1903. 26 K, Fejénnegyei 
T. T. 1902. 34 K, Ali. tanítók orsz. egyesülete 
100 K, Trencsénmegyei T. T. 1903. 30 K, 
Szarvasi helyi T. E. 1903. 7 K, Mezőtúri ev. 
réf. T. T. 'l903. 4 K 80 f, Abauj-Torna-
megyei T. T. 1903. 20 K 20 f, Kisküküllő-
megyei T. T. 1899., 1900., 1901., 1902. és 
1903. évekre 50 K, Bakonyvidéki ág. ev. T. 
E. 1903. 4 K 80 f, Magyar Pestalozzi társ. 
1903. 5 K, Nagyszalontai ev. réf. T. E. 1902., 
1903. évekre 28 K, Borsodmegyei T. E. 1902., 
1903. évekre 72 K, Pozsony városi T. E. 1903. 
6 K 20 f, Szebenmegyei T. E. 1902., 1903. 
évekre 20 K 60 f, Fiumei T. E. 1903. 8 K, 
Danaszerdahelyi róm. kath. T. E. 1902., 1903. 
évekre 10 K, Alsóborsodi ev. réf. T. E. 1903. 
15 K, Hódmezővásárhelyi ev. réf. T. E. 1903. 
5 K 80 f, Budapesti (Budai) T. E. 1903. 
25 K 80 f, Jásznagykun-Szolnok-megyei T. T. 
1902., 1903. évekre 33 K 60 f, Győrvidéki 
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T. E. 1902., 1903. évekre 68 K, Szeretetházi 
nev. orsz. egy. 1903. 12 K, Felsőbaranyai ev. 
réf. T. E. 1900., 1901., 1902., 1903. évekre 
44 K, Pestmegyei ág. ev. T. E. 1902., 1903. 
évekre 29 K 60 f, Hajdumegyei Gönezy egyl. 
1903. 10 K 20 f, Alsószabolcs-hajduvidéki ev. 
réf. T. E. 1903. 25 K, Barsmegyei T. E. 
1903. 20 K, Kolozsmegyei T. T. 1903., 1904. 
évekre 84 K, Zólyommegyei T. E. 1902. 22 K 
60 f, Tornai ev. réf. T. E. 1903. 4 K 60 f, 
Barsi ev. réf. T. E. 1901., 1902., 1903. évekre 
22 K 20 f, Tolnavármegyei T. E. 1902., 1903. 
évekre 45 K 20 f. Békésbánáti ev. réf. T. E. 
1903. 10 K, Csanádmegyei T. E. 1902. 35 K, 
Komárommegyei T. T. ' 1902., 1903. évekre 
40 K, Fejérmegyei T. T. 1903. 34 K, Abauji 
ev. réf. T. E. 1901., 1902., 1903. évekre 30 K, 
Pozsonymegyei T. E. 1903. 24 K 80 f, Kun-
ágotai T. E'. 1900., 1901., 1902., 1903. évekre 
17 K, Heves-Nagykunsági ev. réf. T. E. 1900., 
1901., 1902. évekre 99 K, Balogvölgyi ág. ev. 
T. E. 1903. 5 K, Sopronmegyei T. È. 1902. 
20 K. — Kimutatás a Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságának vagyoni állapotáról : 
a) Alapítványi tőke: 1950 K. b) Tőkésített 
tagsági díj : 1324 K 87 f. c) Készpénz: 545 K 
66 f. Összes vagyon: 3820 K 53 f. Hallos 
István, pénztáros. 

— A Tanítók Lapja, az ev. ref. tanítók 
orsz. egyesületének Bohó Sándor által kitűnően 
szerkesztett hivatalos közlönye, szintén hozzá-
szól ahhoz a hajszához, amelyet — sikertelenül — 
néhány malkontens a Néptanítóit Lapja ellen 
megindított. „A magyar tanítóság együttes és 
egy célra irányuló munkássága szempontjából, 
írja tisztelt laptársunk, ha nem volna, alapítani 
kellene egy olyan lapot, mint a Néptanítók 
Lapja. Épen most, a mostani szerkesztőség 
lelkes és odaadó munkássága hozta összébb a 
tanítóságot s állította két féltett intézményünk : 
az Eötvös-alap és a Tanítók Háza köré ezreit 
a magyar tanító világnak . . . . Itt az ideje, 
hogy a vidéki tanítóság ismerje föl az ilyen 
mozgalmakban rejlő veszedelmet. Utaznak ezek 
az indítványozók az új helyzet általuk remélt 
kialakulására, nem gondolván meg azt az 
elvitázhatatlan tényt, hogy igaz államférfiak 
nem szokták megsemmisíteni elődeik alkotásait 
botorul és könnyelműen. A magyar tanítóság 
ezreinek szüksége van a Néptanítók Lapjára, 
azt fönntartani óhajtja és, mint az egyetemes 
tanítóság között levő kapcsot, becsüli." Itt em-
lítjük meg, hogy a pécsi Néptanoda című régi 

tekintélyes szaklapban Trájtler Károly, a 
Budapesti Tantestület érdemes elnöke közölt a 
Néptanítók Lapja támadói ellen heves és e 
támadók tónusában írt cikket. 

— Rövid hirek. Gyermekvédelem címen a 
szombathelyi „Fehér Kereszt-Egyesület" havi 
folyóiratot ad ki, melyet Jánossy Gábor és 
Gerlits Sándor szerkesztenek s melynek ára 
egy évre 2 K. A kitűnően összeállított első 
számba a »nyugalomban" bámulatosan sokat 
dolgozó Péterfy Sándor is írt egy nagybecsű 
tanulmányt Korompai Brunswick Terézia gróf-
nőről. Az új folyóiratnak a címe egyszersmind 
a programja. Megrendelhető Szombathelyen 
az Egyházmegyei nyomdában. — Pályatétel. A 
„Barsmegyei Népnevelők Egyesülete" a követ-
kező pályatételt tűzte ki : , Nevel-e ma a nép-
iskola?" Első díj 80 korona, második díj 40 
korona. Pályázati határidő : 1904. évi áprii 5. 
Csak a barsmegyei népnevelők egyesületének 
rendes tagjai pályázhatnak. Pályamunkák zárt 
jeligés levélkével együtt Végh István egyesületi 
elnökhöz küldendők. Vámos-Ladány, Bars-m. — 
A „Szepesi Tanítóegyesület" folyó hó 20.-án 
Iglón rendkívüli közgyűlést tart, melyen az 
egyetemes tanítógyülés kérdéseit tárgyalja. A 
népoktatási törvény revízióját dr. Hajnóczi kir. 
tanfelügyelő, a népnevelő egyesületeket Padányi 
s.-tanfelügyelő, a nyugdíjrevíziót Lővy Mór ig.-
tanító referálja. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra : Péter Gyula (Csokmány) 20 f ; egy 
magát megnevezni nem akaró úrhölgy (Buda-
pest) 10 K. — 2. Tanítók Házára: Szabó 
János, Feketeerdő (általa rendezett karácsonyi 
pásztorjáték jövedelméből) 50 K. Átutaltuk az 
alap pénztárába, amelynek szánt pénzek ily 
címen küldendők : Tanítók Eötvös - alapja, 
Budapest. 

— Halálozás. Czeczey János érdi tanító 
35 évi tanítóskodás után folyó hó 12.-én Érden 
74 éves korában meghalt. A derék harcost a 
harcmezőn: a katedrán érte a halál; mikor, 
tanítás után, a tanulókat elbocsájtotta, össze-
rogyott és meghalt : szívszélhűdés ölte meg. 
Áldás emlékére ! 

Tartalom. A tanítók és a közigazgatás. Balog 
Antal. — Állami népiskolák. G. D. — A közszelem-
ről, vonatkozással a tanítói közszellemre. Hevesi 
(Hoffmann) Mór. — Népnevelő egyesületek. Zoványi 
Lajos. — Lelki rendellenességek. Vágvölgyi Béla. — 
Szünóra. Kórea. György Aladár. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népokta tás i 
in téze t , t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése i rán t i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügyelő ál ta l l á t tamozot t 
községi előljárósági b izony í tvánnya l együt t , a „Néptanítók 
L a p j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u tolsó pos ta világosan k i i randó . 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenk i á l ta l k i számí tha tó hi rdetés i d í j e lőre kü lden iő 
b e . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhapábü <=ora i ko rona . Ezek a d í j ak is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL 
BUD VP EST, I I . KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAflY. Ki l l . EGYETEMI NYOMDA, I. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

Ií.éziratoltat nem aciiank vissza. 

Egységes magyar társadalom. 
A mi általános gazdasági, szellemi s 

erkölcsi hanyatlásunknak, bajainknak 
"/s-axl részben mi magunk vagyunk az 
okai. Mi, a nemzet, vagyunk okozói a 
nép nyomorának s az ebből folyó bajok-
nak : az anyagi, erkölcsi züllésnek, a 
kivándorlásnak stb. A mi átkos párt-
harcunk, rettentő közönyünk, általános 
fajbüneink teszik lehetetlenné a kevés 
jobbak munkáját. S ez mindaddig így 
lesz, míg praktikusan gondolkodó, demok-
rata, új, dolgos nemzedék nem áll elő. 

Nem mondom, bizonyos lassú álta-
lános haladást s némi lanyha, divatos 
lelkesedést nem lehet elvitatni s ez, 
ha nem volna annyi mulasztásunk, ha 
nem űzne a sarkunkban rohanó idő, 
talán még elegendő is volna, de így, 
kénytelenek vagyunk korholni, mert hol 
vagyunk mi attól a tervszerű munkától, 
amelynek szentsége az egész nemzetet 
á that ja ? Ennyi roppant mulasztást, meg-
oldatlan problémát s a korral haladó 
új teendőt csak az egész nemzet meg-
feszített munkájával lehet megoldani. 

S vájjon 1867 óta találkoztunk-e az 
egész nemzet megfeszített munkájával? 
Törődtünk-e a magyar néppel? Fölvér-
teztük-e az új kor vívmányaival járó 
bajok ellen ? Megcsináltuk-e az egységes 
magyar társadalmat, a független gazda-
sági politikát? 

Ezekre mi az örökös meddő poli-
tizálás miatt nem értünk rá. S ha akadt 
néhány száz igaz emberünk, lehurrogtuk, 
vaay magára hagytuk, míg a közöny 
ós irigység, a nemes eszmék e két hó-
hérja nem végzett .velők 

Irigység, káröröm, közöny, széttagolt 
társadalom, ret tentő gőg s olyan ostoba 
rangkórság, ahol még a koldusok közt 
is fokozati különbség van, lehetetlenné 
teszik a közös működést. Egység, kapocs, 
kölcsönös- érintkezés még az egyféle 
foglalkozásúak közt sincs, ide is befész-
kelődött már a születés és rokonság 
útján a kasztrendszer. Hogy lehessen 
nálunk pl. a szerény hazai ipart pártolni 
olyan társadalomban, ahol ezerszámra 
élnek egy-egy udvarban olyan családok, 
akik szótlanul járnak el egymás mellett, 
vagy ahol a „barátnő" csakhogy honi 
szövetben járó társnőjét megbosszant-
hassa, csak azért is lyoni selyemből 
készítteti ruháját? 

Amíg egységes magyar társadalmat nem 
teremtünk, szó sem lehet javulásról. 
Igaza van Molnár Viktornak, hogy ná-
lunk nem eszmékben, nem okos embe-
rekben, hanem tettre késs, komolyan dol-
gozó emberékben van hiány. Akkor, amikor 
mondotta, megdöbbentett e sötét kije-
j entés, de ma már meggyőzött. Mert 
csak nézzünk körül, nincs-e minden 
téren e korcsidőben is száz meg száz 
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derék ember, nincs-e eszme is elegendő ? 
Van bizony! Csak emberek kellenének, 
akik megvalósítanák! Más emberek kellenek, 
olyanok, akik a tettek mezején is úgy 
tudnak hősködni, mint mi a fehér aszta-
loknál; olyanok, akik mindenre készek, 
ha a nemzet anyagi vagy szellemi nagy-
ságáról van szó. 

Meg kell változnunk, össze kell fog-
nunk s abban kell hagynunk az őrjöngő 
fényűzést s megszűnünk Ausztria gyar-
mata lenni. Ausztria szerencséje a mi 
szerencsétlen természetünk, ahol a 
„pártoljuk a honi ipart" jelige üres 
fecsegés. Sokkal erősebb bennünk a 
kényelemszeretet, a közöny, semmint 
társadalmi úton megteremthetnők az 
önálló vámterületet. Haragszunk ugyan 
Ausztriára, duzzogunk, lármázunk is egy 
kicsit, mert ez hazafias cselekedet, de 
nem teszünk semmit . . . Hogy hason-
lattal éljek, olyan ma hazánk, mint az 
a vidék, amelyet távolról jövő árvíz 
fenyeget s amely a védekezésre nincs 
elkészülve. Jelenünk sokban hasonlít a 
tatárdúlás és Mohács előtti állapotokhoz. 
A mohi ütközet előtt hiába intették 
jobbjaink a nemzetet, hiába hordozták 
az országban körül a véres kardot, alig 
gyúlt össze 65 ezer ember s ez sem 
vette komolyan a dolgot; a véres nap 
előtt való éjjelen is mulatott s utána 
mély álomba merült . . . így vagyunk 
ma is, török, ta tár helyett a felgyü-
lemlett bajok, mint messziről közeledő 
árvíz, elnyeléssel fenyegetik az országot 
s a nemzet mégis tétlenkedik . . . A 
félrevert harang zúgására pillanatra föl-
ocsudik, de csak azért, hogy ismét el-
aludjék. Nem érdekli csak a politika, 
kártya, szenzáció, divat ós primadonna. 
A munkát kiki másra tolja. Mintha csak 
azt hallanók : „menjen a király kedvelt 
kánjaival !" Ha így haladunk, bekövet-
kezik gazdasági és erkölcsi életünk 
mohácsi veszedelme s utána Széchenyi 
eme jóslata: „a magyar önmagát fogja 
meggyilkolni!" 

Hogy e szörnyű jóslat be ne telje-
sedjék, meg kell változnunk s kinek-
kinek jóvá kell tennie hibáját. Meg 
kell tanulnunk nemcsak lelkesedni, 
hanem kitartóan cselekedni is. Kettős élet-
célt kell kitűznünk mindnyájunknak: egy 
egyéni s egy hazafias célt. 

Ne legyen köztünk egy sem. aki a 
rendes teendőjén fölül valami más 
hazafias vagy nemzetmentő célt is ne 
szolgáljon s hogy ezt percre se feledjük, 
függesszük ki íróasztalunk fölé. 

Ahol a pap, tanító, jegyző csak néhány 
forintnyi kézzelfogható hasznot tud 
biztosítani községének, ott meg van 
alapítva tekintélye, szeretete, s később 
jobb díjazása is. mert a népet lekö-
telezte. 

Neveljünk a mainál jobb, tettre kész, lelkes 
hazafiakat, józan, okos, vallásos embereket. 
Legyen a jövő nemzedék jó magyar, 
vallásos, művelt, becsületes, jó gazda. 

Erre törekedjünk éjjel-nappal, mun-
kában, mulatságban. Vigyük ki ez esz-
méket az életbe s a politika és helyi 
pletykák helyett erről beszéljünk szün-
telen. 

Teremtsünk közgazdasági közvéleményt s 
igyekezzünk gyakorlati ismeretekre szert 
tenni. Küzdjünk az ideális nemzeti esz-
mékért. hogy harminc millió derék magyar 
lebegjen szemünk előtt. 

Tegyünk szent fogadalmat, hogy 
egyetértve, egész életünket a hazának, 
a magyar népnek fogjuk szentelni. 

(Szeged. Sassi Nay y Lajos. 

„Szegény ember könyvtára." 
„A mi népünknek nem kell sok könyv; 

inkább kevés, de tartalmas. Mert a paraszt 
ember nem úgy olvas ám, mint mink ! A 
paraszt ember nem futó-szemmel olvas s nem 
gyűr az elméjébe egy nap egy könyvet ; sem 
az egyik könyvvel ki nem tolja a másikat az 
emlékezetéből. A paraszt ember baggadozva 
megy az egyik mondattól a másikig ; a szava-
kat megrágja, a mondatok értelmét lassan 
emészti. De az éhsovány lélek magába is veszi 
ám aztán az utolsó ízecskéig az olvasmányt és 
benne marad. Olyan a lelke, mint az először 
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szántott őstilaj : minden mag szélesen gyöke-
redzik benne és terebélyesen hajt." — Ezt 
írta legközelebb Gárdonyi Géza. 

Letettem a kezemből a lapot, amint ezt 
olvastam; elgondolkoztam az olvasóterem néma-
ságában és föltárult lelkemben magyar föld-
mívelő népünk egész élete. Miként munkál, 
küzd a megélhetésért, magára hagyatva, úgy-
szólván támasz nélkül. — Földjét ma is úgy 
műveli, mint még nagyapja. 0 nem változott, 
földje azonban már kiadta zsírját s azt a 
sovány búzaszemet csak a Teremtő kegye 
neveli meg. Abból is kevés marad a minden-
napira. 

Az okszerű gazdálkodás ismertetésével fog-
lalkoznak a különféle gazd. egyesületek és 
iskolák s hogy ez a törekvés általánosságban 
m-ig intenzívebbé legyen, szerveztetnek a gazd. 
ismétlőiskolák. 

Hát a nép lelki világával mi történik ? E 
téren is megindult a gondoskodás. A magyar 
néptanítói kar megértette a fölhívást s kezébe 
véve a szeretet zászlóját, maga köré gyűjti a 
lelkiszegényeket, világosságot gyújt a sötét-
ségben tévelygőknek s a követőket tömöríti a 
nép- és ifjúsági egyesületekbe; ezzel össze-
kapcsolván a társadalmat az iskolával. Egy 
egész tábor szántogatja már a magyar nép, 
minden szép és jó megtermésére alkalmas, 
östalajhoz hasonló lelket, hogy majdan a bele-
vetett mag megteremjen némely 30, némely 
100 magot. 

Hogy a világosság terjesztése még hatha-
tósabb legyen, volt kultuszminiszterünk gondos-
kodott ifjúsági könyvtárak szervezéséről, ennek 
gyarapítására rendelvén a népiskolai fölvételi 
díjak bizonyos részét. Ezek szervezése is a 
néptanítói karra bízatott. És midőn ezt teszi, 
ügyeljen, mert „a mi népünknek nem kell sok 
könyv: inkább kevés, de tartalmas." — A 
nagyobb községek idővel megkapják a szellemi 
táplálásuk kielégítésére szükséges könyvtárakat. 
— Meg aztán az ilyen helyek, városok lakói 
más úton is megszerezhetik azt. De hát a 
kisebb falvak, vagy pláne puszták? — ahol 
nincs az ember lelkének hova lenni, ahova a 
harangszó is nagy ritkán téved ki. 

* 

Süvölt a szél, sodorj i a havat . . . 6—7 
tagból álló társaság (öreg, ifjú, asszony, leány) 
törtet előre. Hova mehetnek kint a pusztán ? 
— „A koma bent volt a városba', megvette a 
„kalandáriumot" aztán, mongyák, hogy a Pista 
gyerek milyen szépeket óvas^ belüle, hát át-
mögyünk égy pipaszóra." — És megy az egész 
familia vagy 2—3 dülőföldet a töretlen hóban. 
— Viszi őket az unalom és a szórakozás. 

Szóval: érzik a szellemi, a lelki táplálék hiányát 
és ezt keresve-keresik. Csak alkalmat kell 
tehát nekik nyújtani és ők magukban is művelik 
leiköket. Már pedig, hogy egy fölvilágosodott 
és egy — hogy úgy mondjam — sötétségben 
tévelygő paraszt ember között mi különbség van, 
azt naponként tapasztalja úgy a velők érintkező 
hivatalnokság, mint az Ítélkező bíróság. O ' o 

Hogyan elégíthetnők ki tehát a kicsiny 
falvakban s még inkább a tanyarendszerben 
elszórtan lakó emberek szellemi és lelki 
szükségletét ? 

Népünknek először kevés könyv kell, másod-
szor tartalmas könyv kell. 

Folyton azt halljuk, hogy nagy az adó ! 
Néhol 60, 80, másutt 100, 130 % a községi 
pótadó. A népet tehát fizettetjük ; kérdés, 
mennyit adunk nekik vissza ellenértékben ? 
Van rendőrségünk, színházunk, villamvilágítá-
sunk, vannak jó utaink stb. stb. Szép ! De 
mind ennek a kis falusi, vagy épen a tanyai 
ember veszi legkevesebb hasznát. Minden villaiu-
világításnál többet érne annak a pusztai szegény 
embernek, ha téli unalmas napjait, estéit jól 
és hasznosan tölthetné el. Erre pedig a polgári 
község és társadalom igen kevéssel alkalmat 
nyújthatna. Pld. a pusztán 10—15 egymáshoz 
közel fekvő tanyát csoportba számítva, 
valamelyik értelmesebh gazdánál elhelyeznénk 
10 —12 darab, népnek való, tartalmas 
könyvet. Míg ők azt, a szomszédok, komákkal 
átbetüzgetnék, megvitatnák, értelmük világo-
sodnék, ismeretkörük szélesbednék és belátnák 
azt, hogy ők nem csupán fizetőgépei a társada-
lomnak. (Erre valók a vándorkönyvtárak. Szerh.) 

10—12 drb. ily könyv 6—7 frtból meg-
szerezhető. De hát mi is lenne az a 10 —12 
darab könyv? 1. Biblia (Új-szövetség). Esetleg 
énekes könyv is. 2. Gazdasági és kertészeti 
káté. 3. Ezermester. 4. Népies házi orvos. 5. 
Népies házi állatorvos. (A 2—5. sz. alattit 
össze lehetne foglalni egy ügyes „Csizióba.") 6. 
Hazánk kiválóbb történeti alakjai, a nép 
számára írt modorban. 7. Magyarország 
képekben. 8. Petőfi költeményei. 9. Arany 
Toldija. 10. Pár kötet anthológia, a hazai 
kiválóbb költőink költeményeiből. 11. Mesés 
könyv. 12. Törvénykönyv, a nép számára 
szükséges törvények népszerű ismertetésével. 

Ezek olcsó kiadásban, részben antik váriusi 
úton is megszerezhetők, csak a népnek való, 
hasznos tartalommal bírjanak. A célnak még 
inkább megfelelő lenne, ha vezető köreink 
ezen könyvek egynémelyikét, a népünk lelki 
életét jól ismerő kiválóbb íróinkkal, egyenesen 
e célra Íratnák meg. 

200—250 K értékű könyvvel egy alföldi 
község összes tanyai lakosságát, 40—50 K 

1* 
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értékűvel egy kisebb falut el lehetne látni 
hasznos olvasmányokkal; és ez a befektetés 
idővel igen jól kamatoznék. 

A községeket, a társadalmat buzdítsuk s 
ahol csak lehet, szervezzük a falusi és pusztai 
„Szegény ember könyvtárát". 

(Kecskemét.) Kovács Gyula. 

A lelkiismeret. 
A lélektan egyetlenegy részleténél sincs 

akkora jelentősége az önmegfigyelésnek, mint 
a lelkiismeret tanulmányozásánál. 

Az ember cselekedeteinek leghívebb kísérője 
a lelkiismeret szava, amely szó azonban néma, 
vagy csak akkor jut hanghoz is, ha „illeték-
telen" fülektől jól el van zárva, nehogy a 
lelkiismeret hangja valakiben hangérzetet kelt-
sen, amely mindjárt ítéletté is alakulna. 

Mert a tiszta lelkiismeretnek nincs szük-
sége mások ítéletére ; az igaz, a nemes ön-
tudat teljesen megelégszik azzal a büszkeséggel, 
mondhatnám fenséggel, amelyet a tiszta lelki-
ismeretet szülő gondolkozás és cselekedet az 
emberben kelt. 

Vagy van-e fenségesebb érzés, mint gondol-
kozásunk és cselekedeteink tisztaságának tudata, 
van-e a maga-megbecsülésre inkább vezető 
gondolat, mint : magunkat másokkal össze-
hasonlítván, annak tudata, hogy a legtöbb 
embernél nemcsak, hogy nem vagyunk rosszab-
bak, hanem van jogunk jobbnak is tartani 
magunkat. 

Az embert az ő cselekedeteiben részint a 
maga érzelmei, részint pedig a cselekedetek 
következményeinek tudatos mérlegelése vezetik. 

Az érzelmi momentumok inkább a magunk 
egyéni, privát cselekedeteiben, a tudatos mérle-
gelés folytán végrehajtott cselekvés pedig 
hivatalos, hivatásos, a közügyek terén és érde-
kében teljesített munkánkban inkább döntők. 

Érzelmeink hatására végrehajtott cselek-
véseink is épp úgy lehetnek különbözők, 
amint érzelmeink is különböző indító okokból 
származhatnak. 

A tisztelet, a hála, a szeretet, ragaszkodás, 
hűség stb. érzelmei egyrészt, a szánalom, rész-
vét stb., valamint a magunk lelki nemes 
gyönyörűségének keresése másrészt, a nemes 
cselekedetek rugója a magánélet és magán-
érintkezésben, — míg a harag, a gyűlölet, 
a rosszakarat stb. érzelmei, a káröröm, a mások 
testi vagy lelki fájdalmán vagy szenvedésén 
érzett gyönyör stb. épp úgy indítói a gonosz 
cselekedetnek, mint a magunk nemtelen gyönyö-
rének keresése is azok. Az előbbi érzelmek 
egyszersmind a lelkiismeretesség, az utóbbiak 
pedig a lelkiismeretlenség kifolyásai. 

Hivatalos, vagy hivatásos cselekedeteinkben 
ezen érzelmeknek minél kisebb szerep jusson. 
Azonban megmérhetlen hiba volna, ha hivatalos 
vagy hivatásos cselekedeteink ellen magán-
lelkiismeretünk találna okot tiltakozni. 

Mert ha meg is engedjük, hogy lehet vagy 
van külön egyéni, hivatalos, politikai stb. 
lelkiismeret, az ellen tiltakoznunk kell, hogy 
bármilyen szerepünkben végrehajtott cseleke-
detünk magánlelkiismeretünkkel ellentétben 
lehessen vagy legyen. 

Hivatásos eljárásunkban a reánk bízott föl-
adat, az ezzel kapcsolatos cél képezi és képezze 
cselekedeteink fő rugóját. 

A turista-lelkiismeret tiltakozik a bányász 
munkája ellen, amelyet a nemzetgazdász 
lelkiismerete nagyon is fontosnak tart; az 
asztalos, ács, bognár, kádár stb. lelkiismerete 
megrója a kertész lelkiismeretét, aki a dísz-
kert óriás fáját inkább a szú áldozatává teszi, 
hogysem a hatalmas törzset az iparnak szol-
gáltatná hasznosítás végett. A tanító lelki-O ~ 
ismerete megakasztja a hanyag vagy tehetség 
nélkül való gyermeket felsőbb osztályba 
való előhaladásában, pedig a szülő lelkiismerete 
talán meg is rója érte ; a bíró lelkiismerete 
büntetéssel sújtja a társadalmi rend ellen vétőt 
a törvény parancsa szerint, sokszor akkor is, 
amidőn a társadalom lelkiismerete talán meg-
adná a fölmentést épen úgy, mint ahogyan 
(különösen Amerikában) sokszor itélet nélkül 
hajt végre rögtön-Ítéletet (linch), gyakran oly 
emberen is, akinek a büntetés okáról talán 
még sejtelme sem volt. 

De ebből az is látszik, hogy a társadalom 
lelkiismerete gyakran sokkal tágabb, mint az 
egyéné, s hogy a társadalom nem igen érez 
lelkiismeretfurdalást, amint a katonatársadalom 
lelkiismeretére sem ül valami nagy súllyal a 
tömeges embergyilkolás (háború), amint ezért 
nem is őt itéli el — sem Isten, sem ember, 
jóllehet magát a cselekedetet Isten is, ember 
is elitéli, az Ítéletet azonban az embereknek 
láthatólag — ezidő szerint legalább még — 
nem hajtja végre senkin sem. Lehetetlenség 
azonban, hogy ez az itélet valaki lelkiismere-
tében meg ne szólaljon ! 

Amint a felhozott példákból nyilván látható, 
hogy a hivatással járó cselekedetek végrehaj-
tásában a tudatos mérlegelés, az ok és okozat 
összevetése (jóllehet gyakran egyéni szempont-
ból) alkotja a hivatalos vagy hivatásbeli lelki-
ismeretet, sőt azt is, hogy tömeg-lelkiismeret 
nincs, vagy amennyiben van, nem megbízható 
és különösen a rossz cselekedetekért a felelős-
séget nem akarja elvállalni, vagy nem is vállal-
hatja el, úgy az egyéni lelkiismeret mindig 
(első sorban) érzelmi tényezők hatása. 
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Mert ha nem így volna, mi indítaná az 
embert arra, hogy rossz cselekedeteiért Isten-
től bocsánatot kérjen, hogy szívesen hoz áldo-
zatot ezen bocsánat kinyeréseért, hogy meg-
bántott embertársát a maga büszkeségének 
megalázásával is kiengesztelni törekszik, hogy 
elpirul, lesüti a szemét, torkán akad a szó, 
hebeg, izzad, reszket stb. stb., ha az ilyen 
emberrel találkozik, hantele beszélnie kell . . . 
vagy épen lia a rossz cselekedet után a 
megbántottnak jóságával szabad és kell élnie, 
ha ettől kell az engesztelődés tényét kéretlenül 
elfogadnia. 

Ha soha máskor, de ilyenkor bizonyára elő-
áll az a lelkiismeretfurdalás, amelyet a csele-
kedet mérlegelése folytán etikai szempontok is 
okoznak. 

Mert ilyenkor már túl van a lelkiismeret 
azon, hogy — önkéntelenül — csak átérezze 
azon egyén helyzetét, akinek szenvedést okozott ; 
itt már a mások nagyságában rejlő magunk-
megalázása lép előtérbe s mert e megalázást 
méltónak és igazságosnak érezzük és ismerjük 
fel. azért teljes súlyával nehezedik lelki-
ismeretünkre. 

Es minél inkább szólal meg valakinek a 
lelkiismerete akkor, amidőn van oka a meg-
szólalásra, annál szerencsésebb erkölcsi momen-
tum ez az illetőre is, meg a társadalomra is. 

Akiknek lelkiismerete meg van edzve, akik 
nem pirulnak el a maguk lelkiismerete 
szavára, — az edzett vagy tág lelkiismeretüek 
veszedelmesek embertársaikra, sőt a társada-
lomra. Az ilyen emberek még a hóhérkötelet 
is „nyugodt lélekkel" dobják embertársaik 
nyakába, ha érdekük úgy kívánja. 

Az egyéni lelkiismeret rendesen önkénte-
lenül szólal meg az emberben, amidőn azon 
embertársa helyzetét elképzeli, vagy még 
inkább átérzi, akinek az ő cselekedete szen-
vedést okozott, vagy akiben az ő cselekedete 
előnyös változásoknak okozójává lett. Az előbbi 
esetben : lelkiismeretfurdalás, az utóbbiban jól-
eső, nemes érzés. 

Vagy mi volna más, mint a lelkiismeret 
szava, amely megszólal az emberben, amidőn 
p. verejtékes fáradsággal megérdemelt és ki-
alkudott bérétől fosztjuk meg a munkást hamis 
ürügy alapján és ezáltal még nélkülözésnek is 
kitesszük a munkást és családját ; — amidőn 
haragunkban olyat mondunk vagy olyat teszünk, 
amit rendes lelkiállapotunkban nem mondtunk 
vacry nem tettünk volna ; amidőn a maga rix' ' n 
emberszerető munkája vagy jótéteménye éhsé-
get csillapít, könnyeket törül le, fájdalmat 
enyhít stb. a maga cselekedete mérlegelése 
nélkül, vagy akár a következmények számba-
vételével is. 

A lelkiismeret szava azonban nem minden 
emberben szólal meg egyformán. „Az én lelki-
ismeretem nyugodt, vagy tiszta" szólás nem 
ugyanazt jelenti minden emberben. 

Az egyik azért mondja, mert van igaz oka 
azt mondani és — természetesen — így is 
érez. A másik nem érez ugyan így, de szeretné, 
hogy az emberek az ő lelkét tisztának tartsák. 
Ez veszedelmes ember. A harmadik nincs tel-
jesen tisztában azzal, amit érez, vagy pedig 
hogy azt érzi-e valóban, amit mond, de azzal 
sincs egészen tisztában, hogy mit mond, s azt 
mondja-e csakugyan, amit érez. Ez a műveletlen 
ember. 

Az elsővel és másodikkal nincs okunk többé 
foglalkozni. Csak megállapítjuk, hogy az egyik 
a jellemes, a másik jellemtelen ember. 

A műveletlen ember sem gondolatainak, sem 
érzelmeinek, sem szavainak, sem cselekedetei-
nek nem ura, vagy legalább nem igazi ura. 

Ebből a tételből, amelynek igazságát minden-
kinek látnia kell, látható egyszersmind a nevelés 
fontossága és feladata. Látható hogy — lelki-
ismeret nélkül igaz erkölcsökről sem lehetvén 
szó — a társadalmi rend, a közerkölcsök s 
mindama nemes érzelmek, amelyek az embert 
és a társadalmat a bűntől, a rossztól, szenve-
déstől, nyomortól stb. megóvni, az erényt, a 
szellemi, erkölcsi, testi és anyagi jólétet 
diadalra juttatni segítik, csak nevelés által 
tartható fenn, nemesíthető és ültethető az 
ember lelkiismeretébe. 

Ezért találkozunk a jól nevelt társadalom-
ban kevesebb bűnnel, s ezért is szükséges, 
hogy a bűnt sehol, soha ne leplezzük. Nem 
azt szeretjük igazán, akinek hibáit elhallgat-
juk, hanem azt, akit hibáitól megszabadítani 
iparkodunk. 

(Baja.) Nádas Sándor. 

A népiskolai földrajzi könyvekről. 
A földrajz kétségkívül reáltantárgy. Mint 

ilyent tanítják nemcsak a_ közép, hanem az 
elemi népiskolákban is. Ámde ha azokat a 
járulékokat is hozzágondoljuk, amelyek vele 
természetszerűleg összefüggnek, akkor rögtön 
belátjuk, hogy a földrajznak csupán természeti 
alapon való tanítása egyoldalú dolog. 

Mert hiszen a föld nemcsak függélyes tago-
sultságot, nemcsak vízszintes tagosultságot, 
nemcsak atmoszférai jelenségeket mutat, hanem 
mutatja azt is, hogy hátán homo sapiens, még 
pedig olyan homo sapiens él, aki fölszinén 
változtatásokat is tett és élete annak életével 
egészen szervileg összeforrt. o o 

A mostani földrajzi könyvek legnagyobb 
részének épen az a kardinális hibája, hogy 
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ebből a két alkotó elemből egész mivoltukban 
csak a természeti elemet tágyalja. Es ha van 
olyan könyv is, amely unalmában a humanisz-
tikai részt is előveszi, rendesen csak fölszínesen 
teszi. Még nagyobb hiba, hogy e müvekben a 
rend teljes fumigálása mellett az egyes fogalom-
körök össze-vissza hányva fordulnak elő és 
így a gyermek nem képes a tanítás menetét 
helyesen fölfogni és megtartani. Azért az 
anyagot a kézikönyvekben úgy kellene elren-
dezni, hogy a rokonfogalmak egy fejezet alá, 
a más familiabeli fogalmak szintén más fejezet 
alá kerülnének. Tehát külön fejezetet kellene 
nyitni a speciáliter természettani földrajznak, 
külön rovatot a politikai résznek, a vallásnak, 
a nemzetiségeknek, a nyelvnek stb. A törté-
nelemnek nem nyitnék önálló rovatot, azt a 
városokhoz, falukhoz, mint színterükhöz csa-
tolnám. 

Ad vocem ! Történelem. Ez a rész van leg-
inkább elhanyagolva a földrajz kollektiv terü-
letén. Természetesen itt főleg Magyarország 
történelmét értjük. Hány vérrel áztatott szentelt 
hely van pedig országunkban, amelynek emléke 
ha fölvétetnék földrajzi kézikönyveink rámái 
közé, míg egyrészről azoknak szürke, unalmas 
egyhangúságába változatosságot, tehát gyönyört 
hozna, addig a gyermeki szívben is örökké 
lángoló szövétneket volna képes gyújtani. Unod, 
Sárospatak, Munkács, Szerencs, Szatmárnémeti, 
Világos, Buda, Visegrád, Zenta, Párkány, 
Esztergom, Drégely, Eger, Nagy-Sarló, Pozsony, 
Mohács, Szigetvár, Segesvár stb. mind érdemesek 
volnának erre. Hellyel-közzel az igaz, hogy 
egyes kézikönyvekben találunk ilyenféléket, de 
azok is szintelenséggel és dermesztő hidegséggel 
vannak odalökve. 

Mi ekképpen azt követeljük, hogy az elemi 
iskolai földrajzi könyvben kollektív természetéhez 
képest sok minden benne legyen. De azért nem 
„minden". Csakis az, ami odavaló. Ennélfogva 
minden polyvát és mindent, ami tudvalevőleg 
csak terhel, de számbavehető értéket nem 
képvisel, a földrajz szekeréről le kell dobni. 

Földrajzi könyveinkre nézve a tanmenet 
tekintetében is vannak kifogásaink. Ma mái-
elkésett dolog volna afelett vitatkozni, hogy 
a földrajz tanításánál melyik célravezetőbb : a 
szintetikai, avagy az ana'itikai tanmenet-e? 
De annyit még's mondhatunk, hogy a túlságos 
pedantériával keresztülvitt szintetikai iránynak 
még a népiskolában sem vagyunk hívei. 

Tudjuk, hogy a földrajztanítás alsó fokán 
a szemléltetésnek csak addig van igazi becse, 
míg valódi dolgokat szemlél. Ez a közvetetlen 
szemlélés pedig azonnal megszűnik a földrajz 
tanításánál, mihelyt a lakóhely és a környék 
ismertetése véget ér. Ezután már csak a köz-

vetett szemléletnek van szerepe. Mert már a 
megyénél is csak a közvetett szemléletre van 
alapítva a tanítás. Már most ha én ezt a 
szintétikai irányt ennek dacára ezentúl is tovább 
folytatom, azzal nem érek el a szemléltetés 
szempontjából semmiféle célt. Mert hiszen a 
gyermeknek a saját lakóhelyén és eunek kör-
nyékén való tiílkalandozás, akár a szomszédos 
megyében, akár az ötvenedikben történjék is 
az, a szemlélhetőség, a biztos kép szempontjá-
ból mindegy. Előtte épen úgy tűnik föl Mucsa, 
ha távol van tőle és szemlélhetetlen, mint 
Amerika. Ezzel a tanmenettel tehát azon a 
megyén túl, melyben az illető iskola van, föl 
kell hagyni már csak azért is, mert annak 
túlságba vitele a tanítást megköti, lenyügö/i, 
ennélfogva azt nehézkessé is teszi. Ehelyett Ö _ «-
ajánljuk inkább a lakóhely, a környék és az 
illető megye ismertetése után az analitikai 
irány t. 

Tehát szintetikai irányban haladna a tanítás 
addig, míg a közvetetlen szemlélet valószínű-o " O 
ségre talál. Ebben a tanmenetben foglalna 
helyet, mint fönntebb említők : a lakóhely, szülő-
föld, környék és a megye. Valamint az asszo-
ciációnak ebbe a képrámába illő csoportulatai, 
mint család, község, járás, megye. A tanításnak 
ezen a fokán (II., III. oszt.) volnának gondos 
szemléletből levonandók még a következő 
fogalmak : égtájak, rajz, alaprajz, határ, síkság, 
hegy, hegység, völgy, tó, forrás, csermely, 
patak, folyó, sziget és félsziget stb. fogalmai. 
A szintetikai irány itten, mint a zenében a 
lágy hangnem észrevétlenül átmegy a dúrba, 
szinte észrevétlenül átszaladna a reális össze-
tettre: Magyarországra, tehát az analitikai 
tanmenet jövő évi bázisára. E helyen szerin-
tünk az analitikai irány következő folyamatot 
vehetne : 

1. Reális egész: a Magyar királyság. Részei: 
a tulajdonképpeni Magyarország, Fiume, Horvát-
Szlavonország és Dalmácia. Ezután következnék 
az anyaországnak a Duna és Tisza folyók által 
alkotott mesgyék szerint való feltagolása. 
Tehát itt az analitika nem a hegyek tájszerinti 
fekvésére támaszkodnék, hanem a Dunára és 
Tiszára, mint a térképen is szembeötlőbb víz-
szintes vágásokra. A tanítás további folyama 
már az egyes megyéket és községeket érintené. 
Ez volna eddig a politikai rész. 

2. Természettani rész. a) Függélyes tagosultság. 
Ez képezné itten reális egészet. Analízis: 
Kárpátok, Alpesek, Északnyugati-, Északkeleti-, 
és Délkeleti Kárpátok, a nagy magyar alföld. 
Csúcsok, völgyek, rónák, b) Vízszintes tago-
sulti ág. a) Folyók: Duna, Tisza, Dráva, Száva 
és ezeknek mellékfolyói, b) Tavak. 
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3. Reális egész : A magy. állam nyelvi tekin-
tetben. 

4. Reális összetett : Magyarország vallási 
tekintetben. 

5. Reális egész: Ipar és kereskedés. 
6. Reális egész: Tudomány és művészet. Persze 

ezek mind külön cím alatt, nem egymással 
összehabarodva, összeveszítve. Ez képezné a 
IV. osztály tananyagát. Tehát épen úgy, mint 
most. 

Az V. osztályban a reális összetett maga a 
föld volna. Az analitika ugyanazon úton haladna 
itt is, mint az előző évfolyamon, természetesen 
nagyobb térben és nagyobb stilben, mint az 
előbbi évben. Végződnék ott, ahol az előbbi 
kezdődött. 

A VI. osztálynál a reális egészet a kozmikai 
rész képezné. Analízisében haladna addig, míg 
az előbbi tanfolyam mesgyéje't el nem érné. 

Főbb vonásaiban látszólag ez a tanmenet 
részben szintetikai, részben analitikai irányt 
mutat. De csak látszólag. Mert az elemzés 
alapját képező reális összetett minden évfolyamon 
más és más. Ami az analitikai irány tiszta-
ságát legkevésbé sem homályosítja el, sőt azt 
forgásával egyenesen kidomborítja. 

Még egyet. Tudjuk, hogy a földrajz tanítá-
sánál kilenctizedrészben a közvetett szemlélet 
sejtelemszerűségére vagyunk utalva. Ez a köz-
vetett szemlélet hacsak szóban nyilvánul,' sok-
szor nagyon is fakó, sokszor még nem is fakó, 
hanem egészen érthetetlen. Ugyanazért, hogy 
a földrajzi főbb konkrétumok legalább sejt-
hetőkké váljanak, azért kívánatos volna a föld-
rajzi kézikönyvekben a kiemelkedőbb momen-
tumokat: tájakat, városokot, hegyeket, történelmi 
vonatkozású helyeket, népviseleteket és szoká-
sokat, ez utóbbiakat szines képekben bemutatni. 
Ez a gyermeki lélekbe legalább derengő 
világosságot, a tanításba elevenséget, magába 
a földrajz holt testébe pedig életet öntene. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Népnevelő egyesületek. 
(Hozzászólás.) 

IV. 
A Néptanítók Lapja szerkesztője megnyitotta 

a lap hasábjait a fönti kérdésre, hogy a nép-
nevelő egyesületekre vonatkozó tétel, mely az 
ez évi egyetemes tanítógyülés tárgyát is képe-
zendi, az időre lehetőleg előkészíttessék. 

Én is elmondom tapasztalaton alapuló véle-
ményemet. 

Alantirottat 1899-ben az „Országos Köz-
egészségi Egyesület" 25 arany korona jutalom-
ban részesítette „azon hasznos és életrevaló 
népnevelési egyesületek szervezéseért, melyek 

ügyes vezetésével a népet a korcsmától el-
szoktatta s így azonkívül, hogy egyébként is 
szolgálta a közegészségügyet, főleg az iszá-
kosság ellen küzdött sikerrel". — Ha csak 
ennyi eredményt mutathatnának is föl a nép-
nevelési egyesületek, már magában elegendő 
oknak találnám arra, hogy minden tanító föl-
karolja. 

Igaz ugyan, hogy egy nemesen gondolkozó, 
a családi és társaséletben példás tanító, ki 
vezetni tud, már egyéniségével, példájával is 
sokat tehet a nép átalakítására, sőt tán egész 
falut megjavíthat, mert a példa ragadós. Az 
ily ember példája, magaviselete még halála 
után is megmarad. Késő unokák a fonókban, 
kalákákban, minden társas összejövetel alkal-
mával emlegetik s mindenki aki hallja — tanul 
életéből, jelleméből. Azonban ez a tehetség, 
mely oly sok körülménytől függ, mely még 
magának az egyénnek alakjától is befolyásolva 
van, nem mindenkinek adatott; de ha bámu-
latos müvet írni — így mondja Kölcsey — fontos 
ütközetet nyerni, phidiási szobrot alkotni, 
országos alkotmányt alapítani nem mindenkitől 
telik is, de tenni magában és másokkal együtt 
senkinek sem lehetetlen. 

Aki megelégszik azzal, hogy iskolájában 
elvégzi pontosan kötelességét, s a néppel azon-
kívül nem törődik, az lehet ugyan kitűnő 
tanító, de még sem töltötte le hivatását, melyet 
tőle az állam, a haza s egyháza vár, az csak 
közönséges hivatalnok, ki robot munkát végez, 
ha még oly jól csinálja is, de semmiképen nem 
„népnevelő"'' a szó valódi értelmében. Az a 
munka, melyet ő végez, csakhamar kárba vész ; 
az a mag, melyet ő elvetett, ritkán fogja meg-
teremni a kívánt gyümölcsöket, mert eljő a 
fagy, eljőnek a madarak s tönkre teszik a 
vetést ! 

A serdülő ifjú az iskolából kikerülvén, ko-
ránál fogva a könnyelműségre hajlandó. A leg-
többször az iskolával együtt végbúcsút vesz a 
könyvektől, a tudománytól, a vallási és erkölcsi 
jó szokásoktól. Hadd maradjanak azok a por-
ban — gondolja — a gyermeki játékokkal együtt. 
Neki már dolgoznia kell szüleivel együtt egész 
nap ; szabad idejében pedig szórakozásra van 
szüksége : szivar, pipa, szép ruha, tánc, kártya, 
később a más nemüekre való kacsintgatás s ki 
tudná megmondani : mi és mi nem lészen élet-
szüksége, — helyesebben mondva — vágyai-
nak netovábbja. Hova lesz most az iskolában 
elvetett mag ? Talán a szülők védő keze őrzi ? 
Ha így volna, akkor csakugyan nem volna oly 
nagy szükség a népnevelő egyesületekre. De 
tekintsünk a szülőkre, nézzük meg az otthont, 
vizsgáljuk meg a társadalmat s mindjárt nem 
lesz okunk a csodálkozásra, hogy az a nö-
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vendek, ki jelesen végezte, szép ismeretekkel 
hagyta el a népiskolát, midőn emberkorra 
jutott, a szép reményekre jogosító gazdag 
vetés benne és nála tövist és bogácskórót 
termett ! 

Nem akarom mindezt most bővebben tár-
gyalni, hisz oly kitűnően leírta és rajzolta a 
családi és társadalmi bajokat dr. Maliay Béla 
e lapok hasábjain, hanem áttérek azon nép-
nevelő egyesületek fölállítására, szervezési mi-
kéntjére, melyek mint népnevelő eszközök 
hivatva vannak a mai társadalmat a kivánt 
módon átalakítani. 

Új állást foglaltam el K . . . . ban. Rendkívül 
meglepett, s igazán fogalmam sem volt róla, 
hogy lehet község, melynek lakosai aunyira 
elmerültek a pálinkaivásba. Délelőtt, délután, 
este, reggel folyton a pálinka járta. Átmentem 
a papomhoz és elmondtam észrevételemet, s 
hogy kellene itt valamit tenni, hogy a népet 
a teljes elzülléstől megmentsük. Kértem, hogy 
legyen mellettem, én megpróbálom elvonni, 
legalább egy részét, a korcsmától az énekkar 
szervezésével. Fiatal ember volt, örömmel fo-
gadta az eszmét, ő maga is beállott az ének-
karba. Egy hét alatt 47-en iratkoztak be. Meg-
kezdtük a működést. A téli hónapokban 
hetenként háromszor: hétfőn, szerdán és szom-
baton este gyűltünk össze az iskolában. Az 
első órákban a hangokat, hangjegyeket, kul-
csokat stb. ismertettem, majd vettem kotta-
füzeteket, (minden belépő tag fizetett egyszer-
smindenkorra 10 krajcárt, 4 krajcárba került 
a kottafüzet, a többit világításra fordítottuk) 
melybe aztán ők maguk kottázták le a meg-
felelő szólamot az iskolai nagy tábláról. Hétfőn 
jött a két első, szerdán a másik két szólam, 
szombaton aztán összpróbára valamennyi. A 
tisztikar állott : elnökből, karmesterből, pénz-
tárnokból és 4 választmányi tagból. Az ének-
kar és a választmány elnöke a lelkész volt. 
En, mint karmester, hivatalból tagja voltam a 
választmánynak is. Mindegyik szólam külön 
saját tagjai közül, titkos szavazással, választott 
egy-egy választmányi tagot. A választmány 
minden szombaton összpróba után ülést tartott. 
Itt bejelentette mindegyik szólam választmányi 
tagja a mulasztókat. Az alapszabályunk szerint 
ugyanis: köteles volt minden tag a próbákon, 
a kitűzött időben pontosan megjelenni, miről 
ha elmaradt, minden egyes alkalommal 10 fillér 
büntetéspénzt fizetett. Igazolta az elmaradást: 
a községből való távollét, betegség, a család-
ban előforduló haláleset és lakodalom. A nyil-
vános szereplésekről való elmaradás a fönti 
okokon kívül 1 korona büntetést vont magra 
után. Minden egyes eset fölött a választmány 
határozott. Egyesületünk igen szép virágzásnak 

indult. Következett a bemutatkozás karénekkel 
a templomban, mely erre az alkalomra színül-
tig megtelt. Majd egy hangversennyel egybe-
kötött bált rendeztünk, melynek tiszta jöve-
delme 120 írt volt. Elértem azt, amire vágytam, 
megvolt a pénzbeli alapunk. Amire nagy súlyt 
fektettem. Már az alapszabályokba fölvettem, 
hogy az egyesület vagyona az egyes tagok 
tulajdonát képezi, úgy azonban, hogy az egye-
sület föloszlása esetén a vagyon felerésze a 
közgyűlés által meghatározott jótékony célra 
fordíttatik, a másik fele pedig az egyesület 
működő tagjai között osztatik föl egyenlő 
arányban. Az egyesület föloszlik akkor, ha a 
tényleg működő tagok száma 12-nél alább száll. 
A kilépett vagy kizárt tag az egyesület vagyo-
nához jogot nem tarthat. Jövedelmünket ké-
pezte : a minden évben egyszer tartott bál 
jövedelme (az egyesületi tagok semmit, család-
tagjaik pedig a megállapított belépti díjnak 
felét fizették) továbbá a temetési díjak. Teme-
téseknél az énekkar télen 5, nyáron 10 írtért 
szerepelt és az első bál jövedelméből vásárolt 
díszes fekete zászló alatt vonúlt ki. Megjegyzem, 
hogy énekkari tag vagy annak neje temetéséhez 
díjtalanul, családtagjaik temetéséhez pedig fél 
díjért vonult ki az énekkar. 

Két év alatt 300 frt tőkénk lett. Az erkölcsi 
erő mellett anyagi összetartó erő is ! A hála 
sem maradt el. Dalárdistáim, tudtomon kívül, 
egvetértőleg elhatározták, hogy az ezután be-
folyó jövedelem egyharmadát a büntetéspénzek 
kivételével nekem fölajánlják s annak elfoga-
dására küldöttségileg kértek föl. Földbirtoko-
sunktól pedig ugyanekkor egy ébenfa üteny-
botot és egy almaalakú minden hangot és 
akkordot magában foglaló hangsípot kaptam 
ajándékba. 

Láttam azt, hogy hány szegény ember volt 
kénytelen aratás előtt gabonáját eladni potom 
3—4 friert métermázsánként, hogy ezen uzsora 
alól kiszabadítsam őket, egyesületi vagyonunkat 
fölhasználtam segélyezésre olyformán, hogy 
kellő biztosíték mellett pénzünket 6Vo-ra az 
egyesületi tagoknak adtuk ki úgy, hogy egy 
év alatt bármikor visszafizetheti. Egyelőre 
azonban ez a kölcsön egy-egy tagnál 50 koro-
nánál nagyobb nem lehetett, s aki kölcsönnel 
tartozott, újabb kölcsönt, míg tartozását ki nem 
fizette, nem kapott. 

E célból a filléres bank fölállítását is üdvös-
nek tartom, terveztem is, de távozásom miatt 
meg nem valósíthattam. 

Örömmel láttam egyesületünk ilyetén föl-
virágzását, örömmel láttam annak hatását: hogy 
mennyire fejlesztette az együvétartozás, a 
barátság, testvériség és társadalmi együttérzés 
szellemét, hogy mily örvendetesen sikerült 
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szép módjával őket a káros szokásoktól, korcs-
mától, éjjeli dorbézolásoktól fokozatosan mind 
jobban-jobban visszatartani. 

Elmondtam úgyszólván az egész szervezést 
részletesen, mert még eddig csak azt hallottam, 
hogy ez üdvös, ez célravezető, de a kivitel 
módját nem olvastam, pedig ez igen lényeges 
dolog. Sokszor a legjobb akaratot, a legjobb 
céllal megindított munkát tette már tönkre a 
tapasztalat, a kellő körültekintés hiánya vagy 
a kezdetbe csúszott parányi hiba. Hány kar-
társamtól hallottam, hogy : én is megpróbáltam, 
nálunk ezt az eredményt elérni lehetetlen, nem 
képes azokat semmi összetartani, ha tán minden 
próbakor hordót ütnék csapra, úgy eljönnének. 

Megismertettem a mi szervezetünkkel, meg-
kezdték a működést a mi alapszabályunkkal 
és gyönyörűen ment a dolog. 

Minden ilyen munkához tapasztalat, meg-
figyelés és bizonyos fifika szükséges és ami a 
fő, a nép sohse tudja meg, hogy mi bármely 
egyesülettel nevelni, oktatni akarjuk, mert 
akkor célt nem érünk, hiába, ez a magyar 
természet, „erővel a mennyországba se lehetett 
a huszárt bevinni". 

Ilyen volt a kezdet, természetesen nem elé-
gedtünk meg ennyivel ; szerveztük a téli föl-
olvasó-estéket, megalakítottuk az olvasókört. 
Megjegyzem már most, hogy itt sem történt 
befizetés, a fölolvasó - esték ingyenesek, az 
olvasóköri tagság egész évre 20 fillér volt. Olvas-
tunk 10-féle lapot, s a földmívelésügyi minisz-
tériumtól kaptunk népkönyvtárt, ingyen. 

Az ismétlő-iskolát átalakítottam gazdasági o o 
irányúvá, úgy a fiuk, mint a leányok részére. 
Ezenkívül feleségem tanította a kézimunkát a 
leányoknak, én meg a fiuknak szalma-, gyékény-
és vessző-fonást stb., hogy dolgot mindig talál-
janak, mert „a heverés az ördög párnája". 

Ezekben találtam én föl azokat az eszkö-
zöket, melyekkel nevelő munkámat hivatásom-
nak megfelelően, tehetségemhez képest az 
iskolán kívül is folytathattam és folytattam oly 
munkakedvvel, hogy az én igám nem volt 
terhes (pedig kántor és állami anyakönyvvezető 
is voltam) és ami terhem volt, az gyönyö-
rűséges. Igazán mondom, hogy fájdalommal 
nélkülözöm és hiányát érzem most, midőn arra 
sem módom, sem alkalmam mostani állo-
másomon nincs. 

Ami az ifjúsági egyesületeket illeti, látom 
ugyan bennök a nemes célzatot, de fejleszteni, 
jobban mondva kiterjeszteni kell az ifjúsági 
egyesületeket,belevonva azokba a felnőtteket is! 

Ifjúsági egyesületekbe a leányok f ilvételét. 
mint ezt már többen szóba józták, nem 
óhajtom. A leányok erkölcsi képzése, hivatása 
és fejlődése egészen más természetű, mint az 

ifjaké. A leányok részére a gazdasági ismétlő-
leányiskola az a hely, mely őket derék és 
értelmes gazdaasszonyokká képezi. 

Nézetem szerint ezek és így volnának szer-
vezendők azon népnevelő egyesületek, melyek 
a népoktatást szoros összeköttetésbe hoznák a 
népneveléssel. 

Ha még az állam több adóval sújtaná a 
pálinkát, ez is elvesztené mérgét, mert nem 
lenne a pálinka mámora néhány hitvány ga-
rasért kapható, s lia a hatóságok részéről is 
kellő szigorral megtétetnék a megfelelő eljárás 
a gyermekek korcsmába és nyilvános mulat-
ságokba vitele ellen, s beszüntettetnének a sok-
helyütt kórossá fajult fonókák, hol a fiatalság 
közerkölcsisége van veszélyeztetve, szigorúbban 
büntettetnének az • esteli csavargások és legény-
kedések, valamint a közerkölcsiség (köz-
szemérem) ellen úgy szóval, mint tettel vétők : 
bizonyára nagy lépéssel lehetne előbbre vinni 
népünket az erkölcsiség, föl világosod ás, szellemi 
és anyagi gyarapodás felé. 

(Miskolc.) Mózes Imre. 

Külföldi szemle. 
Iskolai egészségügyi kongresszus lesz f. évi 

április 4-től április 9-ig Nürnbergben, melyen 
Franciaország, Anglia, Svájc, Belgium, Hollan-
dia és remélhetőleg Magyarország is képvisel-
tetni fogják magukat. A nemzetközi kongresz-
szus, alosztályaiban, a következő kérdésekkel 
fog foglalkozni: 1. Iskolai épületek és beren-
dezésűk egészségügye. 2. Internátusok egész-
ségügye. 3. Hygienikus vizsgálati módszerek. 
4. A tanítás és a tanszerek hygienéje. 5. Tanítók 
és tanulók hygienikus kioktatása. 6. Az iskolai 
ifjúság testi nevelése. 7. Betegségek, betegségi 
állapotok és orvosi szolgálat az iskolákban. 8. 
Gyenge tehetségüek kisegítő iskolája, párhu-
zamos és ismétlő osztályok, dadogók tanfolyama, 
vakok és siketnémák iskolái, nyomorékok 
iskolája. 9. A tanulóifjúság hygienéje az 
iskolán kívül, . szünidei gyermektelepek és 
szülői konferenciák szervezése. 10. A tanítói 
kar hygienéje. 

* 

Montenegróban is létesült már orsz. tanító-
egyesület, mely 7 járásköri egyesületre oszlik. 
A nyári szünidőben megtartott gyűléseken 
minden tanító (és tanítónő) köteles megjelenni 
és a gyűlésen a tárgyalás végéig jelen lenni. 
Montenegróban is van tandíj, de — úgy látszik 
— a kerületi főnökök nem nagy buzgósággal 
hajtják be, mivel az utóbbi tanítói gyűlésből 
montenegrói kartársaink a kormányt meg-
kérték, hogy a kerületi főnököket nagyobb 
lelkiismeretességre szorítsa e tekintetben. Emii-
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tésre méltó, hogy már Montenegróban is ismerik a 
szülői konferenciákat, de azok nem örvendhet-
nek valami nagy népszerűségnek, mivel az 
orsz. tanítóegyesület fölterjesztésben kéri, hogy 
azok a szülők, akik az iskolai év kezdetén 
megtartandó szülői konferencián meg nem 
jelennek — pénzbirsággal sújtassanak. 

* 

A sakkjáték mint tantárgy. Oroszországban 
a közoktatásügyi miniszter körlevélben fölszó-
lította a liceumok igazgatóit, hogy a sakk-
játékot, mint rendes tantárgyat vegyék föl a 
tantervbe. (Az orosz közoktatásügyi kormány 
valószínűleg abból indult ki, mikor e rendeletet 
kiadta, hogy legalább a sakkjáték mellett nem 
fognak a líceum tanulói — politizálni.) 

* 

Tanítóválasztás. Érdekes és minden tekin-
tetben eredeti tanítóválasztás esett meg egy 
kis svájci faluban : Arziérben. Előbb az volt 
a szokás, hogy egy bizottság szigorú vizsgálat 
alá vonta a jelölteket; most azonban mái-
elégségesnek tartják a tanítói oklevelet. De 
mivel egy állás betöltésekor még most is nagyon 
sokan jelentkeznek és választani mégis kell, a 
községi hatóságok Arzié ben sajátságos módon 
ejtik meg a választást. A tanítójelöltek egy 
szombat estére lakomára voltak meghíva. Éte-
lekkel és erős italokkal dúsan megrakott asztal 
köré ültek és a vizsgálat megkezdődött. A jelöltek 
épp oly buzgalommal és kedvteléssel láttak a 
fogyasztáshoz, mint a vizsgáló urak. Amazok 
szavaltak, énekeltek, beszédeket tartottak s 
midőn így mindegyikük tehetségének és 
képességeinek jelét adta s mikor a község-
tanácsosok és bizottsági tagok teljesen föl 
voltak világosítva, megtörtént a választás. Egy 
Dutoit nevezetű fiatal jelöltre esett a választás. 
Jó kedvvel tudatta a községi elnök a falatozó 
jelöltekkel a választás eredményét és a meg 
nem választottak mindegyikének útiköltség 
fejében egy fényes arany pénzdarabot adtak — 
és a lakomát tovább folytatták. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: A veszprémi 
székeskáptalannak, aki a paloznaki rom. kath. 
iskola és tanítói lakás átalakítására 1400 
koronát adományozott; a beszterce naszód-
vármegyei zálogkölcsön- és hitelintézet-részvény-
társaságnak, amely népoktatási célokra 390 
koronát adományozott. 

Elismerését nyilvánította : A szászvárosi 
áll. elemi és polgári leányiskola tantestületé-
nek, amely egy jótékony célú műkedvelői 

előadás tiszta jövedelmét 300 koronát szegény-
sorsú tanulók fölruházására adományozta. 

Kinevezte: Melczer Józsika oki. kisded-
óvónőt a zsombolyai áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé ; Bálea Irma oki. tanítónőt a fürjesi 
közs. el. iskolához tanítónővé; Weisz Ilona 
oki. kisdedóvónőt a sztrajnyáni áll. kisded-
óvodához kisdedóvónővé; Sedivi Kálmán okle-
veles tanítót a somosujfalusi állami elemi 
népiskolához rendes tanítóvá; Prattcler János 
okleveles tanítót a karánsebesi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Joanovics Olga oki. 
tanítónőt a delibláti közs. el. iskolához r. 
tanítónővé ; a telki-jenői megürült apátsági 
uradalom, mint törzsvag\ on terhére a pátyi 
n m. kath. elemi népiskolánál újra szervezett 
tanítónői állomásra llajdu Margit pátyi lakos 
eddig állami tanítónőt nevezte ki, illetőleg 
helyezte át; Szmetana Nándor oki. tanítót a 
klopodiai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Sándor Albert oki. tanítót az erzsébetfalvi 
el. népiskolához tanítóvá ; Zabek József oki. 
tanítót a csongrádi mámai réti á'l. el. nép-
iskolához tanítóvá; Kielír Etelka oki. tanító-
nőt a pancsovai áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé ; Lokaicsek Bonifác oki. tanít ]t a perlászi 
közs. el. iskolához r. tanítóvá. 

itthelyezte : Bolder János firigyházai áll. 
el. isk. tanítót a lázárföldi áll. el. isk.-hoz és 
az igazgatói teendők ellátásával megbízta ; 
JJnffek Mihály pilai áll. el. isk. tanítót az 
újpesti áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
llanvainé- Mayer Anna soroksári áll. óvónőt a 
kispesti 1. sz. áll. óvodához; Harmathy Ilona 
kolozsmonostori áll. óvónőt a s/olnoki állami 
óvodához ; Deák Ferenc mehádiai és Vf ana 
Ferenc g.anbos-vasuttelepi áll. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen ; Kárpáti Elemér mezőnagycsányi 
és Mezey László aranyospolyáni áll. el. iskolai 
tanítókat kölcsönösen. 

Végleg megerősítette : Trumics Márk titeli 
közs. isk. r. tanítót jelen állásában; Staiciu 
Olimpia kevi-s/.őllősi közs. isk. r. tanítónőt 
jelen állásában ; Dimitrijecics Simon zsablyai 
közs. isk. r. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott : Tóth Pálné szül. 
Bitz Julia ráckevei munkaképtelen közs. óvónő 
részére évi 320 koronát; tíliickshofer Mihály 
kiskörtvélyesi róm. kath. el. isk. elaggott 
tanító részére évi 500 koronát; Muryu Sándor 
torontál-almási áll. el. iskolai munkaképtelen 
tanító részére évi 828 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Glibonyszky Száva bajai gör. kel. szerb 
el. isk. tanító özv., szül. Vujits Mária részére 
640 koronát ; néhai Kunovics György balaton-
füredi Erzsébet szeretetházi igazgató-tanító özv., 

szül. Eltér Matild részére 1178 koronát. 



1. SZÁM. NÉPTANÍTÓK. LAPJA. 1 1 

te- " 11 1 • ••• > • ; 1 ffi « F ® |í 
J i S l M 1. SZUNOR A . Î : Í Í S S Í 

Oroszország és Japán. 
Az ezredéves kiállítás napjaiban számos 

külföldi között egy japán író is ellátogatott 
hazánkba és a hírlapírók otthonában hosszabb 
ideig ismerkedett velünk magyarokkal. Elénk 
emlékezetemben van és most az aktualitás 
ismét előtérbe hozza azt az alakot egy neve-
zetes mondásával. Elmondotta ugyanis, hogy 
az ő tanulmányi útja tulajdonkép politikai. 
Európa délkeleti részét, különösen pedig a 
Balkán-félszigetet akarja tanulmányozni főkép 
azért, hogy megismerje — az oroszok esze-
járását. Érzi, hogy ennek az éjszaki óriásnak 
polipkarja már közeledik feléjük (8 évvel 
ezelőtt !) és látva a veszedelmet, tanulmányozni 
akarja, hogyan működött eanek az óriásnak 
balkarja itt Európában, különösen a Balkán-
félszigeten . 

Bámulatos volt en iek a keletázsiai írónak 
éleslátása. Most már világosan látjuk a kelet-
ázsiai eseményeket. Csaknem közvetlenül azután, 
hogy Krim félszigetén az európai hatalmak 
reákoppantottak a muszka körmére, megkez-
dődött a „ragadozó polip" másik kezének 
tapogatása Ázsiában, egyelőre Bokharában és 
Perzsiában. Hosszabb idő multán, midőn a 
sipkaszorosi csatározások után ismét reákoppan-
tottak Európában a ragadozó muszka kezére, 
megkezdődött a nagy szibériai vasútnak mesés 
összegeket elnyelő bizar kiépítése és vele együtt 
a politikai aknamunka Klímában. Ismeretes az 
oroszok újabb tervezgetése Bulgáriában és 
Szerbiában, majd látszólagos közönyösségük a 
Balkán-félsziget állapotával szemben, de egy-
idejűleg csodálatos szerepük a khinai boxer-
lázadásban, a szibériai vasút mandzsúriai szár-
nyának kiépítése, Port-Arthur csendes-óceáni 
kikötő megszállása és más ily dolgok, melyek 
mind látszólagos apróságok voltak, de mégis 
azt eredményezték, hogy pár év óta már az 
oly hatalmas angolok is megrémültek, mert 
Perzsiában és Keletindiában is meglátták a 
muszkák támadó kezét és Khinában, hol 
kevéssel azelőtt még ők voltak a kormányzók, 
Oroszország lett a vezető és döntő elem. 

Valóban Oroszország fenyegető terjeszkedése 
az igazi oka a jelen keletázsiai háborús világ-
nak. A japánok, bár igen eszes és féltékeny 
nép, óvatosan hallgattak mindaddig, míg Orosz-
ország csak Khinát és az angol hatalmat fenye-

gette és illetőleg most sem tiltakoznak az ellen, 
hogy az oroszok lettek az urak az óriási 
Mandzsúrián, melynek határai csaknem Pekingig 
nyúlnak. De tiltakoznak és pedig titkolódzás 
nélkül éles szemrehányásokkal az ellen, hogy 
az oroszok már Korea félszigetén is le akarnak 
telepedni és régi szokásukhoz képest „érde-
keiket biztosítani" törekszenek. Korea ugyanis 
önálló ország névleg, bár a khinaiak hűbérese, 
valóban azonban oly összeköttetésben áll Japán-
nal, hogy kereskedelmi forgalmának 3/t része 
Japánból ered és Japánnak Khina és Orosz-
országon kívül egyedül Koreával van egyenes 
összeköttetése a szárazfölddel. 

Nem kisebb fontosságú kérdés idézte elő 
ennélfogva a legújabb keletázsiai forrongást. 
A japánoknak, kik csak nemrég szereztek nagy 
hírnevet maguknak az óriási Khina megveré-
sével és kik általában egy emberöltő óta oly 
sok bámulatot méltó eredményt mutathattak 
föl, életkérdés az, hogy Oroszország további 
terjeszkedését meggátolják. Amaz esetben, ha 
Koreában is az orosz lenrie az úr, Japán ipara 
és kereskedelme rögtön megbénulna és a hatal-o o 
masan fejlődő ország gyors és állandó sorva-
dásnak indulna. 

De hát lehetséges-e a kis Japánnak a nagy 
északi óriással sikerrel küzdeni meg? 

A legutolsó khinai háború tapasztalatai azt 
mutatják, hogy van ebben valószínűség. Igaz, hogy 
Japánnak 50 millió lakosa sincs, Oroszország-
nak ellenben 130 milliónál is több, de nem 
kell felednünk, hogy a szibériai 5—6 millió 
lakosság is óriási területen szétszórva él és 
így a harcosok összehozása különösen téli 
időben rengeteg nehézségekkel jár és hogy 
ezenfölül Japánnak jelentékeny hadihajói vannak, 
melyek az orosz hadihajók működését könnyen 
meggátolhatják, még abban az esetben is, ha 
Angolország, melynek oly kiváló érdekében áll 
az oroszok keletázsiai terjeszkedését meggátolni, 
csak elméletileg lesz Japán segítségére. 

Világos azonban, hogy az oroszok óvatossága 
is igen nagy. Tudjuk, hogy első nagyobb tér-
foglalásuk Keletázsiában is nagy ravaszsággal 
történt. A Pekinghez közel eső Port-Arthur 
kikötőt állítólag csak 25 évre bérelték ki a 
khinai kormánytól azon joggal, hogy Mand-
zsúrián oda vasutat építenek, mivel az ő fő 
kikötőjükben, a sokkal inkább északra fekvő 
Yladivostokban, a tenger vize több hónapon át 
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befagy. Ez a ravasz térfoglalás azután azt 
eredményezte, bogy a mandzsuk nagy országa, 
mely körülbelül háromszor akkora, mint 
Magyarország, ma már — nem jogilag ugyan, 
de a valóságban — orosz tartomány, akár 
csak, amint Bosznia sem lesz ismét török tar-
tománnyá. A 8000 km. hosszúságú nagy vasút-
vonal már is szoros összeköttetésbe hozta azt 
Oroszországgal és ez a kapocs — a tehetetlen 
Khinával szemben — évről-évre erősebb lesz. 
Hasonlókép igyekezett Oroszország terjeszkedni 
Japán felé is. Egyáltalán nem fegyverrel. 
Nagyon szerényen csak azt akaija a hatalmas 
szomszéd, hogy kereskedelmi összeköttetés 
érdekében Koreában egypár kikötőt engedjenek 
át neki bérbe vagy letelepedési joggal, ahogy 
tetszik. Neki nincsenek ellenséges vagy épen 
hódító céljai, hiszen birodalma így is rengeteg 
nag.y-

Az oroszok és japánok szenvedélyes ellen-
ségeskedése már hónapok óta tart. Egész 
Európa figyelemmel kiséri ezt a küzdelmet, 
hiszen Oroszország hatalmi helyzete és a kelet-
ázsiai viszonyok alakulása előre kiszámíthatlan 
következményekkel jár. Csak a leginkább 
érdekelt fél, a nagy khinai nép, hallgat. Több 
száz millió ember lakik ott, néptömeg, mely 
száma nagyságával is dönthetne, de ez a tömeg 
hallgat és várja a küzdelem eredményét, melyet 
két veszedelmes ellenfele egymással folytat. 
Bizonyos pedig, hogy bármint végződjék a küz-
delem, Khina helyzete is változni fog. 

(Budapest.) Györyy Aladár. 

IRODALOM. 
A magyamyelvi oktatáshoz vezérkönyvet 

ír Ligárt Mihály pápai kép. gyak. iskolai tanító. 
Útmutató könyve, mint előfizetési fölhívásában 
írja, az eddig megjelent ilyen irányú művektől 
teljesen eltér. Benne az elemi iskola II—VI. 
évfolyamának teljes nyelvi anyaga minta-
leckékben van földolgozva. Nem száraz, semmit-
mondó utasítások halmaza, hanem igazi vezér-
fonal, mert az eljárási módot egész terjedel-
mében ismsrteti. A szemléltetésre fölvett s a 
gyermek által cselekvőleg megcsinált példák 
mind a gyermekek életvilágából valók. Útmu-
tató könyve teljesen készen van s ha a tanítónő-
és tanítóképző-intézetek s kartársai oly mértékű 
támogatásban részesítik, hogy a kiadással járó 
költségeket az előfizetési összegből fedezheti: 
sajtó alá adja. A könyv ára fűzve 4 korona, 
amely összegért a könyvet utánvétellel fogja 
megküldeni. Az előfizetésre való jelentkezést 
mielőbb, de legkésőbb február hó 15-ig kéri 
eszközölni. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Szíves tudomásul. 1. Magánügyben a lap 

hasábjain nem válaszolhatunk ; aki ilyen ügyben 
választ kíván, szíveskedjék leveléhez pontosan 
megcímzett lev.-lapot mellékelni. 2. Névtelen 
levelekre nem válaszolunk. 3. Kéziratok sorsáról 
ebben a rovatban nem nyilatkozhatunk, „szerk. 
üzenetek" című rovatunk, amelyre leveleikben 
sokan hivatkoznak, nincs. 4. Gyakran elmon-
dottakra nem térhetünk vissza minduntalan 
ebben a rovatban. 5. Hirdetési díjak és 
szövegek nem mihozzánk, hanem a kiadóhiva-
talhoz (I., Vár, Iskola-tér 3. sz.) küldendők. 
Hozzánk küldött hirdetésekért semmiféle fele-
lősséget sem vállalunk. 6. Az Eötvös-alapnak szánt 
pénzeket nem mihozzánk kell küldeni, hanem 
ily cím alatt : „Tanítók Eötvös-alapja, Buda-
pest.11 — K. J. B. Feketehegy. Ifjúsági 
egyesületi lapot nem ismerünk. — M. F. 
Dognácska. Úgy van; agondn. utasítás 98. §-a 
szerint minden tanító köteles az ismétlő iskolában 
tanítani, tehát az igazgató-tanító is. — H. J. 
Répcefő. Iskola államosítása dolgában a kir. 
tan felügyelőséghez kell a községnek fordulnia. 
Csak pályázatra bocsájtott állásért folyamod-
hatik ; általánosságban tartott kérvényt nem 
fogadnak el. T. L. Dombrád. Ha az adó-
hivatal már kiszabta Önre a magasabb 
illetéket, akkor már nem kell a beszámításért 
folyamodnia. — Haj du f i . 1. Az állami iskolákban 
szünetnapok kivétel nélkül azok, amelyek a 
naptárban vörös betűvel vannak jelölve. 2. A 
korpótlék-ügyben a kir. tanfelügyelőséghez kell 
fordulnia. — S. K. Ózd. A gazd. fölolvasások 
anyagáért a Gazdák Szövetségéhez tessék 
fordulni : VIII. Baross-u. 10. sz. — F. J. 
Iíis-Szokond. Kiskorú váltóaláírása érvény-
telen s jogi következményei nem lehetnek. — 
S. Gy. Széphalom. A Néptanítók Lapját díj-
talanul az iskola úgy kaphatja meg, amint a 
lap homlokán állandóan olvasható : az iskola 
létezését igazoló és a kir. tanfelügyelőség által 
láttamozott községi bizonyítvány melléklésével 
kell kérni. A Néplapot a gazdasági ismétlő-
iskola a földmívelési minisztertől kérje. — 
B. P. Mátyfalva és másoknak. Fizetés-pótléki 
s általában fizetési ügyben mi, szerkeztíség, 
semmiféle fölvilágosítással sem szolgálhatunk; 
aki azt hiszi, hogy fölszólalásának alapja van : 
fölszólalását a kir. tanfelügyelőség útján adja 
be. — P. B. Minket még nem értesítettek 
afelől, hogy lesz-e iparos rajztanfolyam a 
szünidőben. — Vereeke. Ha az özv. tanítóné 
férjhez megy, csak az asszony veszti el a nyugdíj-
pótló özv. segélyt. A gyermekek kapják tovább 
is a neveltetési pótlékot a törvényban meg-
állapított kórig. Esetleg az asszony végkielé-
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gítést vehet. — R. B. Sirató. A korpótlék 
fizetés lévén, az adóíven be kell vallani s azt 
is, hogy az államtól kapja. — T. Ainbl'US. 
Ha még eddig nem folyamodtak, folyamodjanak 
azonnal a május l.-ére már ön részére ese-
dékessé váló korpótlék ügyében. Megtörténhetik, 
hogy nem fogják megkapni az államsegélyt, 
mert a folyó^ évi költségvetésbe már a mult 
év folyamán elő kellett irányozni a szükséges 
kiadásokat. — Felvidéki tanító. Utasítsa 
vissza az illető izr. orth. iskola igazgatójának 
azt a követelését, hogy ön, mint tanító, heti 
40 órát köteles tanítani. Ezt a népoktatási 
törvény nem engedi meg. — D. I. 1. Csak a 
népiskolai rendes tantárgyak óráinak látogatá-
sára kötelezhető az elemi iskolai tanuló. Azon 
kívül eső funkciók teljesítésére pénzbírsággal 
való fenyegetéssel nem lehet őket szorítani. 
2. Azok a más vallásra térni szándékozó szülők 
gyermekei, amint leveléből látjuk, ma még gör. 
keletiek. Tartoznak tehát a gör. kel. hittani 
órákra eljárni. Kíméletes eljárást kell azonban 
velők szemben tanúsítani, mert — amint ön is 
írja — szüleik büntetés alatt tiltották meg, 
hogy az önök szertartásos imáit ők is elmondják. 
A gyermek lelki kényszer alatt áll. Az apai 
befolyás alól nem lehet elvonni. Ennélfogva a 
szülőkkel kell ezt a kérdést rendeznie az iskola-
fönntartónak, illetve a politikai hatóságnak. — 
H. Ferenc. Kegyúri iskola fogalma alatt azt 
értik-e, hogy a tanító magánszerződés alapján 
nyert alkalmazást ? Ha ezt értik, akkor 3 
havi fölmondásra, illetve 3 havi fizetés meg-
térítésére tarthat csak igényt az ilyen tanító. — 
B. Lajos. Nagyon rosszul számított, ha azt 
gondolta, hogy a fönnálló törvények szerint 
újabb állásán is 800 korona lesz nyugdíj-igénye, 
holott most ezen újabb állásán tisztán tanítói 
fizetés — a kántorin kívül — csak 168 frt. 
A tanítói állás változtatásával újra meg újra be 
kell jelenteni az új meg új fizetést ; akár van 
módosítva, akár nincs. Lapunkban sokszor 
olvashatott ilyesmit, hogy leszállították vala-
kinek a nyugdíjigényét. A „Népt. Lapja" nov. 
1-től kezdve elmaradt számait reklamálja a 
kiadóhivatalnál, de ha talán ezelőtt sem járt 
annak az iskolának, akkor a kir. tanfelügye-
lőség útján eszközöljék ki a lap járatását. — 
W. L. A vétség fokához képest különböző 
mértékben büntethetik, aki sem az ellenőrzési, 
sem az utószemlén nem jelent meg s az el-
maradás okát kellőkép igazolni nem tudja. — 
Sz. I. 1. A tanító jövedelmét megcsonkítani 
nem szabad. De mégis merültek föl esetek, 
kivált, ha valamely községben új tanítói állást 
szerveztek, hogy a régi tanító fizetéséből el-
vettek egy részt. Okul azt adták, hogy ezentúl 
kevesebb tanítványa lesz a régi tanítónak. 

2. Korpótlékának nyugdíjba való beszámításáért 
kellően fölszerelt kérvényt adjon be (bélyeggel 
ellátva) a közoktatásügyi minisztériumhoz. — 
R. L. 0. Nyugdíjba lépése végett beadandó 
kérvényére és szolgálati bizonyítványaira bé-
lyeget kell tennie. — „Iskolaszék Y." A 30 
filléres járulékot mindaddig kell szedni, míg a 
törvény, s annak alapján a kormány nem intéz-
kedik a beszedés megbüntetése iránt. — 
K. Miksa ig.-tanító. Van olyan intézkedés, 
hogy 30 tanulónál kevesebb növendék számára 
nyilvános iskola fönntartásához államsegélyt 
nem adnak. — „Tanítójog." 1. Közs. iskolá-
ban az iskola-igazgató ké-zít javaslatot a tan-
testület tagjainak osztályokra való beosztásáról. 
Önök is ezt vegyék irányadóul. 2. Nem tartjuk 
jogosnak, ho ry a kántortanító külön fizetést 
kap az ismétlősök tanításáért s ez mégis csak 
vasárnap egy órát tanít ; aí osztálytanító pedig 
köteles még hetenként 3 órát ingyen tanítani. 
3. Igenis, a tanítónak is szabad vadászatra 
járnia felsőbb hatóságának engedélye nélkül, ha 
ugyan ez nem jár a községből való eltávozással. 
4. A főtanító cím régibb idő s a tökéletlen 
tanítóképzés korának a maradványa. Ma a 
tanítói oklevelek kiadásánál nem különböztetnek 
meg fő- és altanítót. A tanítóságnak érdeke, 
hogy ezt a szerencsétlen címet ezentúl az 
iskolai hatóság se használja. Ha kitüntetést 
akar az iskola fönntartó hatóság szerezni a 
tanító számára, szerezze azt meg más alakban, 
de ne úgy, hogy egy protekciós embert esetleg 
önkényes hatalmánál fogva „ to tanítói" címmel 
kiemel eddigi „tanító" című kartársai köréből. 
5. A kántortanítóval való rendezetlen ügyét 
rendezze el az iskolaszéknél. — K. M. Bács-
foldvál\ A képzőintézeti tantervet az egyetemi 
nyomda vagy bármely könyvkereskedő útján 
megszerezheti. — Kovács M. Ha a községben ~ . . . . ° levő birtok szerint róják ki az iskolafönntar-
tási költséget, akkor az említett pusztához tar-
tozó földek után is ugyanezen kulcs szerint, 
megfelelő arányban tartoznak fizetni. — Berecz. 
A közoktatásügyi minisztériumhoz címezze 
folyamodványát s kérje a II. korpótléknak 
nyugdíjigényébe való beszámítását. — P. I. S. 
Be nem írt tanuló szülőjével nem lehet tandíjat 
fizettetni. — N. Ilona. Az ismétlő-iskola taní-
tása is hozzátartozik a tanítói kötelezettséghez. 
A tanítónők részére azonban az ismétlő-iskolai 
kézi munkatanításért rendszerint külön díjat is 
szoktak fizetni. Annál inkább, ha ez a puszta a 
szomszéd községhez tartozik, ahol gazdasági 
ismétlő-iskola is van. — Izr. hitk. Soroksár. 
Ha nyugdíjintéző végzésében nincsen kimondva, 
hogy a hitfelekezet is tartozik valami kiegé-
szítést adni az izr. tanító nyugdíjához, akkor 

tíz nem kap máshonnan, csak az „Orsz. Nyugdíj-
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a)ap"-ból. A ratio ed. nem vonatkozik izraelita 
tanítókra. — Cz. Gy. A kir. tanfelügyelő útján 
is joguk van kötelezni, liogy a más felekezet 
iskolájába járó növendék saját felekezete vallás-
tanítási órájára járjon. Viszont az ily hitoktatás 
aztán a/, iskolafönntartónak kötelessége. 2. Nincs 
joga sem az atyjának, sem a papjának arra, 
hogy más vallású leányt visszatartson a saját 
felekezete istenitisztelete és vallásórája láto-
gatásától. Ha a szép síó nem elég, jelentse 
töl a politikai hatóságnál. — B. Lőrinc 1. A 
tanító fizetéséhez csak a díjlevé ben kitett kat. 
j »vedelem arányában számítják be a tanítói 
földet. 2. Nincs joga a hitközségnek keve-
sebbet fizetni, mint az 1893. évi fizetésössze-
írási jegyzőkönyvben a főszolgabíró úr által 
fölvétetett. Kivételnek akkor volna helye, ha 
időközben szabályszerűen megváltoztatták volna 
a díj le relet. Nagyon gondatlanul cselekedik, ha 
házanként való 3 korona bér helyett 1 koro-
nával elégszik meg. Most mért kérdezi tőlünk, O O 
hogy hogyan kapja meg a másik 2 koronát ? 
Szólítsa föl a hátralékosokat a fizetésre s ha 
nem fizetnek, terjessze be a hátralékkimutatást 
a községi elöljárósághoz behajtás végett. — 
Sz. Endre. Az államsegélyes tanító után neje 
részére félévi illetmény kiegészítésére szintén 
adhatnak államsegélyt, de ez:rt külön kell 
folyamodni. — YVittkÓ A. Lapunkban már 
szóltunk ilyen kérdésekről. Ilyen korban már 
nehéz mégegyszer tanítói állást vállalni. Nyu-
godjék bele nyugdíjazásába. — N. Imre. Ügyé-
ben jan.elején azonal elmentünk a minisztériumba, 
de a tömegesen beérkezett kérvények között az 
öné még nem volt kiosztva. Megkéltük Porth 
Béla urat, hogy kollega úr jelen kérelmét 
figyelembe vegye. Erre ő átlag véve azt felelte, 
hogy még nem ismeri az ügyet; aki most elő-
lépett, az azonnal nem kaphat államsegélyt. 
Ismételten figyelmébe ajánlottuk az ön ügyét. 
A napokban ismét be fogunk nézni, akkor majd 
többet írhatunk. — V. M. Ii. A gazdasági 
ismétlő-iskolák fölállításáról nem törvény, hanem 
miniszteri rendelet intézkedik. — H. I. A tanító 
községi adójátó{ való mentességre nézve szám-
talanszor nyilatkoztunk már a „Népt. Lapjá"-
ban. Sőt egy közig, határozatot is közöltünk, 
amelyben az adott eset alkalmával a közig, 
bizottság kimondotta, hogy „a tanító fizetése 
után községi adóval meg nem róható— 
„Anonim." Ma már nem lehet a rendes nyug-
díjigényen felül többet biztosítani. — „Beteg 
tanító." Az iskolafönntartó jóakaratától függ, 
hogy egész évi betegsége miatt se háborgassa 
a tanító fizetését. Ha az iskola szegénységi 
viszonyai parancsolnák, akkor a helyettes 
költségeinek fedezésére a tanító fizetésének 
egy részét fordítják. Méltányossággal és jó-

akarattal lehet az ilyen dolgot elintézni. — 
H. Sz. L. Az „Orsz. Tanítói Nyugdíjalap"-ból 
az illető fcinító elhalta után nem kap az özvegy 
temetési segélyt. — M. Zs. 1. Jókai Mór 
jelenleg messze délvidiken tartózkodik. 2. A 
magyarorsz. közp. statisztikai hivatal Buda-
pesten, II. ker., Oszlop-utcában van. 3. Ha 
tetemesen megfogyna a tanítványok száma s 
ennek következtében a párbéri jövedelem : 
forduljon az iskolaszékhez, hogy ezt az állandó 
veszteséget más módon kárpótolják. — B. P. 
Nagykorúaknak nincs arra joguk, hogy atyjuk 
halála után az iskolafönntartótól valamely 
ellátást kívánjanak. —• B. György. Lapunk 
közölte a Wechselmann alapítványra vonat-
kozó feltételeket. Bizonyára elfogadják a lel-
készi hivatal által hitelesített másolatot is. — 
Kiss G. Mint a „Népt. Lapjá"-ban is jelen-
tettük, a „Tanítók Sorsjátéka" húzásáról 
16 fillérért meg lehet kapni a jegyzéket a 
sorsjáték igazgatóságától, Budapest, VIII., 
József-körút 8. sz. — Szombathelyi iskola. 
Budapesten ragályos betegség esetén csak a 
beteg gyermekkel egy családban levő gyerme-
keket tiltják el az iskolába járástól. LTgyan-
azon házban lakó többi gyermekeknek csak a 
beteg gyermek családjával való érintkezést 
tiltják el. Ha csak egyszobás a lakás, úgy a 
többi gyermeket rendszerint elhelyezik másutt, 
rokonoknál ; vagy pedig a család odahaza 
mai-ad, de a ragályos beteg gyermeket kór-
házba szállítják. — „Kákics." Forduljon Lampel 
R. tanszerraktárához VI., Andrássy-út 21. sz. — 
Iskolaszék, Sand. Államosítási ügyben a vár-
megye kir. tanfelügyelőjéhez kell fordulni. — 
N. B. Erdőtelek. Hogy milyen alapon vetették 
ki önre úgy az adót, azt ott tessék megkérdezni, 
ahol ki -etették. Ha a kivetés ellen alapos panasza 
van : fölebbezze még (bélyegtelen kérvényen) 
az adófelügyelőségnél, illetőleg a pénzügy-
igazgatóságnál. — B. I. Ipoly-Balog. A gazd. 
tanfolyamokra a pályázat annak idejében 
lapunkban meg fog jelenni ; szíveskedjék a 
lapot állandóan figyelemmel kisérni. — St. A. 
Háthágy. Az államsegélyből az iskolaszéki 
elnök semmit sem vonhat k. Fordaljon esetleg 
a kir. tanf. úrhoz. — Ö. J. Kis-Zombor. 
Gazd. ismétlő iskolai hátralékos díjaikat állami 
költségvetés hiánya miatt nem utalványozhatj ík 
ki. — K. K. A gondnok nem köteles a tanítók 
fizetését a tanítók lakására vinni ; legjobb, ha 
az iskolai épületben, az igazgatói irodában 
adja át nekik. — Többeknek. Nagyon kö-
szönjük irántunk kifejezett jó indulatukat, de 
mi cikkeket és nyilatkozatokat magunk mellett 
nem adhatunk ki. Szíveskedjenek oda fordulni, 
ahonnét a támadásokat lapunk ellen intézik; 
az „audiatur et albera pars" elve alapján föl-
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szólalásaikat ott bizonyára kiadják. — F. Szent-
gyÖrgy-Remenyi Az iskolaszéki elnök nem 
tartozik az egész évi államsegélyt egyszerre 
kifizetni. — Vass K. Budán nincsen evang. 
reform, tanítóképző-intézet; ilyén csak Nagy-
Körösön, Debrecenben és Nagy-Enyeden van. — 
F. S. A. Semmi kilátása sincs reá, hogy 1901. 
évi junius 20-ika előtti szolgálatát beszámítsák, 
miután, mint maga mondja, csak attól fogva 
rendes tanító. A beszámításra nézve az is fontos, 
bogy mikor volt meg tanítói oklevele? 
>1. Antal. A tanítói állásokkal üzletet csinálni 
nem lehet oly módon, ha „Uj" tanítónő férjhez 
megy most, de úgy, hogy a fizetést év végéig 
ő húzza s maga helyett segédtanítót állít. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A tanfelügyelőség reformja. A Magyar 

Nemzet írja a következőket: Az új kormány 
programjának tudvalevőleg egyik fontos része, 
hogy a kormány az idegen ajkú népiskolákban 
a leghathatósabban igyekszik majd ellenőrizni 
a magyar nyelv tanítását. Hogy ez elérhető 
legyen, a kormány reformálni készül a tanfel-
ügyelőség intézményét oly módon, hogy a tan-
felügyelőnek, fölszabadulva az irodai munka 
nyűgétől, egy évben legalább száz napja marad-
jon az iskolák látogatására. A kultuszminisz-
tériumban már kidolgozták az új tanfelügyelői 
rendtartásra vonatkozó javaslatot, amelyet véle-
ményezés végett megkiildtek a tanfelügyelőknek. 
Körülbelül huszonhét tanfelügyelő írásban 
terjedelmes és tüzetes észrevételt és javaslatot 
küldött a tervezetre vonatkozólag. Minthogy e 
javaslatok között igen becses észrevételek és 
indítványok vannak, amelyek esetleg fölhasz-
nálhatók, Berzeviczy Albert dr. kultuszminiszter 
a tanfelügyelői reformot mielőbb életbeléptetni 
óhajtván, január 27-ikére szaktanácskozmányt 
hívott össze a minisztériumba elnöklésével 
Ezen a tanácskozmányon résztvesznek a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium illető osztá-
lyának vezetői, valanint azok a tanfelügyelők, 
kik észrevételeket nyújtottak be. A megállapodás 
alapján készítik el a javaslat-tervezet végleges 
szövegét. 

— A képviselőház közoktatásügyi bizott-
sága Láng Lajos volt kereskedelmi minisztert 
választotta elnökévé. Berzeviczy Albert kultusz-
miniszter elődjét kérte föl, hogy vállalja el a 
közoktatásügyi bizottság elnökségét, dr. Wlassies 
Gyula azonban ezt az ajánlatot nem fogadta 

el és pedig azzal a megokolással, hogy a 
bizottság a közel jövőben foglalkozni fog 
kultuszminiszteii működésével s ilyen körül-
mények között nem lehet a bizottság elnöke. 
Ez volt az oka, hogy dr. Wtasrics Gyula a 
közoktatási bizottság tagjai sorába sem válasz-
tatta meg magát. 

— Dr. Wlassics Gyula egyetemi tanár 
f. hó 23.-án tartotta első előadását a tudomány-
egyetemen s az előadás megkezdése előtt a 
következő szavakat intézte a hallgatósághoz : o o 
„Midőn e helyről, melyet ez alkalommal elfog-
lalni szerencsém van, uram, királyom parancsa 
folytán annak idejében eltávoztam, akkori 
hallgatóságomtól azzal az Ígérettel vettem 
bucsut, hogy, ha elhagyom a miniszteri széket, 
tanszékemre újra visszatérek. De engem nem-
csak ennek az Ígéretnek beváltása hozott e 
helyre vissza, de visszahozott két ok. Az egyik 
szeretetem tudományszakom iránt, melynek 
műveléséhez ifjúkorom ideálja, férfikorom 
irodalmi, koditikatórius és tanári munkája 
csatol. A másik igaz, meleg szeretetem hazám 
ifjúsága iránt, melynek jövőjén, értelmi és 
erkölcsi erejének fokozásán legjobb tehetsé-
gemhez képest munkálkodni a legszebb hiva-
tásnak ismerem." 

— Az Eötvös-alap köréből. A Sopron-
megyei Alt. Tanítóegyesület, rendkívüli köz-
gyűlésével kapcsolatban, Széchenyi Emil gróf 
főispán védnöksége alatt a Tanítók Háza javára 
egy külön „Sopronmegyei szoba" javára február 
hó 3.-án Sopronban művészestélyt rendez, 
melynek fénypontja Jászai Mari, a budapesti 
Nemzeti Színház nagy művésznőjének közre-
működése lesz. — A Bonyhádi Takarékpénztár, 
mint Blumenstock Jakab tanító, fölügy. biz. 
tag „örömmel jelenti", f. hó 20-án tartott 
ülésében 50 koronát szavazott meg az Eötvös-
alapra. — A gyűjtő- és kezelő-bizottság (választ-
mány) f. hó 21-én ülést tartott, melyen 
dr. Göőz József alelnök bejelentette, hogy 
Ujváry Béla elnök „nagy elfoglaltsága miatt" 
lemondott elnöki tisztségéről s hogy Trajtler 
Károly ugyancsak írásban bejelentette, hogy 
„mivel Ujváry val minden tekintetben szolidari-
tást vállal", szintén lemond alelnöki tisztségéről. 
A választmány egyhangúlag elhatározta, hogy 
Ujváry Bélát küldöttségileg kéri föl lemon-
dásának visszavonására. Tárgyalták ezután az 
Eötvös alap és a Tanítók Háza 1903. évi 
számadásait és költségvetéseit és jelentést 
tettek az új alapszabálytervezetre beérkezett 
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tanítóegyesületi véleményekről. Az alapszabá-
lyokat tudvalevőleg a február 2-i közgyűlésen 
tárgyalják. — Az Eötvös-alap és a vidéki 
sajtó. Több ízben ajánlottuk, hogy kartársaink 
a vidéki társadalmi és politikai lapokban 
ismertessék az Eötvös'-alapot és a Tanítók 
Háza intézményét, hogy ily módon a nagy 
közönség soraiban is rokonszenvet keltsenek a 
tanítóság e két emberbaráti intézménye iránt. 
A Győri Hirlap f. hó 20.-i számában Szőgyi 
Gr. Vilmos kartársunk, az Eötvös-alap régi 
buzgó apostola, ír intézményeinkről meleg 
hangú cikket, melyben tanítótársait fölszólítja, 
hogy aki még eddig nem lépett be, most lép-
jen be (évi 3 korona fizetésével) az Eötvös-
alap kötelékébe, toborozzanak híveket a nagy 
közönség körében is és hangversenyek, színi-
előadások, táncmulatságok rendezésével gyara-
pítsák az alapot. — Szórakoztató estélyt ren-
dez (dallal, szavalattal, fölolvasással, vetítéssel 
stb.) az Eötvös-alap javára (30 fillér belépti 
díj mellett) a budapesti máv. állami el. iskola. 
Az Eötvös-alapot Gorzó Dénes igazgató ismer-
teti s a többi közt előadást tart lapunk kitűnő 
munkatársa : Minké Béla igazgató is. Kívánunk 
szép sikert és a példát országszerte követésre 
ajánljuk. — Az Eötvös - alap küldöttsége f. 
hó 24-én fölkereste Ujváry Béla volt ehiököt, 
hogy fölszólítsa őt lemondása visszavonására. 
Ujváry B. kijelentette, hogy mint lemondó 
levelében jelezte, nagy elfoglaltsága miatt mon-
dott le; az Eötvös-alap, melynek közel fél 
millió korona vagyona van és két főiskolai 
internátus áll a gondozása alatt, ma már a 
vezetésre egész munkaerőt kiván meg s mivel 
ő ezzel nem szolgálhat, hivatottabbnak engedi 
át a helyét. Ez (nagy elfoglaltsága) az igazi 
ok, minden egyéb csak találgatás. Hogy azonban 
az Eötvös-alapnál az ügyek meg ne akadjanak 
(mivel az új kezelés szerint minden utalványo-
záshoz liárom aláírás kell), hajlandó az adminisz-
tratív teendőket az új elnök megválasztásáig 
továbbra is végezni. A küldöttség ezután 
Trajtler Károly alelnökhöz ment s őt is mara-
dásra kérte. Trajtler K. alelnök kijelentette, 
hogy a választásig ő is hajlandó a teendőket 
végezni. 

— Két fővárosi tanügyi lap egy idő óta 
állandóan foglalkozik a Néptanítók Lapjával. 

Mi, részünkről, nem védekezünk, megteszik ezt 
helyettünk mások; megtette a Család és Iskola, 
a Tanítók Lapja és meg fogják tenni még 
számosan. Mert a Néptanítók Lapjára soha 
sem volt oly nagy szüksége a magyar tanító-
ságnak, mint ez idő szerint, amidőn a tanácsot, 
fölvilágosítást és útbaigazítást kérő levelek 
eddig még soha sem tapasztalt nagy tömege 
érkezik be hozzánk nap-nap mellett. Naponként 
átlag 15—20 levelet küldünk szét, Tanácsadó 
rovatunknak a közlését meg nem győzzük s 
mindig van legalább kétszer annyi szedésben, 
mint amennyi a lapban megjelenhetik. (Mai 
számunkban is 5 hasábot foglal el ez a rovat.) 
Mi tehát zavartalanul és „félelem" (!) nélkül 
haladunk a magunk útján, mely a tanítóság 
igaz érdekeinek őszinte és meleg képviselete. 
Támadóinknak pedig szeretettel csak annyit 
mondunk, hogy, ha a Néptanítók Lapja olyan 
súlytalan és olvasatlan lap volna, mint ahogy 
ők állítják, akkor sem ők nem támadnák oly 
következetesen és jobb ügyhöz méltó kitartással, 
sem a tanítók ezrei nem fordulnának nap-nap 
mellett mihozzánk. 

— Gyűlések. Rendkívüli közgyűlést tart a 
„Sopron vármegyei Altalános Tanítóegyesület" 
febr. 3.-án, melyen az egyetemes tanítógyülés 
tételein kívül, Luhne Vilmos főgimn. igazgató 
a nép- és középiskola kapcsolatáról értekezik. 
Csakhogy végre már erre is sor került ! — 
A Magyar Tanítók Turistaegyesülete február 
hó 13-án (szombaton) délután 6 órakor tartja 
XIII. rendes közgyűlését. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös-alapra: 
Rozmann Ignác 10 f. 

— Halálozás. Kemenes Jenő tiszacsegei 
tanító 21 éves korában a debreceni kórházban 
meghalt. Áldás emlékére ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII. ker., Hársfa-utca 32. szám a.; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker., Rottenbiller-utca 
66. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke : 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-
utca 31. szám ; pénztárosa : DaTlos István, lakása : I. 
ker., Gellérthegy-utca 27. szám. 

Tartalom. Egységes magyar társadalom. Sassi 
Nagy Lajos. — „Szegény ember könyvtára." Kovács 
Gyula. — A lelkiismeret. Nádas Sándor. — A nép-
iskolai földrajzi könyvekről. Szabó Kálmán. — Nép-
nevelő egyesületek. Mózes Imre. — Küllöldi szemle. — 
Hivatalos rész. Szünóra. Oroszország és Japán. 
György Aladár. — Irodalom. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Trencsénmegyei csütörtöki államilag segélyezett 

ág. hitv. ev. népiskolánál február 1-én alkalmaztatik 
képesített tanerő. Tannyelv magyar-tót. Javadalmazás: 
800 korona, fa, lakás. Bizonyítványok küldendők alul-
írotthoz. Bossác, 1904 január hó 13. Holuby, ev. lelkész. 

(48—III—2) 
A tolna-mucsi-i rőm. kath. német-magyar tan-

nyelvű iskola III. sorszámú tanítói állomására február 
hó 13-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : a község-
től évi 610 korona előleges havi részletekben, mely-
ben a kertilletmény is foglaltatik és egy méteröl 
tüzelőfa. Két szobás lakás, konyha-, kamra- és padlás-
sal. Kötelessége : egy tanteremben való oktatás. Csak 
okleveles férfitanítók pályázhatnak. A kérvéuyek a 
tolna-mucsi-i plébánia-hivatalhoz címzendők. Az 
iskolaszék. (71- I—1) 

24 éves, nőtlen képesített izr. tanító több évi nyil-
vános működést igazoló bizonyítványokkal izr. hit-
községi iskolánál alkalmazást keres. Rosenzweig I. 
Nagyiévárd, Pozsony megye. (66—1—1) 

Osztró (Nyitra m.) rőm. kath. népiskolánál meg-
üresedett osztálytanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
I'izetése : községtől 512 kor. tűzifára 72 kor. kert-
illetmény 12 kor. földbérlete : 84 kor. község hozzá-
járulása : 120 kor. Lakása 1 szoba. Kellőleg fölszerelt 
folyamodványok főt. Reviczky Bertalan esperes úrhoz 
Csejthére küldendők be f. évi február hó 4-ig. 
Krakovánban, 1901 január 20. Marko vies Mihály, 
plébános. (68—1—1) 

Keresztény, nőtlen, okleveles tanító kerestetik tanyai 
magániskola vezetésére. Ajánlatok kéretnek Cserepesi 
gazdaság T iszacsege címre. (69—1—1) 

A söjtöri rőm. kath. elemi népiskolánál egy 
nőtanítói állásra február 2-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalma : 600 korona havi előlegben, egy bútoros 
szoba fűtéssel-tisztogatással. Kötelessége: 1-ső v. osztályt 
és az ismétlők egyik csoportját tanítani, ifjúságot 
templomba és körmenetekre kisérni és rájuk felügyelni. 
Tartozik a kiszabott tananyagot elvégezni, miért is 
állását évközben elhagynia nem szabad. Állás azonnal 
elfoglalandó. Kérvények Pajthy Elek plébánoshoz 
küldendők. Söjtör, 1904 január 22. Kilár Károly, 
iskolaszéki jző. (77—I—1) 

Alulírt Léván (Bars megye) mint kántortanító 
működöm, betegségem miatt hosszabb időre nyuga-
lomra utasíttattam. Keresek tehát oly képezdét végzett 
fiatal embert, ki engem a kántori teendőkben teljesen 
önállólag helyettesíteni tud. Ha osztálytanítással is 
megbízatik, külön díjazást nyer. Az alkalmazás a 
megegyezéstől kezdődik, s szeptember hó l-ig bizto-
sítva van. A föltételeket azonnal közlöm a jelentke-
zőkkel. Richter Ferenc, r. kath. kántortanító. 

( 7 6 - 1 - 1 ) 
Nagy-Salló 1.—2. osztályához okleveles tanítók 

pályázhatnak február 8-áig. Javadalom : 800 korona, 
bútorozott szoba, téli fűtőanyaggal. Kántort szükség 
esetén helyettesíti. Kérvények ft. Epölyi Ferenc 
esperes-tanfelügyelőhöz N.-Káinára küldendők. Varga 
József, esperes-plebános. (73—I—1) 

Kesztölcön (Esztergom m.) a r. k. iskolánál az 
ötödik tanítói állásra pályázat hirdettetik. Okleveles 
tanítók és tanítónők pályázhatnak. Fizetés: 800 korona 
és egy bútorozott szoba. A kérvények február 5-ig 
ft. Pelczer Lipót esperes úrhoz küldendők Dorogh, 
Esztergom m. (74—1—1) 

A mura-királyi (Zala m.) első tanítói állás ürese-
désben van. Erre febr. 15-éig pályázat hirdettetik. 
Javadalom : 840 kor, ; 2 szobából, egy konyhából álló 
lakás és 1V« öl tűzifa. Személyes megjelenés és horvát 
nyelvbeni jártasság kívántatik. Csak oklevelesek pályáz-
hatnak. Mura-Király, 1904 jan. 23. Iskolaszék. 

( 8 1 - 1 - 1 ) 

A fe lső-reviscseí ref. kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma: 800 korona, melynek 
egy része államsegély, más része : féltelek föld, (adóját 
az egyház fizeti), hat öl tiizifa, nyolc köböl gabona 
és tandíj : 60 tanköteles után 1 kor. 60 fill, egyen-
ként. Oklevéllel fölszerelt kérvények folyó évi február 
24-ig Kálniczky János ref. lelkész, iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Felső Reviscse (Ung megye), posta: 
Szobránc. (78-1—1) 

4/1904. isksz. sz. Pályázati hirdetmény. A K a r c a g 
r. t. város által fönntartott polgári leányiskolánál meg-
üresedett segédtanítóhői állásra ezennel pályázatot 
hirdetek s az ezen évi 1200 kor., azaz Egyezerkettőszáz 
korona készpénzfizetéssel javadalmazott állást elnyerni 
óhajtó s a mennyiségtan és természettudományi szak-
csoportbői képesített okleveles polgári leányiskolái 
tanítónőket fölhívom, hogy eddigi működésöket és 
képesítettségöket igazoló okmányokkal fölszerelt pályá-
zati kérvényeiket hozzám 1904. évi január hó 30-ig 
nyújtsák be. Az ezen időn túl beadott kérvények figye-
lembe nem vétetnek. A választásnál a zene- és ének-
tanításra képesített pályázók előnyben részesülnek. 
A megválasztandó segédtanítónő állását 1904 febrnár 
1-én köteles lesz elfoglalni s egy év elteltével rendes 
tanítónővé fog előléptettetni. Karcag, 1904 január 18. 
Dr. Szentesi Tóth Kálmán, iskolaszéki elnök. (64-1-1) 

A moson-szent-andrási róm. kath. iskolaszék 
a magyar-német tannyelvű kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Jövedelme : Lakás szükséges mellék-
helyiségekkel. 17 kishold 706 Q-öl szántóföld, melyből 
a község 8 kisholdat megmunkál. „Káposztás" és 
„Szénahely" földecskék, kis házi kert. Törvényes 
korpőtlékon kívül a községtől készpénzben különféle 
címen : 458 korona. Természetben 2 öl kemény fa 
és 2 köcsi széna házhoz szállítva és egy-két ingyen 
fuvar a malomba. Stóla : 80 kor. átlag. Alapítványi 
és más sz. misékért 122 kor. körül, A templom-
pénztárból különféle címen 26 kor. 50 f készpénz 
és 4 font tejgyertya természetben. Köteles sokrestyési 
(de nem harangozó!) szolgálatot is végezni és a „győr-
egyházmegyei tanítók nyugdíjintézetébe" tagul be-
lépni. A kellő és alapos zeneismeretű pályázók kérvé-
nyeiket a moson-sz.-andrási róm. kath. iskolaszékre 
címezve február 10-ig ft. Bichler János esperes úrnál 
nyújtsák be Féltoronyban. Személyes jelentkezés 
kivánatos. Bővebb fölvilágosítás a sz.-andrási plébánián 
levő díjlevélből szerezhető. Az állás f. év március 
1-én foglalandó el. (63—1—1) 

Szerény igényű oki. tanítónő nevelőnői állást keres 
sürgősen. Buday Katicza, Boldog, Pest m. 

(65—11—1) 
Mórágy reform, egyház harmadik tanítói állására 

pályázatot hirdetek. Javadalom : lakás, 800 korona. 
Reform, vallású és német nyelven is beszélő okleveles 
tanítók kérvényüket február végéig hozzám küldjék. 
Állás azonnal elfoglalandó. Szakács Imre, lelkész. 

(82—II—1) 
Keresek sürgősen helyettes tanítót vagy tanítónőt. 

Ajánlatok Hajdudorog Lengyel Jánosná nevére 
küldendők. (75-1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Juhay Antal gyakorlati vezérkönyvei 
az elemi népiskola I., II., III. és IV. osztályában köte-
lezett összes tantárgyak tanításában kalauzolják a 
tanítót. Hatósági ajánlás és intézkedés folytán ezek a 
művek a székesfőváros valamennyi elemi népiskolai 
könyvtára részére beszereztettek. Egy-egy osztály teljes 
vezérkönyve 5 korona. Kaphatók : Juhay Antal 
tanárnál, Budapest, VII., Hungária-körűt 233. sz. 

(43—VI—2) 
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A. pestmegyei községi tanítók 

önsegély-egyletének 
6-éves ciklusa decemberben lejárt. Kérem a megyei 
tanítóság mindazon tagjait, kik a nevezett önsegély-
egyletnek a következő 6 évben tagjai akarnak lenni, 
jelentkezzenek ez iránt írásban folyó hó végéig alul-' 
Írottnál. Tagdíj havonkint legalább 2, legfölebb 8 
korona ; a tagdíjak összegét a 6-ik év végén minden 

tag visszakapja kamataival együtt. 
Kecskemét, 1904 január 17. 

Pásthy Károly, 
( 5 3 - 1 - 1 ) elnök. 

Stampay ének- és imakönyve 
(X. i smét bővített, jubileumi kiadás.) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. 256 
oldal. Csinosan kötve 30, díszben 50 illlér. 11-ik 
könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút, Esztergom m. 

(2000—XX—10) 

Kar társak ! 
Sok visszaélésnek elejét veendő, irodát nyitottam 

oly célból, hogy minden gazdasági eszköz, cikk, iro-
dalmi munka, hangszer stb. a legjobb minőségben s 
legjutányosabb árban általam legyen beszerezhető. 
Egyébiránt is bármi ügyben — pl. szövetkezeti dol-
gokban — fessenek bizalommal hozzám fordulni. 

G o n d a Konrád , 
(52—II—2) nyug. tanító, 

BUDAPEST, Nefeleits-iitca 34. szám. 

Ár verés űtján sikerült 
egy nagyobb mennyiségű szövet-raktárt potom áron 
megvásárolnom, ami által azon kellemes helyzetbe 
jutottam, hogy amíg ezen olcsón vásárolt ruhaszövet-
készlet tart, hallatlan olcsón szállíthatok vidékre bár-
hová egy teljesen kész férfi öltönyt mérték után készítve 
a legjobb minőségű, tartós, fekete, sötétkék, barna 
vagy szürke színű gyapjű-szövetből, téli kabátot ugyan-
ilyen szinekben, jó, meleg és finom posztóból elegáns 

kivitelben és remek szabásban. 

Egv férfi-öltöny vagy téli kabát 15 frt . 
Ki nálam ruhát rendel nem tartozik a teljes 15 frtot 
azonnal kifizetni a ruhát csak 10 frt utánvét mellett 
küldöm, míg a hátralevő 5 frt a ruha átvételétől 
számítva 60 napra rá kifizetendő. Mintákat a nagy for-
galom miatt nem küldök. Megrendelést eszközölni leg-
célszerűbb a mértéket vagy egy viselt ruhát beküldeni. 

I J c l i t m a n n S á n d o r 
(2080—VIII—5) férfi-szabó, 

Budapest, Rottenbiller-utca. 

P o l g á r ü á i i d o r 
orvosi mű- és kötszerésznél 

Budapest, VII., Erzsébet-körút 50. sz 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötők, összes betegápolás! eszközök és kötszerek. 
Haskötök, egyenestartók, orthop.aediai fűzök és 
járógépek, valamint műláb és rnükéz saját műhelyé-

ben a legpontosabban készül. 
Képes árjegyzék i n g y e n és b é r m e n t v e , 

Fenti oímre ügyelni tessék. 
(1649 -X—9) 

T i s z t e l t T a n í t ó u r a k ! 
Azon tanítónak, ki engemet szíves lesz arról érte-

síteni : Van-e lakóhelyén, környékén, vagy bármely 
más vidéken eladó, vagy bérbeadó nagyobb nemesi 
birtok, avagy van-e tudomása oly úri emberről, aki 
birtokot keres bérletre vagy vételre, 

Ötven koronát fizetek 
azon esetben, lia ezen értesítéséből kifolyólag közve-

títésemmel üzletkötést hozok létre. 
Beyer Károly földbirtokos, 

megyei bizottsági tag, birtokadásvételi irodája, 
BUDAPEST, VI., Andrássy-út ÍOO. 

( 6 1 - 1 - 1 ) 

Amerikai Rosskopf óra 5 korona, Sweijci Rosskopf 
óra 8 korona, Ébresztő óra 3 korona. Elsőrendű ébresztő 
óra 4 korona 5 évi jótállással. Nagy javítási műhe-

lyemben minden órajavítás 90 krajcárba kerill. 
SCHILLER IZSÓ órás-mester Budapes t , IV., 
Király Pál-Utca la. Szétküldés vidékre 

naponta. ( 1 9 9 4 — 2 5 - 9 ) 

Fontos a tejgazdaságban! 

Sí ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYAR 
villamos erőre berendezve.  

E3 

STOWASSER J. 
os. és kir. iMlvnri liangszergyárog, 

a „Rákóczy" 
javított 

tárogató 
egyedüli 

feltalálója. 

Budapest, 
* II. ker., <*• 
Láncliid-u. 5. 

HOOX* 
Ajánlja saját gyárában készült összes vonós, 

fa-, réz-, fuvóhangszereit szakértői és föltétlen 
szolid árak mellett. (1267—52—16) 

Legújabb kiadású árjegyzék 
"—hangszerekről és — hartnoitiumokról = 

kívánatra ingyen és bérmentve megküldetik. I 

Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi, 
erő - és turbina hajtásra úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszàllitàs-
hoz, vaj- és sajtgyártáshoz, leg-
előnyösebben szállít az Első magy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

F u c h s é s S c h l i c h t e r , 
BUDAFEST, VI., Jász-utca 7. sz. 

VA TKTVTTPÍI F r i s s va-'at> év i k ö t é s m e l l e t t 

¥ í l J IY l V11 E L . minden mennyiségben a legma-
gasabb árakon átveszünk. 

Árjegyzékek, költségvetések, tervek ingyen 
és bérmentve. (2086—XX—5) 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek eary példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozótt 
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztősrgéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Erçy évre 10 korona, felévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona » üllér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min 
den egyes szórrt minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az i] 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldeni,> 
be.^Kífj'éh hirde,léseknek az egész oldal egy hetvenketted részei 
tevő petit nyomású és egyhasábii sora 1 korona. Ezek a díjak 
elöre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KI li., OSIBOM-DTCA 17. SZÁM. JIAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB S. 

K ! é z i r a t o l t a t aem a c i u n l t vissza. 

Berzeviczy miniszter programja. 
A jelenlegi parlamenti helyzet nem 

lévén kedvező arra, hogy a miniszterek 
mnnka-programot fejtsenek ki a nemzet 
képviselete előtt, kívánatos, hogy főleg 
az új szakminiszterek minden kedvező 
alkalmat fölhasználjanak arra, hogy ter-
veik, szándékaik felől tájékoztassák a 
közvéleményt. Fölhasználta ily nyilat-
kozat megtételére választói új évi 
tisztelgésének alkalmát dr. Berzeviczy 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter 
és élt azzal az alkalommal is, melyet a 
tanfelügyelet reformja ügyében össze-
hívott szakértekezlet nyújtott neki. 

Ez alkalommal ő nagyméltósága kivált 
a népoktatásügyre vonatkozólag oly 
fontos kijelentéseket te t t . amelyeket 
megelégedéssel fog tudomásul venni a 
népoktatásügy minden munkása, melegen 
óhajtván, hogy vajha a körülmények 
alakulása mielőbb abba a kellemes hely-
zetbe ju t ta tná a közoktatásügyi mi-
niszter urat, hogy nagyszabású prog-
ramját törvényhozásilag is megvalósít-
hatná. 

Dr. Berzeviczy Albert miniszter a 
következő beszédet mondotta: 

„ Hivatali elődöm a népnevelés gya-
korlati szükségletei iránt élénk érzékével 
megérezte annak szükségét is, hogy a 
tanfelügyelőknek adott utasítások oly 
egységes, új szabályzatba foglaltassanak, 

amely felölelje mindazokat az egyes 
utasításokat, amelyek különböző tör-
vények végrehajtása céljából kibocsát-
tattak, amelyek egyes alkalmakkor lettek 
kiadva, amelyeknek egy része talán 
már feledésbe is ment, s amelyeknek 
ilyen összefoglalása, minden egyébtől 
eltekintve, már a fejlődő új generáció 
szempontjából is indokoltnak látszik. 

De ezzel a csupán tehnikainak látszó 
összefoglalással együtt jár tak magasabb 
és fontosabb célok is; együtt járt az, 
hogy a közigazgatás egyszerűsítése, 
amelyet a magyar törvényhozás nem-
régiben törvénnyel is igyekezett megvaló-
sítani, ebben az ügykörben is érvényre 
emeltessék; továbbá együtt járt az a 
törekvés, amelyre részemről különös 
súlyt fektetek, hogy a tanügyi téren is 
az adminisztráció a lehetőségig decent/ráli-
záltássék és mindaz az intézkedés, amely 
megnyugvással tehető le a külső közegek 
kezébe, a minisztériumból kitelepíttessék 
ós ezen közegekre ruháztassák. 

A tanfelügyelői szolgálat természe-
tesen sokszorosan összefügg a törvény-
hatósági és községi szolgálattal s épen 
azért azoknak a viszonyoknak, amelyek 
a tanfelügyelő működése és a törvény-
hatósági s községi közegek működése 
között fönnállanak, végleges szabályozása 
mindenesetre csak a közigazgatás reform-
jával kapcsolatosan lesz eszközölhető ; 
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de már a dolgok jelen- stádiumában is 
megvalósítható az az elv, ami ebből az 
utasításból kidomborodik s ami a köz-
oktatási kormánynak épen egyik fő-
törekvése, hogy tudniillik a tanfelügye-
lőkre ruháztassák mindaz, ami az iskola 
beléletére vonatkozik, hogy a tanfelügyelők 
működése mentől sikeresebbé tétessék 
épen az iskolák beléletének tulajdon-
képeni pedagógiai vezetésében s lehetőleg 
megkönnyíttessék az a munkaterhök, 
amely a tisztán adminisztratív jellegű 
s bürokratikus teendőkkel jár együtt. 

Semmi kétségem sincs aziránt, hogy 
népoktatásunknak minden bajait és 
szükségleteit kielégíteni, illetőleg orvo-
solni egy miniszteri rendelet, egy uta-
sítás keretében nem lehet, erre a fönn-
álló törvények módosítása is szükséges. 
(Elénk helyeslés.) Épen azért mindjárt 
hivatalba lépésemkor elhatároztam, hogy 
a népiskolai törvényeknek részben való mó-
dosításával sürgősen foglalkozni fogok. (Élénk 
helyeslés.) Ennek következtében uta-
sításaim szerint már el is készült egy 
előadói tervezet, amely, remélem, hogy 
bizonyos, a belső kormányzati retor-
tákon keresztül nemsokára oly alakba 
lesz hozható, hogy a szélesebb körű 
nyilvánosság is foglalkozhassék vele és 
amely törvényjavaslatra nézve már most 
is jelezni kivánok annyit, hogy az ki 
fog terjeszkedni a tanfelügyéletnek inten-
zívebbé tételére (Helyeslés.) és pedig a 
járási tanfelügyelet szervezésére is (Élénk 
helyeslés.), továbbá, hogy e javaslatban 
kifejezésre fog jutni a tanfélügyélők hatás-
körének bizonyos mérvű nagyobbítása is. 
(Helyeslés.) A törvényjavaslatnak föl-
adata lesz a tankötelezettség sikeresebb végre-
hajtását biztosítani, az elemi oktatásnak 
alsó és felső tagozatát rendezni, szabá-
lyozni és különösen a gazdasági ismétlő 
oldatásnak törvényes alapot nyújtani. (He-
lyeslés.) Ez a javaslat fog kiterjeszkedni 
arra is, amit a kormányelnök úr prog-
rambeszédében is érintett, tudniillik a 
nem-állami tanítók javadalmazásának méltá-

nyosabb, az állami tanítókéhoz lehetőleg közéi 
álló rendezésére. De ki fog terjeszkedni 
a tanítóképzésre és taníióképesítésre is. (Élénk 
helyeslés.) És különösen a tanítóképesítés 
terén szándékom e törvény keretében 
az állami szempontokat a leghathatósabban 
érvényesíteni. (Élénk helyeslés.) És végül 
ennek a javaslatnak, vagy ha azzá fog 
válni, törvénynek lesz föladata a magyar 
nydv népiskolai tanítását valahára föltétlenül 
eredményessé tenni. (Helyeslés.) 

Indíttatva éreztem magamat ezt az 
értekezletet most megtartani, még 
pedig főképen azért, mer t a tanfelügyelő 
uraknak gyakorlati tapasztalatokon ala-
puló megjegyzéseit, észrevételeit, véle-
ményeit, amelyeket i t t közvetlenül sze-
rencsém lesz hallani, kívánom értékesíteni 
a törvényjavaslat szerkesztésénél is, és 
mert, ha a politikai viszonyok azt meg 
fogják engedni, én remélem, hogy a 
készülő törvényjavaslat olyan időben 
válhatik törvénnyé, hogy talán már 
annak alapján lesz lehetséges a most 
tervezett tanfelügyelői utasítást is vég-
leg szövegezni és kiadni; ezt az utasítást 
előbb, mint a jövő tanév elejére amúgy 
sem szándékoztam kibocsátani. 

Megvagyok továbbá győződve arról 
is, hogy nemcsak utasítással, de talán 
még törvénnyel sem lehet a népoktatás 
terén teljes célt érni és sikert mutatni 
föl arra való személyek ós az illető sze-
mélynek rendelkezésére bocsátott kellő 
anyagi eszközök nélkül. (Úgy van!) 

Szükséges, hogy a tanfelügyelőknek 
és a tanfelügyelők segédszemélyzetének 
is személyi illetményei méltányosabban 
rendeztessenek. (Élénk helyeslés.) És e 
tekintetben szívesen teszem magamévá 
elődömnek a fizetésrendezési törvény-
javaslat tárgyalása alkalmávalaképviselő-
ház pénzügyi bizottságában t e t t kijelen-
téseit úgy a tanfelügyelőknek a fizetési 
osztályokban való arányosabb beosztására, 
mint a tollnoki állásoknak fokozatosan 
segédtanfelügyelői állásokká átváltoztatására 
nézve s csak azt óhajtom, vajha a 
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pénzügyi viszonyok, amelyek fájdalom, 
a hosszantartó törvényenkívüli állapot 
következtében igen lényegesen rosszab-
bultak, mentül előbb kezünkbe adnák 
a módot arra, hogy a terveket költség-
vetésileg is megvalósíthassuk. 

De amint előbb is szükségesnek tar-
tottam már a személyi momentumra ráu-
talni, úgy itt is kötelességemnek tartom 
hangsúlyozni azt, hogy épen, mert a tan-
ügyi adminisztráció sikereket csakis arra-
való személyektől várhat, és mert e sze-
mélyek arravalóságát sem dotáció, sem 
törvényes szabály nem pótolhatja (Úgy 
van! Úgy van!), én kénytelen vagyok 
•felelősségem tudatában fönntartani azt 
a jogomat, hogy a kinevezéseknél és elő-
léptetéseknél első sorban a személyi arra-
valóságot nézzem és ne kössem magam 
mereven az ansziennitáshoz. Hogy pedig a 
személyes arravalóság tekintetében min-
dig megtaláljam a helyeset és igazat, 
appellálok a tanfelügyelő urakra és ez 
alkalommal is fölkérem őket arra, hogy 
a hatóságuk alá tartozó személyekre 
nézve engem mindig lelkiismeretes és 
tárgyilagos információval lássanak el, 
mert arra nézve, hogy kiket vehetek 
e téren igénybe, a fősúlyt épen a hiva-
tali főnökök véleményére helyezem. 
Ezeket óhajtottam tanácskozásaink meg-
kezdése előtt elmondani." (Éljenzés.) 

A tanfelügyelet intenzívebbé tétéle, 
amelyet az új Utasítástól remélünk, 
valamint a járási tanfelügyelet szervezése 
és a tankötelezettség sikeresebb végre-
hajtása alkalmasak arra, hogy népok-
tatásunkat az egész vonalon föllendítsék. 

Az állami szempontoknak a tanítóképe-
sítés terén való érvényesítését melegen 
üdvözöljük, a nem-állami tanítók java-
dalmazásának rendezését pedig nem 
csupán méltányosnak, hanem igazságosnak 
is tartjuk. 

A gazdasági ismétlő-iskoláknak törvénnyel 
való rendezése szükséges és szerencsés 
elhatározás. Franciaország is most szer-
vezte újra gyakorlati gazdasági iskoláit, 

melyektől, mint Mougeot miniszter indo-
kolásában mondj clj ci kis- és középbirto-
kosságnak, tehát az ország egyik leg-
nagyobb erőforrásának megerősödését várja. 
Mi, részünkről, a mi gazdasági ismétlő-
iskoláinktól is az ország földmívelésének 
regenerálását várjuk s ezért helyeseljük 
ez iskolák törvényes rendezését. 

Ami végül a magyar nyelv tanításának 
eredményesebbé, illetőleg eredményessé tétélét 
illeti, azt mi, akik ezt a kérdést állan-
dóan napirenden tar tot tuk és tartjuk, 
csak megelégedéssel fogadhatjuk. 

Kívánjuk, hogy dr. Berzeviczy miniszter 
programja hazai népoktatásunk érdeké-
ben teljesen megvalósuljon! 

Á tanfelügyelet reformja. 
Első eset, amidőn a kir. tanfelügyelők ilyen 

nagy számban hivattak össze, hogy a magyar 
nemzeti érdekek megvédelmezésében kifej-
tendő munkásságuk minden részletét behatóan 
megvitassák. E nagyfontosságú szaktanácsko-
zásra a kultuszminisztérium elemi népoktatási 
ügyosztályában készült új tanfelügyelői Utasítás 
adta az alkalmat, amely Utasításnak főbb 
elvei a következők : 1. A királyi tanfelügyelő 
lehetőség szerint minden oly működéstől, ami 
az 1868. évi XXXVIII., 1876. évi VI. és 
1876. évi XXVIII. törvénycikkek értelmében 
a népoktatási tankötelezettséget illetőleg tulaj-
donképpeni közigazgatási munka és a közigazga-
tási közegek, elüljáróságok, főszolgabírák és 
közigazgatási bizottságok, számvevőségi közegek 
által elvégezhető, a közigazgatási bizottsá-o " ö O 
gokról szóló 1876. évi VI. törvénycikk 30-ik 
szakaszában foglalt rendelkezés teljes érvényre-
emelésével fölszabadíttassék és ezen ügykörben 
csak ellenőrzési hatáskörrel ruháztassák fel ; 
2. hogy a királyi tanfelügyelő felügyeleti hatás-
köre az állami főfelügyelet elengedhetetlen 
követelményeinek megfelelően kiszélesíttessék ; 
3. hogy oly ügyekben, melyekben eddig csak 
átmeneti hatásköre volt, az irodai munka 
apasztása céljából hatáskörrel ruháztassák föl. 

Az Utasítás első tervezetét a miniszter 
valamennyi kir. tanfelügyelőnek tanulmányozás 
és vélemenyeiknek közlése céljából megküldötte 

5* 



4 ^NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2. SZÁM. 

Ugy a tőlük, valamint a társminisztériumoktól 
beérkezett véleményeket az ügyosztály a leg-
gondosabb tanulmány tárgyává tette s az újból 
átszövegezett Utasítás-tervezetet ismételve ki-
küldötte a tanfelügyelők nagyi-észének véle-
ményezés végett. Dr. Berzeviczy Albert kultusz-
miniszter az így elkészített tervezet szóbeli 
tárgyalására mindama tanfelügyelöket, ahik 
előzőleg az Utasítás tanulmányozása és véle-
ményezése körül legbehatóbb munkásságot fej-
tették ki, január lió 27-re tanácskozásra hívta 
egybe. 

A fennebb körvonalazott vezérelvekre hivat-
kozott Berzeviczy Albert vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter lapunk első helyén közölt 
megnyitó beszédében is, ahol különösen hang-
súlyozta, hogy itt az ideje, hogy a tanfel-
ügyelők működésének súlypontja a népoktatás 
nagyarányú fejlődéséhez mérten az iskola belső 
életére essék. 

A szaktanácskozásnak kimagasló pontjai 
voltak a kultuszminiszternek az állami tan-
felügyelet minden fontos kérdését felölelő 
beszéde és a népiskolák államosítására vonat-
kozó nagyfontosságú kijelentése. 

Mély hatást keltett a miniszter azon 
nyilatkozata, hogy az államosítást épp oly 
széllemben akarja folytatni, mint elődje tette. 
A tanfelügyelők nagy lelkesedéssel fogadták 
a miniszter nyilatkozatát és megéljenezték 
Halász Ferenc osztálytanácsost, aki később a 
miniszter utasítására bővebb fölvilágosítással 
szolgált az iskolák államosításának kérdéséről. 
Ismételten hangoztatta, hogy az államosítás 
fontos nemzeti érdek s ahol szükség van rá, ott 
sürgősen fognak intézkedni, de senki se lásson 
benne erőszakosságot, ne magyarázza bele a 
főiforgatás vágyát. 

A tanácskozásra meghívott tanfelügyelők 
teljesen megértették az utasítási tervezet szel-
lemét. Nem hozakodtak elő apró-cseprő részlet-
kérdésekkel, alig érintették anyagi sérelmeiket 
és a legszélesebb alapon indították meg a vitát 
különösen a népiskolák államosítására, a tan-
felügyelői hatáskör kiszélesítésére, a tan-
felügyelőknek az iskola belső életének irányí-
tására. valamint a tanítóképző-intézetekre 
vonatkozó pedagógiai és didaktikai kérdések 

tárgyalásánál. Egyenesen, nyíltan és őszintén 
tárták föl mindazokat a nehézségeket, amelyek-
kel fontos hivatásuk teljesítésében megküzde-
niük kell. Ki kell emelnünk, hogy különösen 
Verédy Károly székesfővárosi kir. tanfelügyelő 
magasabb szempontokból fejtegette a tan-
felügyelők pedagógiai munkásságának kérdé-
seit és hogy ezekkel kapcsolatosan mutattak 
rá a tanfelügyelők a felekezeti tanítóképzőknek 
hiányaira és az ellenőrzés nehézségeire, valamint 
az iskolalátogatási jegyzőkönyvek módosítására. 

Mind a kultuszminiszter, mind az állam-
titkár és a minisztert helyettesítő Molnár 
Viktor min. tanácsos a tanfelügyelők beható 
tanácskozását a legéberebb figyelemmel kisérték. 

Módunkban lesz még e kérdésekre vissza-
térni, most a következőkben adjuk a kultusz-
miniszter elnöklése mellett megtartott szak-
tanácskozás lefolyását. 

I. 
A három napig tartó tanácskozás az 

orsz. közokt. tanács termében folyt le, amelyen 
megjelentek: a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium részéről : Zsilinszky Mihály állam-
titkár, Molnár Viktor miniszteri tanácsos, 
Halász Ferenc miniszteri osztálytanácsos, dr. 
Morlin Emil miniszteri osztálytanácsos, dr. 
Makay Béla miniszteri osztálytanácsos, dr. Kacs-
kovics Mihály miniszteri osztálytanácsos, Mos-
dóssy Imre központi kir. tanfelügyelő, jegyző, 
Körösi Henrik központi kir. tanfelügyelő; a 
tanfelügyelők közül: dr. Verédy Károly (Buda-
pest), Tóth József (Pest vármegye), Hidassi 
Sándor (Ung vm.), Kozma Ferenc (Kolozs vm.), 
Zágróczky Gyula (Abauj-Torna vm.), Schweiz 
Vilmos (Nógrád vm.), dr. Hajnóczy R. József 
(Szepes vm.), Szentpétery Endre (Bereg vm.), 
Matavovszky Béla (Sáros vm.), Pogány István 
(N.-Küküllő vm.), Alpári Lajos (Árva vm.), 
Scossa Dezső (Csongrád vm.), Váró Béni 
(Fogaras vm.), Szabó Mihály (Kis-Küküllő vm.), 
1iuzicska Kálmán (Zala vm.), CsánTcy Viktor 
(Hajdú vm.), Csernátony Gyula (Beszterce-
Naszód vm.), Vértessy Gyula (Szeben vm.), 
Varjassy Árpád (Arad vm.), Sébesztha Károly 
(Temes Tm.), Deák Lajos (Maros-Torda vm.), 
Plachy Bertalan (Pozsony vm.), Berecz Gyula 
(Turóc vm"), Pintér. Gábor (Brassó vm.), Réthy 
Lajos (Hunyad vm.), Petri Mór (Szilágy m.). 

Berzeviczy Albert dr. kultuszminiszter meg-
nyitó beszédét lapunk elején közöljük. 

Az előadói tiszttel a kultuszminiszter Halász 
Ferenc osztálytanácsost, az elemi népoktatási 
ügyosztály főnökét, a jegyzőkönyv vezetésével 
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pedig Mosdóssy Imre közp. szolgálaton levő 
kir. tanfelügyelőt bízta meg. 

Verédy Károly köszönetet mond a minisz-
ternek az értekezlet egybehívásáért és azon 
jóakaratáért, amelyet a tanfelügyelők iránt 
tanúsít. Kéri, vegye pártfogásába azt az 
intézményt, amelynek létesítését most hatá-
rozták el a tanfelügyelők : a tanfelügyelők 
Kazinczy Ferenc segítő-alapját. 

Berzeviczy Albert dr. közoktatásügyi minisz-
ter ezt készséggel megígéri és örömét fejezi ki, 
hogy a mostani ankétet fölhasználták a tanfel-
ügyelők ilyen humánus intézmény megalko-
tására, amely a tanfelügyelői közszellemet is 
szolgálhatja. 

Tóth József és Béthy Lajos ugyancsak meleg 
hangon mondanak köszönetet az értekezlet egy-
behívásáért. Az utóbbi néhány részletkérdésre 
is kiterjeszkedett, így rámutatott arra, hogy a 
tanfelügyelőket az irodai teendők alól fel 
kellene menteni ; illetőleg e célra irodai személy-
zetet adni rendelkezésükre, továbbá kiemelte, 
hogy lehetetlen, amint az utasítás tervezi, az 
utazási (iskolalátogatási) tervet szeptemberben 
előre elkészíteni. 

Ezután Halász Ferenc a következő beszéddel 
vezette be a vitát : 

Nagyméltóságú Miniszter Űr ! Igen tisztelt 
Értekezlet! Az 1868. évi népoktatási törvény 
egyik legfontosabb intézkedése az, amely a nép-
oktatásban az állami főfelügyeletet is szabá-
lyozza. Erre szolgáló szerv gyanánt megalkotta 
a tanfelügyeletet. Ez az intézmény 36 év alatt 
igazolta, hogy ha a népoktatás ez idő alatt 
nagy lendületet vett, aminthogy vett is, az 
jórészben a tanfelügyelők buzgalmának tulaj-
donítandó. A népoktatás terén a kulturális 
föladatok mellett főképen a magyar nemzeti 
érdekeket kellett biztosítani. Hogy az intéz-
mény e tekintetben is becses eredményeket 
biztosított, azt az elfogulatlan bírálónak el kell 
ismernie. 

A törvény folyományaképen kiadatott 1869-
ben az első tanfelügyelői utasítás. Időközben 
azonban létrejött a népiskolai hatóságokról szóló 
1876. évi XXVIII. törvény, mely új alapokra 
fektette az egész felügyeletet, beillesztette a köz-
igazgatás kereteibe. Ennek következtében adatott 
ki 1876-ban a második utasítás. Azóta több 
fontos törvény alkottatott a népoktatás kere-
tében s ezekkel kapcsolatban adattak ki fontos 

rendeletek. Meghozatott a magyar nyelv ok-
tatásáról szóló 1879. évi törvény. Ehhez 
megint új, külön utasítás volt szükséges. 
Alkottatott az 1891. évi, a tanítók nyugdíjazá- „ 
sáról szóló XLIII. törvény, melyhez ismét új 
utasítás volt szükséges. Meghozatott egyik leg-
fontosabb, a nemzeti alapozást szolgáló, 1891 : 
XV., a kisdedóvásról szóló törvénycikk, mely 
ismét új utasítást tett szükségessé. Ugyancsak 
1893-ban megalkottatott a községi és fele-
kezeti tanítók fizetésének rendezéséről szóló 
XXYI. törvénycikk, melyhez szintén külön 
utasítás adatott ki. 

Mindez a sokféle intézkedés a tanfelügyelői 
ügykör biztos és világos áttekintését nehézzé 
tette ; azért volt szükség arra, hogy ezen uta-
sítások és a nagy számban kiadott kormány-
rendeletek egységes elvi alapon álló utasí-
tásban összefoglalva adassanak ki, kodifikáltas-
sanak. Nem részletezem ez utasítás keletkezé-
sének körülményeit; 0 Excellenciája megnyitó 
beszéde mindezt kifejtette. Csak a tárgyalás 
irányítása és rövidítése végett jegyzem meg, 
hogy az utoljára beérkezett széljegyzetek és 
indítványok közül a fóntosabbakat 0 Excellen-
ciája beleegyezésével az ügyosztály már bele-
vezette, beleolvasztotta a tervezetbe. Kérem, 
méltóztassék eltekinteni minden nyelvi meg-
jegyzéstől, sajtóhibáktól, stiláris, nyelvbeli 
sajátságtól ; csak a lényegre méltóztassanak 
szorítkozni az eljárás rövidsége és egyszerűsítése 
céljából. Ily értelemben méltóztassék kérem a 
tervezet egyes szakaszaihoz hozzászólni. 

Miután még Matavovszky Béla a tanfelügye-
lőknek juriszdikcióval való fölruházását kérte, 
az értekezlet megkezdte az utasítási tervezet 
szakaszonkint való tárgyalását. 

Élénkebb vita indult meg az utasításiter-
vezet 4. (a napidíjasok alkalmazása), a 10. 
(a királyi tanfelügyelők helyettesítése), a 11. §. 
(az államsegély nyugták láttamozása) körül. 

A 4. §-nál különösen Zágróczky Gyula 
mutatott rá, hogy a jelenlegi rendszer mellett 
mily nehéz díjnokot kapni. Talán gondoskodni 
kellene arról, hogy a díjnok is rendes állami 
tisztviselő legyen, akinek kilátása lenne arra, 
hogy idővel tollnok lehet. E kérdéshez hozzá-
szóltak: Szentpéteri Endre, Matavovszky Béla, 
Verédy Károly, Hidasi Sándor, aki óvónőket 
és tanítónőket alkalmasaknak tart a díjnoki 
állás betöltésére. 
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Halász Ferenc osztálytanácsos nemcsak a 
közszolgálat, hanem a kir. tanfelügyelők jól 
felfogott érdekében is szükségesnek tartja, 
hogy jövőben a díjnoktartási átalány a kir. 
adóhivataloknál állandóan kivetessék, a díj-
nokokat a tanfelügyelő fogadja föl és bocsátja 
el, s a kir. adóhivatal ugyancsak a tanfelügyelő 
által látamozott nyugtákra havi utólagos rész-
letekben fizeti ki a díjnokoknak a díjakat, 
illetve elbocsátás esetén a kir. tanfelügyelő 
szünteti be annak kifizetését. 

Sebesztha Károly panaszolja, hogy a tanfel-
ügyelőnek nincs szolgatartási átalánya. 

Réthy Lajos a tanfelügyelői állással nem 
tartja összeegyeztethetőnek, hogy a tanfelügye-
lőnek nincs állandó hivatalos helyisége. 

Berzeviczy Albert dr. kultuszminiszter ki-
jelenti, hogy lehetőleg már az 1904. évi költ-
ségvetés keretében igyekezni fog a fölhozott 
méltányos kívánalmakat, amelyek különben is 
a szolgálat érdekeiben valók, teljesíteni. 

Pintér Gábor relativ dolgoknak tartja a 
kisebb és nagyobb tankerületek megjelölését. 

A 10. §-nál, mely a kir. tanfelügyelők helyet-
tesítéséről szól, abban állapodtak meg, hogy a 
segédtanfelügyelő és a tollnok részére a kir. 
tanfelügyelő adja meg a szabadságot, de ezek 
csakis fölváltva vehetik ki a szabadságidejüket. 

Plachy Bertalan ez intézkedésben mintegy a 
tanfelügyelői szolgálati szabályzat csíráját látja ; 
úgy amint az egész Utasításon szerinte az az 
intenció vonul keresztül, hogy az Utasítás 
tanfelügyelői pragmatika legyen. Igen becses 
része az utasításnak, hogy a tanfelügyelőnek 
egy hónapon túl való helyettesítéséről a kincstár 
terhére a kormány gondoskodik. E szakaszhoz 
hozzászóltak még Réthy Lajos, Pogány István, 
Vértessy Gyula és Scossa Dezső, akinek javas-
latára bevették az utasításba, hogy a tanfel-
ügyelő „a helyben lakó" főispánnál tesz 
jelentést. 

A közig, bizottsági darabok iktatásáról szóló 
szakaszhoz szóltak : Szabó Mihály, Scossa Dezső, 
Matavovszlcy Béla és Plachy Bertalan. Az 
eredmény az volt, hogy csupán a határozatok 
iktatandók. 

A 11. §-nál fölszólaltak Hajnóczy R. József, 
Deák Lajos, Plachy Bertalan, Kozma Ferenc, 
Zágróczky Gyula. Mindannyian egyértelműleg 
fölemlítették azt az anomáliát, hogy az állam-
segélyt a községi és a felekezeti tanítóknak 
az iskolaszéki elnökök fizetik ki, ami a tanítót 
függő helyzetbe hozta az iskolaszéki elnöktől ; 
előtte a magyar állam, amely a segélyt nyújtja, 
nem létezett, hanem csak az iskolaszéki elnök. 
Különösen hangsúlyozták a fölszólalók azt, 

hogy minő hátránnyal jár a mai állapot a 
nemzetiségi vidéken. 

Berzeviczy Albert dr. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter kijelentette, hogy mivel itt egy 
egyszerű szaktanácskozmányr ül együtt, hatá-
rozathozatalról-szó nem lehet; de azért nagy 
örömmel hallgat meg minden véleményt. Egy-
úttal kijelenti, hogy a bevezető beszédében 
említett törvényjavaslat keretében a ma meg-
pendített eszme megvalósítását megfontolás 
tárgyává teszi. 

Plachy Bertalan hálával fogadja, hogy a 
naplók vezetése a legszükségesebbre vonat-
kozik. 

Csernátony Gyula szintén örömmel üdvözli, 
hogy a nyilvántartások száma hétre apadt. 

Szóltak me'g a Hivatalos Közlönyről, a Vár-
megyei hivatalos lapról, de különösen a Nép-
tanítók Lapjáról. Ez utóbbiról jegyezte meg 
Verédy Károly, hogy ebben kellene a fonto-
sabb körrendeleteket publikálni, mert a Nép-
tanítók Lapját a tanítóság megszokta. 

Miután még megállapították, hogy az állá-
sától fölfüggesztett tisztviselőt fizetésének két-
harmad része illesse meg élelmezési járulék-
képpen, az értekezlet az első napon véget ért. 
Az ankét folytatása másnap délelőtt 10 órára 
tűzetett ki. 

II. nap. 
A szaktanácskozmány másnap délelőtt 10 

órakor újra összeült s előbb Zsilinszky Mihály 
államtitkár, utóbb Berzeviczy Albert vallás- és 
közoktatásügyi miniszter elnöklésével folytatta 
megkezdett tanácskozásait. A meghívott tan-
felügyelők ezúttal is teljes számban jelentek 
meg. 

Nagyobb vita támadt az 55. §-nál, amely a 
tanítók ellen való fegyelmi vizsgálattal foglal-
kozik. Pintér Gábor brassómegyei tanfelügyelő 
azt a módosítást ajánlotta, hogy a fegyelmi 
vizsgálat folyamán a tanfelügyelő is intézhessen 
közvetlenül a vádlotthoz kérdéseket. Az indít-
vány megfontolás tárgyává fog tétetni oly 
irányban, amint Makay Béla min. osztály-
tanácsos proponálta, hogy a tanfelügyelő a vizs-
gáló-biztos útján intézhet kérdést a vádlotthoz. 
Általános helyesléssel fogadták azt az elhatá-
rozást, hogy a fegyelmi ügyek három hó alatt, 
nem mint eddig 30 nap alatt, bonyolítandók le. 

A 63. §-nál Szentpétery Endre beregvár-
megyei tanfelügyelő indítványozta, hogy meg-
fontolás tárgyává tétessék az iskolai építkezési 
mintatervek megváltoztatása, továbbá határo-
zottan kimondandó volna, mely ügyekben kell 
közvetlenül az építészeti hivatalhoz s mely 
ügyekben a minisztériumhoz fordulni. 
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A 78. §-nál, mely a gondnoksági tagok ki-
nevezésével, lemondásával foglalkozik, Mata-
vovszky Béla sárosvármegyei tanfelügyelő azt 
a módosítást ajánlotta, hogy a tanfelügyelő 
javaslatot tehessen — ha fontos körülmények 
kívánják — az állami elemi iskolai gondnok-
sági tagok változtatására, még ha az illetők 
mandátuma nem is járt volna le. Morlin Imre 
miniszteri osztálytanácsos e szakasznál meg-
jegyzi, hogy az utasítás értelmében a polgári 
iskolai gondnoksági tagokat úgy. mint az elemi 
iskolaiakat, a főispán nevezné ki. 

A 79. tárgyalásánál Berecz Gyula turóc-
vármegyei tanfelügyelő rámutat arra az ano-
máliára, hogy az egyetemi nyomda nem küld 
annyi ingyen-tankönyvet, amennyire szükség 
volna. Csernátony Gyula besztercenaszód-vár-
megyei tanfelügyelő erre vonatkozólag azt 
ajánlja, hogy az egyetemi nyomda tájékoztassa 
minden év június 15.-éig a tanfelügyelőket 
aziránt, mennyi könyvet küldhet s mely köny-
vek fogytak el. 

Halász Ferenc miniszteri osztálytanácsos e 
szakasz kapcsán azt a fölvilágosítást adja, 
hogy az ingyen tankönyvekre évről-évre egy 
bizonyos összeg irányoztatik elő. Ennek kereté-
ben kell mozognia az egyetemi nyomdának. A 
bajok orvoslását megfontolás tárgyává fogják 
tenni. Itt említi meg, hogy az épületjavításokra 
a tanfelügyelő az iskolák fölös jövedelméből 
200 koronát saját hatáskörében engedélyezhet, 
amit a tanfelügyelők nagy örömmel fogadtak. 

A 83. §-nál, mely az állami tanítók és 
tanítónők alkalmazásáról és ennek módjáról 
szól, beható vita keletkezett, amelyben részt-
vettek Halász Ferenc osztálytanácsos, aki azt 
javasolta, hogy minden olyan esetben, midőn 
a helyettesítés költségei a tárcát nem terhelik, 
hat hétig terjedő szabadságidőt a tanító 
személyzetnek a kir. tanfelügyelő adjon meg; 
továbbá Scossa Dezső csongrádvármegyei, 
Pogány Béla nagyküküllőmegyei. Sebesztha 
Károly temesmegyei, Váró Béni fogarasmegyei, 
Réthy Lajos hunyadmegyei, Körösi Henrik köz-
ponti tanfelügyelők s Mahay Béla miniszteri 
osztálytanácsos, aki minden állami tanerő alkal-
mazásánál a nyugdíjjogosultság szempontjából 
föltétlenül szükségesnek tartja, hogy az illetők 
magyar honosságukat igazolják, mert meg-
történt az az eset, hogy egy tanító 30 évi 
működés után, nem tudván magyar honos-
ságát igazolni, nem részesülhetett nyugdíj-
ellátásban. 

Az állami tanítók és tanítónők szabadságo-
lásának kérdése is élénk vita tárgya volt, 
melynek során Sebesztha Károly különösen a 
tanítónők folytonos, betegségükkel indokolt 
szabadságolása tekintetében erélyesebb eljárást 

kíván. E szakasznál még Halász és Kacskovics 
miniszteri osztálytanácsosok, továbbá Verédy 
Károly budapesti tanfelügyelő emeltek szót, majd 
nagy megelégedéssel fogadták a szaktanács-
kozmány tagjai dr. Berzeviczy miniszter kijelen-
tését, mellyel kilátásba helyezte, hogy a helyet-
tes tanerők beállításáról a tanfelügyelők a saját 
hatáskörükben fognak intézkedhetni. 

A tanulók szabadságidejére nézve Pintér 
Gábor azt indítványozta, hogy a tanfelügyelők-
nek jogukban álljon, nemcsak egy, hanem a 
főigazgatókhoz hasonlóan három napot enge-
délyezni. 

Az iparostanonciskolai ügyekre vonatkozó 
szakaszoknál élénk vita fejlődött ki a tan-
felügyelő és az iparoktatási főigazgató közti 
hatáskör megállapításánál. E vita során Petri 
Mór szilágy megyei, Verédy Károly, Szeutpétery 
Endre, Csernátony Gyula és Tóth József tan-
felügyelők, Morlin osztálytanácsos, valamint 
Pogány István, szólaltak föl. Pogány a gyárak-
ban alkalmazott munkásleányok részére esti 
ismétlő tanfolyam rendezését hozta javaslatba. 

Berzeviczy Albert dr. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter arra utalt, hogy mint már többször 
hangoztatta, az elemi oktatásra vonatkozólag 
törvényjavaslatot fog készíteni, amelyben provi-
deál sok oly dologra, amire nézve a tanfel-
ügyelőknek a mostani utasítással kapcsolatban 
lényeges kifogásaik vannak. 

Einöle a tanácskozás folytatását déli 1 óra-
kor délutáni 4 órára tűzte ki. 

* 

Délután 4 órakor Zsilinszky Mihály állam-
titkár nyitotta meg a folytatólagos tanács-
kozást, később Molnár Viktor miniszteri 
tanácsos vette át az elnöklést. 

A részletes tárgyalás a polgári iskolákról 
szóló rész megvitatásával vette kezdetét. 
Mosdóssy Imre jegyző a tanfelügyelők által 
beküldött módosításokat sorra veszi és bemu-
tatja a módosítások alapján az új szövegezést. 
Beható vita indult meg a polgári iskolai 
tanulók fölvétele s magánvizsgálatok enge-
délyezése, egyes tehnikai tárgyak gyakorlati 
része alól való fölmentés, továbbá a leányok-
nak az V—VI. osztályról való vizsgálata, más 
megyebeli tanulók beiratása és különösen az 
egyes iskolanemek tantervi különbözetének 
egyöntetű rendezése kérdésében. 

A polgári iskolákra vonatkozó kérdéseknél 
a fölvilágosító magyarázatokat Morlin Emil 
osztálytanácsos, az illetékes ügyosztály veze-
tője adta meg, Petri, Csánky, Zágróczky. 
Pogány, Alpáry és Plachy tanfelügyelők pedig 
élénk részt vettek a tanácskozásban. 



8 ^NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2. SZÁM. 

Az Utasításnak egyik figyelemreméltó fejezete 
a községi iskolai alapvagyon rendezésének a 
kérdése. E szakasz tárgyalásánál Kacskovich 
Mihály osztálytanácsos referált. Rendkívül ér-
dekes adatokkal szolgált ez ügyben Berecz Turóc-
vármegye tanfelügyelője, aki kijelentette, hogy a 
tanfelügyelő egyik legfontosabb, de egyszersmind 
legnehezebb föladata a községi iskolai alap-
vagyon biztosítása, amely ha kell, per útján is 
az iskola részére megmentendő. Szóló Túróé-
ban hat év leforgása alatt 57 községben 
szerezte meg az iskola alapvagyon át, mert 
különben elkallódott volna. 

A vita abban a keretben mozgott, mikép 
lehet a tanfelügyelőnek biztos és helyes nyomon 
indulni ós honnan nyerhet támogatást e mun-
kájában. 

Az elnöklő államtitkár megnyugtató kijelen-
tést ,tett, hogy egyes esetekben a kultusz-
minisztérium készséggel kikéri az igazságügyi 
minisztérium támogatását. E kérdéshez hozzá-
szóltak : Hajnócei, Varjassy, Réthy, Zágróczky, 
Plaehy, Gsánky, Tóth és Hidasi tanfelügyelők. 

Ezután a tanítóképzők kérdésére került a 
sor, amelyben Axaméthy Lajos min. tanácsos, 
ügyosztályvezető adta meg a szükséges föl-
világosításokat. Mindenekelőtt Réthy Lajos 
mutatott rá a felekezeti képzők nagy hiányaira, 
hogy elemi iskolai képzettséggel bíró tanuló-
kat vesznek föl a képzőkbe, hogy a nemzetiségi 
vidékeken legtöbb helyen csak egy tanító van, 
aki magyarul tud, miért is azt indítványozza, 
hogy a felekezeti képzőkbe először hazai 
vonatkozású tárgyak tanítására inkább állam-O«/ 
költségen alkalmazzanak tanárt, másodszor meg-
követelendő minden tanártól, hogy vagy egye-
temi, vagy polgári iskolai képesítése legyen, har-
madszor, a fölvételi vizsgálatot szüntessék meg. 

Pogány István kiemeli, hogy a felekezeti 
hatóságok az állami képzőkben végzett tanító-
kat fölülvizsgálják, ami különösen az állam 
dekórumát sérti ; azért kívánatos, hogy az 
állami oklevélnek föltétlenül érvény szereztessék. 

Varjassy Árpád fölveti azt a kérdést, hogy 
megtagadh itja-e a felekezeti képzőkben a 
tanítói oklevél aláírását a tanfelügyelő, amikor 
az oklevél az egyház nyelvén van kiállítva, 
de a helységnevekről szóló törvény nincs 
respektálva, vagy a tulajdonnév nem korrekt. 

Zsilinszky Mihály államtitkár kijelenti, hogy 
hasábosan kell kiállítani az oklevelet. Vérté, sy 
Gyula tanfelügyelő konstatálja, hogy Szeben 
vármegyében már ez az eljárás. 

Axaméthy és Mosdóssy adtak még e kérdés-
ben fölvilágosításokat. 

Nagy vita indult meg a tanfelügyelők 
iskolalátogatását tárgyaló szakasznál. 

Plaehy véleménye szerint a kívánt sűrű láto-

gatásokra az útiátalány nem elégséges és 
így minden- évben legalább egyszer az összes 
iskolákat nem látogathatják meg. 

Halász Ferenc osztálytanácsos belátja, hogy 
jelenleg elégtelen a tanfelügyelőségi személyzet 
és a rendelkezésre álló anyagi erő is erre a 
célra. De mert az Utasításnak ez a sarkpontja, 
tehát arra nagy gond fordítandó. Az útiátalány 
emeléséről eddig is lehetőleg gondoskodott a 
miniszter, mert míg p. o. 1889-ben e célra 
47.500 korona, addig 1903-ban már 93.000 
korona állott rendelkezésre és a jövőben ez 
még fokozatosan emelhető lesz. A személyi 
nehézségek elhárítására a miniszter az általa 
bejelentett törvényjavaslat keretében járási 
tanfelügyelők szervezését kontemplálja. 

Zsilinszky Mihály államtitkár óhajtja, hogy 
ebben az értekezletben különösen hangsulyoz-
tassék az, hogy állandó a törekvés arra nézve, 
hogy a tanfelügyelő minél többször látogassa 
meg az isko'át, mert ez a súlypontja a tan-
felügyelői működésnek. 

Pintér Gábor mellőzni kívánja a miniszteri 
iskolalátogatókat s azt óhajtja, hogy kizárólag 
a tanfelügyelő végezze a látogatást. 

Verédy Károly szerint az iskolalátogatás a 
legsúlyosabb agy- és izommunkát veszi igénybe, 
amiért is szóló a tanfelügyelőkre nézve az 
utasításokban megkívánt iskolalátogatást kivi-o o 
hetetlennek tartja s amellett van, hogy a tan-
felügyelő 2—3 évre ossza be az iskolalátoga-
tás sorrendjét. Megemlíti, hogy az utasításoknak 
egyik leggyöngébb oldala az, hogy bővebben 
foglalkozik a tanfelügyelő adminisztracionális 
teendőivel, mint pedagógiai és didaktikai mun-
kásságával. Szóló is abban a nézetben van, o 7 

hogy miniszteri iskolalátogatókkal a tan-
felügyelőt helyettesíteni nem válik az egységes 
vezetés előnyére. 

A vita során még fölszólaltak : Hajnócei, 
Halász, Varjassy, Kozma és Körösi. 

Molnár Viktor miniszteri tanácsos, aki e 
kérdés tárgyalásánál foglalta el az elnöki 
széket, azzal zárta be az e szakasz körül folyó 
vitát, hogy a tanácskozmány tagjai becses 
anyagot nyújtottak. A szakasz végleges szöve-
gezésére Verédy székesfővárosi tanfelügyelőt 
kéri föl az értekezlet. 

A 172. amely a tanítók működésének 
felügyeletéről szól, Verédy Károly szerint 
egyike a legfontosabb részeknek s itt három 
szempontot kíván különösen figyelembe venni : 
az első maga a tanító, a második a rendtar-
tás s a harmadik a fegyelmezés. 

E szakasz újból való szövegezésére is 
Verédyt kérte föl az elnök. 

Petri Mór az iskolalátogatási jegyzőkönyvnek 
módosítását ajánlotta, amelynek kapcsán be-
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mutatta saját tervezetét. Ehhez Halász osztály-
tanácsos, Hajnóczi és Verédy szóltak. 

Végül a tanfelügyelők útiátalánya, továbbá 
a vasúti szabadjegy s a bérkocsidíjak kérdése 
került szóba s az az általános óhaj nyert egyet-
értő kifejezést, hogy e tekintetben a tan-
felügyelők az államépítészeti hivatal tisztvise-
lőivel egyenlő elbánásban részesüljenek. 

Molnár Viktor miniszteri tanácsos ki is jelen-
tette, hogy annyira méltányosnak tartja a tanfel-
ügyelők ez óhaját, hogy pártolólag fogja e tekin-
tetben a minisztert informálni s hiszi, hogy a 
kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg a 
tanfelügyelőkre kedvező módon lehet majd 
elintézni. 

Elnök ezután a délutáni ülést berekesztette 
s a szaktanácskozmány folytatását másnap 
délelőtti 10 órára tűzte ki. 

III. nap. 
A tanácskozás, amely a kormánynak mon-

dott köszönettel végződött, így folyt le : 
A tanfelügyelők délelőtt tíz órakor Berze-

viczy Albert miniszter elnökléséve] folytatták 
tanácskozásukat. 

Napirend előtt fölszólalt Vinter m Gábor és 
arra kérte a minisztert, hogy miután 0 Excellen-
ciája kijelentette, hogy az utasításokat csak 
folyó évi szeptember havában óhajtja életbe 
léptetni : kapcsolja ki a miniszter a napi- és 
bérkocsi díjakra, valamint az útiátalány elszá-
molására e tanácskozás folyamán fölmerült 
óhajoknak már a folyó tanévre való meg-
valósítása céljából az erre vonatkozó anyagot 
az Utasításból, illetve az erre vonatkozó terve-
zetet már az 1903/4. tanévi iskolalátogatá-
sokra léptesse életbe. 

Miután Halász Ferenc osztálytanácsos jelen-
tette, hogy a tanfelügyelők ezen óhajtása 
teljesítésének budgetnehézség nem állja útját, 

' Berzeviczy Albert dr. miniszter kijelentette, hogy 
megfontolja e kérdést és már előre is jelzi, 
hogy a tanfelügyelők óhajtásának teljesítése 
elé nem gördít akadályokat. 

A tanfelügyelők nagy hálával fogadták a 
miniszter kijelentését. 

Ezután megindult a tanácskozás a népiskolák 
államosításáról. 

Az első fölszólaló Kozma Ferenc kolozs-
megyei tanfelügyelő volt, aki a Királyhágón 
túl levő népiskolák helyzetéről beszélt. Magyar 
nemzeti szempontból rendkívül fontosnak tartja, 
hogy az erdélyi részekben mindenütt, ahol a 
szükség parancsolja, föltétlenül állami isJcola 
létesíttessék. E részekben sok helyen maguk a 
románok és a szászok szívesen csatlakoznak 
az állami iskolákhoz, csakhogy megakasztják 
azok a kötelezettségek, amelyeket az iskola 

fönntartóinak kellene viselni, de anyagi hely-
zetük azt nem bírja meg. Kéri a minisztert, 
hogy az államosítás ügyét különösen a nem-
zetiségi vidékeken meleg szeretettel karolja föl. 

Berzeviczy Albert miniszter a vita folytatása 
előtt szükségesnek tartja, hogy reflektáljon 
Kozma Ferencnek az államosításra vonatkozó 
fölszólalására. Az új kormány megalakulása 
óta gyakran hangoztatták, hogy a népiskolák 
államosításában ezentúl visszaesés fo«; bekövet-
kezni. Egyízben már tiltakozott az ellen, s 
most is megragadja a miniszter az alkalmat, 
hogy félreérthetetlenül újra kijelentse, hogy 
hivatali elődjének az államosításban követett 
irányát épen olyan szellemben óhajtja tovább 
is folytatni, mint elődje, annál is iukább, mert 
hivatali elődjének az államosításban követett 
iránya teljesen ugyanazon az elvi alapon nyug-
szik, mint amelyet már hivatali elődjének kor-
mányzása előtt az a közoktatási kormány indí-
tott meg, amelynek a miniszter akkoriban 
államtitkára volt. Kijelenti, ahol fontos nem-
zeti érdek megköveteli, ezentúl sem zárkózik 
el az államosítás elől. Természetesen az álta-
lános államosításnak nem hive. Ennek részben 
pénzügyi nehézségek állják útját; de nem is 
tartja igazoltnak, hogy hazafias és nagyérdemű 
iskolafönntartók közreműködését visszautasít-
suk. Hangoztatja azonban, hogy mindenütt, 
ahol a népneveléshez fűződő fontos állami 
érdekek felekezeti alapon egyáltalán nem óv-
hatok meg, vagy ahol az összes érdekelt 
tényezők közmegegyezése erre módot nyújt, 
ott föltétlenül előáll az állami iskola létesíté-
sének szükségessége. Azonban fölkéri a tanfel-
ügyelőket, hogy igyekezzenek mindig a vég-
sőkig az egyházi főhatóságok jóakaratú hozzá-
járulását kinyerni. Csak ahol az állami érde-
kekkel és a törvénnyel való megátalkodott 
szembeszállást tapasztalunk, ott lesz szigorú 
kötelességünk azokat energikusan megvédeni ; 
ebben a tanfelügyelők mindenkor számíthatnak 
leghathatósabb támogatására. (Taps és lelkes 
éljenzés.) 

A miniszter 'után Varjassy Árpád beszélt. 
Hangoztatja, hogy az államosításnál nagyon meg 
van nehezítve a tanfelügyelők kezdő munkája. 
A legnagyobb nehézség az, hogy a felekezet az 
eddigi iskolai terheken kívül a jövőre nézve 
még újabb terheket kénytelen magára vállalni. 
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Csemátony Gyula Beszterce-Naszód vár-
megyei tanfelügyelő hozzájárul Kozma Ferenc 
indítványához. 

Plachy Bertalan a tótajku vármegyékben is 
sürgős és fontos államérdeknek mondja az 
államosítást, mert a cseh-tót nyelvegység és 
Csehország gazdasági ereje veszedelmet rejt 
magában. Azért ö is a súlyos föltételek ellen van. 

Alpáry Lajos : A nemzetiségek lakta ország-
határakon nemcsak terjeszkedés szempontjából 
szükséges az államosítás, hanem még azért is, 
mert az idegen szellem behatolása veszedelmes 
és a hazához való tartozandóság tudata sem 
él a népben. Itt a végtelen szegénység a hozzá-
járulás minimumit engedi csak meg föltételül. 

Sébesztha Károly : Az állami iskola ellen-
súlyozására a pópák rögtön új felekezeti 
iskolákat állítanak és az állami iskolákat nép-
telenekké teszik. Ez ellen kell óvószer és 
védelem. 

Berecs Gyula szerint sem követelhető a 
szegény községektől az építkezéshez nagyobb 
hozzájárulás. 

Petri Mór (Szilágy megye) tanfelügyelői szé-
kének elfoglalása alkalmával az oláh iskolában 
protestáns harangot és magyar nevű tanulókat 
talált; az állami iskolákba legfölebb 10—12 
oláh gyerek járt; ma, az államosítási akció 
megindulásával e szám helyenkint 120 — 130-ra 
is fölszökött ; de csakhamar megakadt e fej-
lődés, mert a községek nem tudtak megfelelni 
az anyagi követelményeknek ; pedig egyedül 
csakis az állami iskolák veszik elejét a magyar-
ság pusztulásának. Kéri a minisztert, hogy az 
államosítás föltételei közül okvetetlenül hagyja 
ki az iskolai épületek állandó jókarban tar-
tását, mert ezen szenvedett hajótörést az álla-
mosítás sok helyen, így Sződemeteren, Kölcsey 
Ferenc születése helyén is. 

Tóth József : Oly területekre, ahol nagy 
tömegben vannak állami iskolák, másféle iskola 
részére állami segítség ne adassék. 

Berzeoiczy miniszter erről az említett tör-
vényjavaslatban gondoskodni fog. 

Verédy Károly az államosítás sürgős szük-
ségességét elismeri, különösen nemzetiségi 
vidékeken. 

Berzeviczy miniszter a vita eddigi anyagára 
reflektálva, kijelenti, hogy a bővebb fölvilágo-
sítást Halász Ferenc osztálytanácsos fogja 
megadni. Arra a panaszra, hogy az utasítások 
a tanfelügyelők kezét megkötik, megjegyzi, 
hogy azok csak normativumnak tekinthetők, 
az esetek többségére, de sem a tanfelügyelők, 
sem a miniszter kezét meg nem köthetik ; 

fontolóra fogja azonban venni a tanfelügyelőket 
inkább megnyugtató szövegezést. 

Halász Ferenc osztálytanácsos szerint távol 
áll a közoktatási kormánytól a hazafias fele-
kezetek iskoláinak államosítása, e felekezetek-
nek a legnagyobb szabadságot kívánja a 
minisztérium megadni. De ahol anyagi erő 
hiánya, vagy fontos állami érdekek követelik, 
ott a népoktatási törvény 80. szakaszában 
egyenesen megszabott kötelesség az államosítás. 
Iskolátlan helyeken, ott, ahol a létező iskolák-
ban a tankötelesek jelentékeny száma nem fér 
el és az iskolafönntartó anyagi ereje hiján a 
létező iskolák fejlesztése lehetetlen, valamint, 
ahol a magyarság veszedelemben forog : ott az 
államosítás kikerülhetetlen. Nem erőszakosság, 
nem fölforgatás vágya, hanem a nemzeti érdek 
itt az irányadó. S a pénzügyi nehézségek 
mellett is a lefolyt évek alatt a kormány a 
legnagyobb áldozatokat hozta az államosítás 
érdekében. Az államosítással járó nagy pénz-
ügyi nehézségre vezethető vissza az az irány-
zat, hogy az állam elfogadja a helyi érde-
keltség önkéntesen fölajánlott hozzájárulását, 
amelynek különben etikai értéke is van, mert 
ezzel azonosítja magát a hozzájáruló testület 
az állami iskola érdekeivel. Örömmel járul oly 
módosításhoz, hogy az állam nagyobb hozzá-
járulást csak ott kérjen, ahol ezt a helyi viszo-
nyok megengedik s ezek kívánása a nemzeti 
érdekeket nem veszélyezteti. Az ilyen helyeken 
tisztán állami költségen szervezendő az állami 
népoktatás és meg kell elégedni a tanítói 
nyugdíjjárulékkal és kisebb tatarozások köve-
telésével. (Éljenzés.) 

Berzeviczy miniszter ekkor távozni készül és 
az elnöklést Zsilinszky Mihály államtitkárnak 
adja át. Verédy Károly a szaktanácskozmány 
nevében meleg köszönetet mond a miniszternek, 
aki a maga részéről a tanfelügyelők buzgó 
munkájáért mond köszönetet. 0 maga is erőt 
és bátorságot merített a tanfelügyelői infor-
mációkból és reméli, hogy ezentúl gyakorlatban 
fog velük érintkezni. 

Ezután letárgyalták a tanítóegyesületekre 
vonatkozó részt, amelynél Verédy, Scossa, 
Matavovszky Halász osztálytanácsos, Deák, 
Zágróczky, Pintér és Plachy szólaltak föl. 
A tárgyalás folyamán a tanítók nyugdíjazására 
vonatkozó rész következett, amelynél a föl-
világosításokat Klatizál Gábor dr. osztály-
tanácsos és Mosdóssy Imre jegyző adták meg. 
Hozzászólottak Varjassy Árpád, Matavovszky, 
Tóth, Deák, Pogány, Scossa, Schwetz, Csemátony 
és Hidassi tanfelügyelők. Ezzel az Utasítási 
Tervezet tárgyalása véget ért. 

Hajnóczi R. József fölkérte az elnöklő állam-
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titkárt, hogy tolmácsolja a tanfelügyelői kai-
forró köszönetét a miniszter iránt, nemkülönben 
a minisztérium vezérkara előtt azért a jó-
indulatú türelemért, amellyel az apró rész-
letekbe menő tanácskozás alatt viseltettek. 

Zsilinszky Mihály államtitkár a jóindulatot 
köszönettel viszonozza. Örömmel konstatálja, 
hogy nemcsak nagy érdeklődést tapasztalt 
ezen a szaktanácskozáson, hailem hogy maga 
az értekezlet is magas színvonalon állott. 
Az itt elhangzott eszmék gyümölcsözők lesznek 
a magyar kultúra javára. Kívánja, bogy amily 
lelkesedéssel vettek részt a tanácskozáson a 
tanfelügyelők, épp oly kitartással és lelkese-
déssel hajtsák végre az életben is nemes célú 
törekvéseiket, akkor munkásságuk a m agyai-
nemzet és az általános kultúra hasznára fog 
válni. 

Három napi alapos tanácskozás után véget 
ért a tanfelügyelők ankétje. Délelőtt és délután 
egyforma buzgalommal végezték a tanfelügye-
lők munkájukat, amelynek a magyar kultúra ér-
dekében nagy eredménye lehet a jövőben. Meg 
lehet ezt jósolni különösen a tanácskozás utolsó 
napján elhangzott beszédek és kijelentések után, 
amelyek nemcsak a pedagógiával foglalkozó 
szakemberek szűkebb körét foglalkoztathatják, 
hanem minden magyar ember érdeklődését nagy 
mértékben fölkeltő, fontos kérdést mozgattak 
meg. 

Népnevelő egyesületek. 
v. 

Ügy látszik, még nem jött el az az idő, mikor 
a népnevelő egyesületeket meg lehet valósítani. 
Tapogatódzunk, hogy munkánk ne vesszen 
kárba. Szükséges dolog ez, ha azt akarjuk, 
hogy fáradságunkat siker koronázza. A bizony-
talan megindulást majdnem bizonyos megállás 
váltja föl s azt vesszük észre, hogy mentünk — 
hátrafelé. Mert minden balsikerű próbálkozás 
hátrább és hátrább vet a megvalósítástól. 

A megvalósításhoz van elég eszménk. Szemel-
tek ki egynéhányat és csodálatos, mégis a 
kezdet kezdetén vannak. Igen, mert a kiszemel-
tekből megragadja mindenki ezt, vagy amazt, 
amely jobban tetszik és halad vele, tántorít-
hatatlan híve. Ez pedig borai, nem vagyunk 
még annyira, hogy készpénznek vehessük. így 
nem lehet a népnevelő egyesületeket meg-
csinálni. A társadalom kebeléből kell fakadnia. 
(Mi is ezt mondjuk. Szerk.) A többi kártya-
vár ; most van, a másik pillanatban már össze-
omlott. Vizsgálódjunk. Nézzünk szét magunk 
körül, az ott látottakat és hallottakat vessük össze 
a körülményekkel s ezekből válasszuk ki a ki-
induló pontot ; az szabja meg az irányt, az utat. 

Szó sincs róla, ez nem lesz meg egy pilla-
nat alatt, mert erre idő kell. De az erre 
használt idő nem vesz el, hanem kifizeti magát 
s még a kamatok is megtérülnek. Nagyon 
különbözők lesznek megfigyelésünk eredményei, 
de amikor összemérjük, kilátszik, az igazi, 
mely képviseli a vezető irányt, mely a siker 
csiráját magában hordja. A valódi életből 
keresendő ki, hogy mi nyújt teljes biztosíté-
kot az értékes munka és nem a tákolmány 
végzésére. 

Ez eszme sokáig aludt, nem merte senki 
bolygatni. Tisztában voltak vele, hogy óriási 
munka, melyhez erő kell. Békén pihent mostanig, 
amíg emberére talált, aki .számolva a körül-
ményekkel, fölébresztette hosszas szunnyadá-
sából. 

Es reá mutatott a kivitel útjára. Hatalmas 
kézzel fogott dr. Makay Béla az eszme föl-
vetéséhez — habár nem is tanító — minden 
lépése arra mutat, hogy a leggyakorlottabb 
tanítónak is dicsőségére válnék annyi külön-
leges tanító-ismeret, mennyit az eszme föl-
ébresztésekor elénkbe tárt. 

Ne szélesítsük a kört, maradjunk meg a 
megjelöltben s ott keressük a megvalósítás 
módját, eszközeit. 

A szerkesztő úr szíves engedelmével másról 
beszélek, mint amire fölhivott, t. i., hogy 
miképen lehetne az iíj. egyesületből kifejles -
teni a népnevelési egyesületet ? De én úgy 
gondolkoztam, hogy nem az a - cél, hogy 
tüzön-vizen keresztül az itj. egyesületből fej-
lesszük ki, hanem biztos talajra építsük 
akárhol. 

Az én nézetem szerint jelenben az ifjúsági 
egyesület nem alkalmas arra. Nem vagyok 
híve a kapcsolgatásnak, mert attól félek, hogy 
elcsenevészik mind a kettő. 

Nézzük csak meg. A férfiak kevesebbet 
foglalkoznak a neveléssel, mint a nők. 

Tudja Isten, az apák csak nagyobb kihá-
gások, botlásokkor emelik föl szavukat, kezü-
ket, hogy a helyes nevelés medre felé lendü-
letet adjanak. Különösen a népnél áll ez. Már 
pedig, ha népnevelő egyesületeket akarunk 
csinálni, nem szabad ezeket a számításból 
kihagyni. Még a művelt családapákról sem 
volna nehéz statisztikát összeállítani, akik a 
neveléssel szeretettel foglalkoznak. 

Talán a leány-egyesületekkel nem volna 
hálátlan valamennyiben közelebb hozni. Az 
anyák között már sokan vannak, kik a nevelési 
kérdésekkel rokonszenveznek. Szívesen hallgat-
nak egy és más, gyermekeik nevelésével foglal-
kozó szóra. Nem hagyják elröppenni, mint azt 
sokan gondolják ; amit meghallottak, az övék 
és alkalmazzák. Volt alkalmam látni, hogy 
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veszik az anyák és hogy az apák az ilyen 
beszélgetéseket, előadásokat. Míg az utóbbiak-
nál úgyszólva semmi nyomot sem hagyott, az 
előbbiek évek múlva is alkalmazták. 

Tudjuk, hogy az ifjúsági egyesületek tagjai 
legnagyobb része fiatal ember, csak a pártoló, 
alapító tagok családosak s így a tagok kis 
százalékának van gyermeke. Akinek nincs 
gyermeke, nem bánja, ha soha sem hall is 
nevelésről. Neki untató teher azt hallgatni. 
Még az előadásoktól hidegülne el, ha más 
tárgyúak is, ha ezekkel kevernék. 

Tartsunk az eszme föl vetőjével, keressük 
csak ott a helyes utat, mert ott kell annak 
lenni. A népnevelő egyesületeknek igazi meleg-
ágyai a szülői értekezletek. Már egy néhány 
helyen meghonosították. Csodálatos, hogy nem 
karoltuk föl méltóképen. No de hát ne csodál-
kozzunk, ne firtassuk, hogy mi lehetett az 
oka, hanem fogjunk hozzá most, ha eddig 
nem is tettük. Nagyobb testületeknek könnyen 
megy, nekik a siker biztosítva van : minden 
anyag és erő rendelkezésre áll. Nekünk, kisebb 
testületeknek, kettőknek, egyeknek sem kell 
megijednünk, mert mi is megkaphatjuk a 
módot. Föl kell használni az alkalmakat. 
Készítsük a talajt, hintsük a magot, hogy 
készüljön, keljen ki, fejlődjék. Az alkalom 
kínálkozik nagyon sokszor, különösen akik 
népies összejöveteleket rendeznek. Akiknek nem 
kiuálkozik, azok keressék, kutassák, mert bizo-
nyosan ott van, ott kell lennie, csak nem 
lehet könnyen reá akadni. Kisebb körben is 
el lehet végezni azt a munkát, mint a nagyob-
ban s még talán hamarább, jobban, az igaz 
nagyobb munkával. 

Én ezt láttam a népnevelő egyesületek 
megvalósításához a legjobbnak, leghelyesebb-
nek, de lehet, hogy nem az, hanem ennél van 
más, jobb, biztosabb, könnyebb. Lásson mindenki 
utána, búvárkodjék, gyűjtse az anyagot a 
megvalósításhoz szükséges eszközökhöz. De 
ismét szunnyadni ne hagyjuk, mert ki tudja: 
meddig fog még aludni, ha ismét elszendereg. 
Nekünk pedig szükségünk van reá most, de 
szükségünk lesz mindig, ha azt akarjuk, hogy 
a népnevelés teljes legyen. 

(Magyarbikal.J Bene Lajos. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította : a budapesti 
Csütörtöki Társaságnak, amely szegénysorsú 
tanulók fölruházására 565 korona 16 fillért 
adományozott. 

Kinevezte: Moraviez Lajos oki. tanítót a 
tápióbicskei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 

Faragó Sándor oki. tanítót áll. el. iskolai r. 
tanítóvá és szolgálattételre az ó-bébai közs. 
el. isk.-hoz rendelte ; Vogel Károly oki. tanítót 
a békásmegyeri áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Siiteő Mária oki. tanítónőt a szakolcai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Hevesi Jenő oki. 
tanítót a molnárii áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Hackl József lajtaujfalui áll. 
el. isk. tanítót a fülöpszállás-kerekegyházi I. 
számú áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Somlyai Emilia újpesti és Bossin Margit bereg-
szent-miklósi áll. el. isk. tanítónőket a szatmári 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Yégleg megerősítette: Diamandi Emil 
farkasdi közs. isk. r. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Simu Miklós 
rakitovai munkaképtelen gör. kel. tanító részére 
évi 720 koronát; Scsavnyiezky György luhi 
munkaképtelen g. kath. tanító részére évi 460 
koronát ; Szlepcsevity Timót bácspetrovoszellói 
munkaképtelen g. kel. szerb tanító részére évi 
1440 koronát; Béky József csenyétei munka-
képtelen ev. ref. tanító részére évi 740 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Nagy Mihály bátyi nyug. r. kath. tanító 
özv., szül. Nagy Erzsébet részére évi 364 
koronát ; néhai Zsigmond Gáspár bordosi nyug-

r. kath. tanító özv., szül. Baka Teréz részére 
évi 300 koronát, 2 kiskorú árvája részére pedig 
összesen 100 koronát; néhai Winter Izaiás 
nyug. holicsi izr. el. isk. tanító özv., szül. 
Léderer Emília részére évi 300 koronát ; néhai 
Kuclita István kovácsvágási nyug. r. kath. el. 
isk. tanító Mária nevü kiskorú árvája részére 
évi 100 koronát; néhai Sc'iön Mór sátoralja-
újhelyi nyug. izr. tanító özv., szül. Klein 
Johanna részére évi 600 koronát és Erzsébet 
nevü kiskorú árvája részére 100 koronát. 

= Az Eötvös-alap közgyűléséről, mely 
február 2-án a Tomitok Házában tartatott meg, 
mivel a közbeeső iinuep mibtt lapunkat, mely-
nek kinyomása a rengeteg nagy példányszám 
miatt két napig tart, előbb kellett lezárnunk, 
csak jövő számunkban közölhetünk teljes tudó-
sítást. Most csak azt említjük meg, hogy 
Ujváry Béla elnök dr. Göőz Józsefhez levelet 
intézett, melyben kijelenti, hogy — jóllehet 
lemondásának oka : .a nagy elfoglaltság nem 
szűnt meg, de az Eötvös-alap illusztris küldött-
ségének nála járta óta oly sok bizalmi nyilat-
kozatot és fölszólítást kapott arra, hogy elnöki 
tisztségét továbbra is tartsa meg, hogy — nagy 
elfoglaltsága dacára is — hajlandó az elnöki 
teendőket az augusztusi közgyűlésig ellátni. 
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Az élö szobor. 
Szavalták az Eötvös-ala\> február 2.-i emlékünnepén. 

Éj van; de a nagy város sohsem alszik. 
Egy ifjú ember jár a Duna partján, 
Bús lépteinek hangos zaja hallszik; 
Fáradt szemével csüng a folyam árján, 
Melyben a parti lámpák fénye csillog. 
A kéjt, mámort, a dőzst megunta rég, 
Airiíy vezesse, nincs egy tiszta csillag: 
Pu1 a korának gyönge gyermekét. 

S elnézi ót hosszan szobor-szemével 
A nagy, akit ma dicsőitek itten, 
És érc-alakja megmozdul az éjben, 
S megy az ifjúhoz halkan, szép szelíden. 
Karját karjába ölti, szó kel ajkán: 
„A szemed fénytelen, az arcod halvány, 
I f j ú harátom, mi bajod, mi vágyad ?...." 
Szól ez : „A Duna vet ma nékem ágyat !" 
„Meghalsz, mi könnyebb ennél, gyönge gyermek! 
De gondoltál-e rajok, kik szeretnek : 
Szülőd, hazád meg honfivéreid, 
Hálátlanul mért hagynád őket itt! 
A mámor gőze ég ifjú fejedben, 
Fenékig ittad a kéj poharát, 
De tudod, hogy nyomorban él hazád ? 
S koldus fia hogy hűtlen szárnyra rebben ? ! 
Idegen zászlókat lenget a szél 
A négy folyó magyar határain, 
Színük pirosló vér, és hangja kél 
A gyűlöletnek népünk ajkain. 
Ma még korán van, úgy lehet, de holnap 
Tálán már várunk romjain dalolnak : 
Ujongva, győzve vad idegen arcok, 
S mi gyáván elveszítjük itt a harcot! 
S te gazdag úrfi, szép fiatal elme, 
Elhagyná szivedet a hon szerelme!? 
Nem, nem, fiam, nem ez az élet útja-, 
ALZ érdemes ezt másképpen megfutja, 
Rombolj le bálványt, építs templomot, 
Legyünk egyenlők mind, és boldogok! 
Vezesd a szegényt, mert gyámoltalan, 
Neveld, tanítsil, mert majd vakon rohan 
Az ál-eszmék után, hol áll a lejtő, 
S hazádnak sorsa is kétségbeejtő. 
Eredj, fiam, az élet útja ez, 
Önzetlenül élj, dolgozz és szeress!" 

Kezét búcsúra nyújtva megy a nagy, 
Az ifjú áll s meghatva szól: „Ki vagy, 
Ki lángra gyujtád gyönge lelkemet, 
Óh mondd, szivembe vésem nevedet! 
Apám se szólt ily hévvel soha hozzám." 

„Fiam, szobor az én testem, az orcám, 
Meghaltam rég, de szivem itt maradt. 
Az szólt véled e néhány perc alatt. 
S nevem ? . . . Minek mondjam neked, 
Nein az eszméim yyözedelme 
Emelt neki emlékjelet !" 

Havas István. 
- 3* 

Levelek Józsi fiamnak. 
írja : Móra István. 

III. 
Édes fiam! 

Az ünnepek szabadszárnyú napjaiban úgy 
hozzádszoktunk megint, hogy Maris húgod 
szerető tévedésből egypárszor még azután is 
terített a számodra, mikor te már másik 
otthonod csendjében bogarásztál a történeti 
évszámok sűrűségében. 

Legérdekesebb volt, persze, Katő. Az, szegény, 
mitsem tudott arról, mikor aludtában meg-
csókoltad elmenet, s ugyancsak követelt Lacin 
is, Pistán is, amint iskolából megjöttek, hogy 
hát téged hol hagytak ? Tán bezártak, amért 
nem tudtad a Zrínyi Miklóst ? 

Emlékezhetsz rá, hogy neki a képes könyv, 
hacsak állatok nincsenek benne, mind Zrínyi 
Miklós-könyv. 

Zrínyi Miklós juttatja eszembe panaszodat a 
temérdek történeti évszám mián. Hát, édes 
fiam, földrajzi és időbeli fikszirozás nélkül a 
történelem egyszerűen mesévé zsugorodik össze. 
Azzal a nomenklatúrával, azokkal az év-
számokkal meg kell birkózni. Sok közülök 
később majd veszendőbe megy, elpárolog, de 
a sava-java hozzátapad azokhoz a történelmi 
nagy útjelző oszlopokhoz, amelyek híjján az 
emberiség életírásában eligazodás nincs. 

Laci öcséd két este, két hajnalban már egy 
bibliai leckén évődik. Tételük a Krisztus hegyi 
beszéde. Nehezli nagyon, én meg, aki tudod, 
nem igen szoktam a dolgaitokba avatkozni, 
biztatom fölöttébb, hogy csak vágja be azt a 
nehéz tételt szorul-szóra, mert Krisztusnak 
azon a tanításán alapszik a keresztény vallás 
lényege. 

— Csupa citátum . . . zúgolódik Laci. 
— De nincs is annál, fiam, iszonyúbb, mint 

mikor az ember később, írásában, beszédében a 
Krisztus mondásait használja argumentomnak 
vagy ékességnek, — aztán elbérmáljct, — 
felelem én. 

S néz, hogy én szószerint tudom ma is, ami 
következik : 

„Úgy világoskodjék a ti világosságtok az 
emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket 
és dicsőítsék Atyátokat, ki mennyekben vagyon. " 

„Hogyha nem lesz tökéletesebb a ti igaz-
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ságtok az írástudókénál és farizeusokénál, nem 
mentek be mennyeknek országába." 

„Nem gyújtanak gyertyát, Hogy véka alá 
tegyék, hanem a gyertyatartóra, bogy vilá-
goskodjék mindazoknak, akik a házban vannak. " 

Hogy mért e passzusokat írám teneked, 
magadtól is kitalálod. Azoknak szóla a Mester 
ekképen, akik tanítók lesznek. S én is az 
vagyok fiam, te is az leszel Isten után. 

Egyebekben jól vagyunk. Egészségesek 
vagyunk, sok gonddal élünk, de jó kedvünk 
vagyon és békességünk. 

Isten veled ! Ölelnek hív szeretettel 
a tieid. 

U. i. A hétköznapló kabátodat itthon feledted, 
xigy leltük a szegen, ahogy édesanyád oda-
akasztotta volt, mikor a könyökét befoldozta. 
Majd valamelyik nap elküldjük, csak édes-
anyád nem akarja mezitláb küldeni, tészen a 
zsebibe egy kis pogácsát. Kata a félkezű 
bábuját, Misa a fakecskéit szei'etné elküldeni, 
de majd úgy csináljuk a dolgot, hogy ezek 
ne férjenek a pakkba. Majd megtalálod őket 
húsvétkor. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Magyar Pedagógiai Társaság jan. hó 

30.-án tartott közgyűlésében, melyen dr. Heinrich 
Gusztáv családi gyásza miatt dr. Erődy Béla 
elnökölt, az elnökségről lemondott Heinrich 
Gusztáv helyébe elnökké dr. Fináczy Ernőt, a 
budapesti egyetem nagytudományú, finom lelkű 
pedagógiai tanárát választotta meg, amihez 
csak szerencsét kívánhatunk a P. Társaságnak. 
Ugyanezen a közgyűlésen tiszteletbeli tagoltnak 
választották Molnár Viktor min. tanácsost és 
dr. Takáts Menyhért premontrei nagyprépostot, 
a külföldiek közül Camille Séet és Dugard 
Máriát, akik a magyar tanügynek buzgó ismer-
tetői a francia tudományos folyóiratokban és 
hazánk igaz barátai. Ebből az alkalomból a 
Budapesti Hírlap kitűnően megírt hosszabb 
cikkben ismerteti Molnár Yiktor eddigi mű-
ködését. „Molnár Viktor, olvassuk e cikkben, 
alig negyvennégy éves s nem egészen husz 
esztendő alatt emelkedett a hivatalos ranglétra 
legfelső fokára. A gyors, a szerencsés pálya-
futásnak, mint a fénynek az árnyék, olyan 
megszokott, olyan természetes kísérője : az 
irigység és az ócsárlás. Molnár Viktornak 
nincsenek irigyei és nincsenek ócsárlói; ritka 

szeretetreméltósága, fáradhatatlan szolgálat-
készsége, magyaros egyenessége élét veszi az 
irigység, ócsárlás fullánkjának. Mert szegény 
falusi papnak a fiáról, akit nem uri atyafiság, 
nein protekció emelt a pályáján : még a rossz-
májuságnak is el kell ismernie, hogy talen-
tumának, szorgalmának, becsületes munkásságá-
nak köszöni szerencséjét. Apja a magyarság 
délkeleti végvárában a csángó hétfalu egyik 
községében, Hosszufaluban volt luteránus pap. 
Családja Ungmegye'ből szakadt Háromszékre, 
apja már ott született székelynek ; fia tőle örö-
költe a magyarság lángoló szeretetét... Eddigi 
sikerei azonban — úgy hisszük — csak fog-
lalója egy sikerekben még gazdagabb jöven-
dőnek. Molnár Viktor még fiatal ember, nagy 
munkabírása, nemes ambíciója még növekvőben 
van: a magyar kultúrának pedig tömérdek a 
sürgősen megoldandó föladata. Bizonyosak 
vagyunk benne, hogy a Pedagógiai Társaság 
kitüntetése nem az utolsó kitüntetés, amire 
Molnár Viktor kultúrális munkásságával hiva-
talában és hivatala falain kívül társadalmunk-
ban érdemeket szerez. Az ő pályája még most 
csak gyönyörű kezdet ; drága reménységek meg-
valósítását fűzzük jövendőjéhez s nem gondolnók, 
hogy várakozásunkban megcsalódhatnánk." — 
A közgyűlés tárgyai közt, a gondosan össze-
állított titkári jelentés előterjesztésén kívül 
még egy emlékbeszéd is volt, melyet dr. Schack 
Béla főigazgató írt Névy Lászlóról, akinek 
mint írónak, tudósnak, profeszornak és iskola-
igazgatónak munkában és sikerekben egyaránt 
gazdag pályáját egészen felölelte. 

— Lapunk mai számából térszüke miatt 
több cikk és számos közlemény, köztük 
Tanácsadó és Egyesületi élet rovatunk is, a jövő 
számra maradt. 

— A kir. tanfelügyelök szaktanácskozásuk 
első napján a Pannónia vendéglőben gyűltek 
össze vacsorára, melyen megjelent Halász 
Ferenc min. o.-tanácsos is, akit dr. Verédy 
Károly lendületes pohárköszöntőben ünnepelt. 
Meghajtja előtte, úgymond, lobogóját és elismeri, 
hogy a tanfelügyelői értekezlet nagy sikerét 
neki köszönhetik. Halász Ferenc meghatva 
köszönte meg az ovációkat, tudva, hogy oly 
helyről jött, ahol őszinte nyilatkozatokat kapott 
mindenha. Üdvözli megjelent munkatársait. 
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llalász Ferencet ünnepelték ezután még számos 
felköszöntőben, jelesen Matavovszky Béla és 
Plach/y Bertalan. Petri Mór hálás köszönettel 
emlékezett meg a komoly sajtóról, mely a 
tanfelügyelői kart mindig támogatta ; poharát 
a sajtó jelenvolt két képviselőjére: Ujváry 
Bélára, a Néptanítók Lapja f. szerkesztőjére 
és dr. Lázár Bélára, a Magyar Tanügy szerkesz-
tőjére ürítette. Varjassy Árpád Mosclóssy 
Imrének, az Utasítás tervezőjének érdemeit 
emelte ki, Mosdóssy Imre azonban ez érdemek 
nagy részét az Utasítás-tervezet derék munka-
társaira, a tanfelügyelőkre hárítja. Végül Verédy 
Károly indítványára elhatározták, hogy a 
tanfelügyelők Kazinezy-segélyalapjára fizetésük 
félszázalékát ajánlják meg. 

— Baksay Sándor hírneves írót a duna-
melléki református egyházkerület tudvalevőleg 
püspökévé választotta. Az új püspököt a 
kerület tavaszi közgyűlésén iktatják be méltó-
ságába. A közgyűlés március 19-én délelőtt 
tíz órakor kezdődik Budapesten. Az egyházi 
beiktatás másnap, vasárnap délelőtt megy 
végbe a Kálvin-téri templomban ; a beiktatásra 
meghívják a kormány tagjait, a társadalmi elő-
kelőségeket. Jelen lesz valamennyi református 
püspök, esperes és a dunamelléki kerület 
papsága. A beiktató beszédet Antal Gábor 
püspök mondja. 

— A Budapesti (budai) Tanítóegyesület 
a következő körlevelet intézte az ország összes 
tanítóegyesületeihez. „Igen -tisztelt Társegye-
sület ! Az Eötvös-alap, a magyar tanítóság 
féltett kincse, megrázkódtatásnak van kitéve : 
Ujváry Béla, kir. tanácsos, a Néptanítók Lapja 
szerkeztője, lemondott elnöki tisztéről. Áz 
Eötvös-.alap megalkotója, ami édes Péterff'y 
Sándor bátyánk, nyugodtan vonult pihenőre, 
mert tudta, látta, hogy az Eötvös-alap jó 
kezekbe van letéve. Nem szándékozunk 
Ujváry működését ismertetni, hiszen azt minden 
tanító ismeri, csak az alábbi száraz adatokra 
lúvatkozunk. Az Eötvös-alap évi zárlata sze-
rint az 1903. év 106.258 K 08 f vagyon-
szaporulatot mutat föl s ma az Eötvös-alap 
vagyona 467.041 K 67 f. Ez a vagyon 
Ujváryt dicséri, mert 1 és fél év óta elnök ő, 
s rövid elnöksége alatt oly óriási eredményt 
mutat föl, amilyet még semmi alkalommal 
sem tudtunk sehol fölmutatni mi, tanítók. S 
a tanítók is átérzik az Eötvös-alapnak és a 

Tanítók Házának óriási fontosságát s ma a 
tagok száma a 7000-et meghaladja. A tanító-
ságnak eme humánus intézménye páratlanul 
áll a világon. A nyáron az Eötvös-alap 320 
díjat fog kiosztani és pedig ösztöndíj és segély, 
továbbá a budapesti Ferenc József Tanítók 
Házába és a nyáron megnyitandó kolozsvári 
Tanítók Házába leendő fölvétel alakjában. Ide 
állítottuk a száraz adatokat; az Eötvös-alap-
nak épen úgy, mint a tanítóságnak érdeke, 
hogy Ujváry Béla továbbra is vezetője, elnöke 
legyen az Eötvös-alapnak. Arra kérjük a tanító-
egyesületeket, fejezzék ki bizalmukat Ujváry 
Bélával és az ehiökséggel szemben, hadd lássa 
mindenki, hogy a tanítóság egyértelmű óhaj-
tása Ujváry Béla maradása, s hadd lássák, 
hogy egyesek alaptalan támadásával a tanító-
ság nem azonosítja magát. Február 2-án hoz-
zátok föl, kartársak, egyesületetek bizalmi nyi-
latkozatát s nyilatkozzunk meg egyhangúlag 
Ujváry Béla mellett. Budapest, 1904. január 
28. Á „Budapesti (budai) Tanítóegyesület" 
nevében : Magyar József, elnök. Witkowsky 
Sándor, főjegyző." Hasonló körleveleket intéz-
tek a társegyesületekhez a Kolosmegyei Alt. 
Tanítóegyesület és a Trencsénmegyei Alt. 
Tanítóegyesület. — Ehhez a körlevélhez a kö-
vetkező nyilatkozatot kell közölnünk : „A Buda-
pesti Tanítóegyesület körlevelével kapcsolatban 
az igazsághoz mérten ki kell jelentenem, hogy 
az Eötvös-alap föllendülése a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr, a minisztérium és a 
kir. tanfelügyelő urak támogatásának, valamint 
a tanítóegyesületi t. elnökök és t. kartársaink 
buzgóságának és áldozatkészségének tulajdonít-
ható. Legkisebb részem abban épen nekem, 
alulírottnak van. Ujváry Béla, az Eötvös-alap 
elnöke." 

— A Magyar Pestalozzi-Társaság jan. 30-án 
a Tanítók Házában ülést tartott, melyen dr. 
Havas Gyula elnökölt. Szentgyörgyi Lajos a 
pártoskodásról c. dolgozatát olvasta föl, mint 
székfoglalót, dr. Havas Gyula pedig, a hiúság-
ról értekezett. A fölolvasások kapcsában érde-
kes vita fejlődött ki, melyben dr. Makay Béla 
min. o.-tanácsos is résztvett. Az értekezésekre 
még visszatérünk. 

— A Néptanítók Lapjáról is volt szó a 
kir. tanfelügyelők szaktanácskozásán. Kifeje-
zésre jutott az az óhajtás, hogy a Néptanítók 
Lapjában a népoktatásra vonatkozó összes ren-
deletek közöltessenek, ami lapunk közléseit 
joghatállyal is fölruházná, mi viszont a kir. 
tanfelügyelők munkáját könnyítené meg, mert 
a rendeletek lemásoltatása és szétküldése 
helyett egyszerűen csak hivatkoznának a 
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Néptanítók Lapja illető számára. (Ezt, tudo-
másunk szerint, több kir. tanfelügyelő már 
eddig is megtette. Szerlc.) Dr. Verédy Károly 
székesfővárosi kir. tanf. azt az eszmét is föl-
tette, bogy a Néptanítók Lapja „törvény-
tárral" bővíttessék. 

— Néliai Wechselmann Ignác, a magyar 
tanítóság nagy jótevője emlékére kegyeletes, 
szép ünnepet rendezett január hó 31.-én az 
Orsz. Izr. Tanítóegyesület. Az ünnepen a mi-
nisztérium képviseletében Molnár Viktor min.-
tanácsos jelent meg és intézett buzdító sza-
vakat a tanítósághoz. A megnyitó beszedet 
dr. Kohn Sámuel főrabbi, az egyesület tiszte-
letbeli elnöke, az emlékbeszédet Bárd Rezső 
mondotta, a jelenvolt nagy és díszes közönség 
élénk tetszése közt. Tér hiánya miatt röviden 
még csak azt említjük meg ezúttal, hogy a 
M. Tanítók Orsz. Bizottsága és az Eötvös-alap 
nevében dr. Gröőz József emlékezett meg a 
nagy emberbarátról, akinek emlékét a tanító-
családok ezrei áldják. 

— Az Iskoláink c. tanügyi lap, a Göinör-
Kishont vármegyei ált. tanítóegyesület hiva-
talos értesítője, élesen kikel az ellen a „hajsza" 
ellen, melyet — mint írja — „újdonsült óriá-
sok és a tanítóság élére föl tolakodott vezérek" 
indítottak meg a Néptanítók Lapja ellen. 
„Nem lenne szavunk az egész dologhoz — írja 
t. laptársunk — ha az elégedetlenkedők har-
cukat a saját és nem a magyar tanítóság nevé-
ben folytatnák. De mert azt vesszük észre, 
hogy a vidéki tanítóság hallgatását biztatásnak 
veszik, kénytelenek vagyunk szerény szavun-
kat fölemelni s tiltakozni az ellen, hogy 
személyes bosszúból eredő harcukat a magyar 
tanítóság nevében folytassák a magyar tanítóság 
lapja ellen." Ezek után az Iskoláink elisme-
réssel adózik lapunk iránt, „mely, mint mondja, 
épen a jelenlegi szerkesztőség alatt óriási módon 
emelkedett." Ugyancsak védelmébe veszi a 
minden alapot nélkülöző támadások ellen 
lapunkat a győri Tanügyi Értesítő és a 
máramarosszigeti Nevelés is. Nagyon köszönjük 
t. laptársainknak ezt a férfias védelmet; mi 
erre el voltunk készülve, mert eleve abban a 
nézetben voltunk, hogy a magyar tanítóság 
lapját a magyar tanítóságnak kell megvédel-
meznie. 

— Az Eötvös-alap mérlege a következő: 
M. kir. postatakarékpénztárnál 1363 K 67 f ; 
Értékpapírokban 414.582 K ; Pesti hazai I. 
takarékpénztárnál 19.279 K; K . . . . Ferencnél 
3760 K ; Pál Ferenc hagyatékában 6240 K ; 
Berendezés 722 K; Fiumei tanítóegyesületnél 
400 K; Erdővidéki tanítóegyesületnél 595 K; 

Fogaras várm. hiv. tanítóegyesületnél 100 K ; 
IX. ker. m. kir. állampénztárnál 10.000 K ; 
Háromszékmegyei tantestületnél 1000 K; Orsz. 
izr. tanítóegyesületnél 3000 K ; Csanádmegyei 
ált. tan. egyes.-nél 2000 K ; Nagykiiküllőmegyei 
ált. tan. egyes-nél 400 K; Moson vármegye 
törvényhatóságánál 3600 K.Összesen: 467.041 K 
67 f. — Teher: 20 K-ás részesjegyek 875 K; 
50 K-ás részesjegyek 41.502 K 21 f ; Tőké-
sítési alap 125.377 K 75 f ; Köztartás 3.146 K 
24 f ; ösztöndíjak és segélyek 21.305 K 0 7 f ; 
Kendkívüli tagok alapja 12.194 K 12 f; 
„Tanítók Háza" alapja 246.174 K 67 f; Wlassics 
árvaalap 14.967 K 7 f ; Debreceni árvaalap 49 K 
52 f; Vörösmarty-alap 1380 K 02 f ; Belvárosi 
takarékpénztár 70 K. Összesen : 467.041 K 67 f. 

— Beszélő számok. Az Eötvös-alap vagyona, 
mint a febr. 2.-i közgyűlés elé terjesztett jelen-
tésből látjuk, 467.041 K 67 fillér, a mult 
évi 360.783 korona 59 fillérrel szemben. A 
számtartó kimutatást állított össze az Eötvös-
alap vagyonáról és gyarapodásáról 1875 óta. 
E kimutatás szerint 1875-ben az alap 950 K 
volt; 1876-ban a gyarapodás 3.043 K 98 f; 
1877-ben 2.452 K 8 f ; 1878-ban 3.484 K; 
1879-ben 4.220 K; 1880-ban 2.520 K; 1881-ben 
6.268 K; 1882-ben 6.042 K 20 f; 1883-ban 
6.907 K; 1884-ben 12.625 K 12 f ; 1885-ben 
1.219 K 94 f; 1886-ban 8.333 K 12 f ; 
1887-ben 5 358 K 62 f ; 1888-ban 9.644 K 
62 f ; 1889-ben 2.832 K 72 f; 1890-ben 
5.970 K: 1891-ben 7.545 K 18 f ; 1892-ben 
9.458 K 70 f ; 1893-ban 23.080 K 84 f; 
1894-ben 7.999 K 2 f; 1895-ben 15.866 K 
40 f ; 1896-ban 11.864 K 88 f; 1897-ben 
9.963 K 16 f ; 1898-ban 17.332 K 60 f; 
1899-ben 29.058 K 8 f ; 1900-ban 40.500 K 
92 f ; 1901-ben 70.616 K 75 f; 1902-ben 
36.625 K 66 f ; 1903-ban 106.258 K 8 f . 
A titkár is állított össze kimutatást az 1877-
től nyújtott kedvezményekről, amiből kitűnik, 
hogy, míg az Eötvös-alap tagjait 1877-ben 
összesen 1.300 K-val segélyezte, addig 1902-ben 
64.000 K 60 f ; 1903-ban pedig 7S.033 K 
39 fillért fordított tagjai segélyezésére. 
Ezek valóban ékesen beszélő számok, amelyeket 
nagyhangú frázisokkal „lecáfolni" nem lehet. A 
tanítóság összesége, néhány ábrándozó kivéte-
lével, azt óhajtja, hogy haladjon csak az Eötvös-
alap továbbra is ezen a jól kipróbált úton. Az 
elért sikerek oly fényesek, amilyenekről a 
nagynevű alapító : Péterfy Sándor nem is mert 
álmodni. 

Tartalom. Berzeviczy miniszter programja. — 
A tanfelügyelet reformja. — Népnevelő egyesületek. 
V. Bene Lajos. VI. Mezey Mihály. — Hivatalos rész. — 
Szünóra : Az élő szobor. (Vers.) Havas István. — 
Levelek Józsi fiamhoz. Móra István. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Kovatvezetô: KBOLOPP ALPEÉD. 

A hegyközségekről. 
Tudjuk, hogy Magyarországot ép úgy, mint 

Franciaországot, mely állam jelenleg is még a 
legnagyobb szőlőmívelő állam, a múlt század 
80-as éveiben rendkívül nagy csapás érte a 
fillokszéra vastatrix elterjedése következtében. 
Ezen csapás végveszéllyel fenyegette szőlő-
gazdáinkat, sőt országunk kiviteli és behozatali 
mérlegében is érezhető változást okozott, mert 
a szőlő és bor kivitele következtében nagy 
mennyiségű pénz vándorolt be országunkba. 
Természetes tehát, hogy az állam, mely kell, 
hogy állampolgárainak érdekét szívén viselje, 
minden eszközt megragadott, hogy az országnak 
egykor virágzó szőlőhegyei, melyek a fillokszéra 
pusztítása következtében kopárokká lettek, ismét 
beültettessenek ; hogy az egykori szőlőgazdák 
ismét bevételhez jussanak s így azok teher-
viselési képességét saját érdekében fokozza. 
Az állam tehát kezébe vette az ügyet és 
gondoskodott arról, hogy azon gazdák, kik 
szőlőt kívánnak ültetni, olcsón, esetleg ingyen 
jussanak szőlőveszőkhöz ; gondoskodott arról, 
hogy a gazdák megismerkedjenek . a szőlő 
ellenségei, betegségei elleni védekezés eszkö-
zeivel és módjaival, — hogy megszerezhessék 
a nem immúnis talajon alkahnazandó szén-
kéneget, hogy az elpusztult szőlőjüket rekon-
struálni kívánó birtokosok a „Magyar Agrár-
és Járadékbank" útján olcsó kölcsönt kapjanak, 
stb. De ' az állam maga nem tehet mindent, 
eltekintve attól, hogy az állami beavatkozásnak 
is van határa. Szükséges, hogy a szomszédos 
szőlőbirtokosok közös érdekeiket közösen 
igyekezzenek megvédeni s ezt a községre, mely 
közös gazdasági érdekek által összekötött 
egyének összessége, reá bízni nem lehet, mert 
a szőlőbirtokosok közös elintézést igénylő 
ügyeinek elintézésére, szabályozására, vagy 
egyes konkrét esetek elintézésére sem a köz-
ségi képviselőtestület, sem pedig az elöljáróság 
nem alkalmas. 

Ezen szükségen kívánt az állam segíteni egy 

pótlóintézménnyel a hegyközséggel. A hegy-
községről az 1894. évi XII. t.-cikkben történt 
intézkedés. Maga a hegyközség fogalma nem új. 
A hegyközségek, mint egyes szőlőbirtokosok 
egyesüléséből származó testületek, részint 
szokásszerű, részint régibb írott szabályok 
alapján már régebben is működtek s végeztek 
gazdasági és hegyrendészeti teendőket, de sem 
az intézmény, sem működése törvényileg szabá-
lyozva, elismerve nem volt. Az intézmény maga 
tehát nem új, csak annak törvényi szabályo-
zása, elismerése : ez új. 

Hogy mily hatása volt ezen törvénynek 
magukra a hegyközségek keletkezésére, erről 
legékesebben az a tény beszél, hogy a törvény 
életbelépte óta, vagyis 1894. évi november hó 
1-től az 1900-ik év végéig 712 hegyközség 
alakult meg. Hogy a hegyközségi intézmény 
bevált, ezt legjobban az mutatja, hogy nagyon 
kevés azon hegyközségek száma, amelyek meg-
alakulásuk után föloszlani kívántak volna, 
vagy a törvényben kikötött 3 évi fönnállás 
után tényleg föl oszlottak volna. 

Nézzük már most azt, hogy mi is az a 
hegyközség. „A „Hegyközség" egyes szőlő-
birtokosoknak önkormányzati joggal és meg-
határozott szervezettel bíró oly testülete, mely-
nek célja a szőlőmívelésre és bortermelésre 
vonatkozó közös érdekek előmozdítása/ — 
Midőn az 1894. évi XII. t.-c. 62. §-a azt 
mondja: „Hegyközségek az alább megállapított 
föltételek mellett alakíthatók: . . ." ekkor 
nem kötelezi az érdekelteket arra, hogy szük-
ségkép alakítsanak, hanem csak megengedi, 
hogy ott, ahol az említett §-ban fölsorolt 
követelmények fönnállanak és az érdekeltek 
óhajtják, ott hegyközségi szervezetekké alakul-
hassanak. 

Hegyközségek alakíthatók oly területeken, 
melyek szőlővel vannak beültetve, vagy azzal 
voltak beültetve, mielőtt a fillokszéra a szőlőt 
kipusztította, vagy oly területeken, melyek 
eddig másra használtattak, de most új szőlők 
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létesültek rajta. Ha egy határban legalább 
száz katasztrális hold szőlő van egy tagban és 
ezen terület birtokosainak száma legalább húsz, 
akkor a birtokarány szerinti egyharmada a 
birtokosoknak kimondhatja a hegyközség meg-
alakítását és az érdekelt terület többi birto-
kosai, akár tetszik nekik, akár nem, kötelesek 
a hegyközség alakításához hozzájárulni. Például 
X község határában van összefüggő száz katasz-
trális hold szőlő ; — ezen szőlőterület bir-
tokosainak száma 31, és pedig Kis Péternek 
van 20 katasztr. hold szőleje, Nagy Pálnak 
pedig 14; a többi 66 holdat bírja más 29 
gazda. Már most ha Kis Péter és Nagy Pál 
a hegyközség megalakítását kívánják, annak 
meg kell történnie, mert 20 -f- 14 — 34 kat. 
hold, ez pedig több mint a 100 kat. hold 
egyharmada. Tehát ha Kis Péter és Nagy Pál 
kívánják, akkor a birtokarány szerinti V3-ad 
többségnél még valami kicsivel nagyobb több-
ség kívánja azt, s ezért kell a megalakulásnak 
megtörtémiie. — Ha egy határban van ugyan 
száz kat. hold szőlő, csakhogy meg van szakítva, 
azaz nem teljesen összefüggő terület, csakhogy 
a szőlőket szétválasztó nem szőlőterület ki-
terjedésére nézve nem nagyobb a szőlőterület 
egy negyedrészénél, akkor a szőlőbirtokosok 
kimondhatják a hegyközség megalakulását, és 
ezen közbeeső földterület birtokosai is bevo-
nandók a hegyközség kötelékébe. Például 
tegyük föl, hogy Decs község határában van 
egy helyt 60 kat. hold szőlő, mellette van 20 
kat. hold szántó és emellett ismét 40 kat. 
hold szőlő, szóval a 60 és 40 holdat 20 hold 
választja el, vagyis nem több, mint az egész 
szőlőterület egynegyede, akkor a 60 -(-40=-100 
hold szőlő birtokosai, — ha a fönntebb emlí-
tett föltételek esete fönnforog, — kimond-
hatják a hegyközség megalakítását és ebbe 
belevonják a közbeeső 20 kat. hold szántó 
birtokosait is. A 100 kat. holdnál kisebb össze-
függő szőlőterület birtokosai a hegyközségbe 
belevonható összes birtokosoknak beleegyezé-
sével alakíthatják meg a hegyközséget. Ha 
egy község határának több helyén van szőlő, 
akkor a különálló szőlőterületek birtokosai 
saját kívánságukra belevonhatók a hegyközségi 
kötelékbe, de a hegyközségi terheket csak 

annyiban kötelesek viselni, amennyiben a hegy-
községbe való tartozás előnyeit élvezik. 

(Budapest.) Dr. Szabó Béla, 

B e t e g s é g e k . 
5. Sertésvész. 

(P.) Lapunk legutóbbi számában részletesen 
ismertettük a sertés-orbáncot, mely végered-
ményében azonosnak mondható a sertésvész-
szel, mert úgy ennél, mint amannál az elhullás 
jelentékeny. Azonban keletkezésére, tüneteire 
és lefolyására nézve a sertésvész nagyon is 
különbözik a sertés-orbánctól s így a véde-
kezéssel és gyógyítással más és más irányban 
kell foglalkoznunk. 

A sertésvészt szintén bacillusok okozzák. 
A fertőzés rendesen iélégzéssét történik. Azon-
ban nem ritka az olyan eset sem, amikor a 
megsebesült bőrön át történik a fertőzés. 
Ennél gyakrabban van eset arra, amikor a 
tápcsatornán át történik a fertőzés. 

Ezen betegség rendesen a nemesebb fajta 
sertéseket támadja meg. A megbetegedésre az 
állat kora egyáltalán nincs befolyással. 

A betegség terjedésénél különösen figye-
lembe veendő, hogy azt leginkább az élő 
beteg állatok terjesztik. A beteg állat termé-
szetesen könnyen megfertőzheti az- egészséges 
állatot, mert nem szükséges a közvetlen érint-
kezés, hanem a levegőn át is megtörténik a " O O 
fertőzés. 

Mivel a levegőn át történik a fertőzés, a 
baktériumok első sorban is a tüdőt támadják 
meg és azon okoznak kóros elváltozásokat. 
Ha az ilyen állatot levágjuk vagy elhullás 
után fölboncoljuk, akkor a tüdőn keményebb 
részeket fogunk észlelni. Ha ezen tömöttebb 
részeket fölvágjuk, akkor az így keletkező 
metszlapok sötétvörös színt mutatnak. Ezen 
színekben lehet egy-egy árnyalat eltérés, 
szürkés vagy világosvörös, de ez csak ritkább 
esetben fordul elő. Más esetekben a gyomor, 
a vékonybél és a vakbél mutatnak gyuladásos 
tüneteket. 

A betegség ismertető jelei az állat visel-
kedéséből, étvágyából, lélekzéséből, szívveré-
séből, hőmérsékletéből stb. ismerhetők föl. 

A betegség kezdetén az állat izgatott, de 
ez nem tart soká, mert helyébe lép az elbágya-
dás. Az ilyen állatok a többitől elmaradnak, 
keresik a hűvös helyet s így azután lehet 
látni, hogy az ólban lévő alomba mélyen bele-
ássák magukat. A hőmérséklet 42'5 °-ra emel-
kedik és kevés megszakítással meg is marad 
ebben a nagyságban. Szorgosabb megfigyelés 
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mellett az izmok ideges rángatódzását is észre 
lehet venni. 

Az étvágy legtöbbször kimarad. Kezdetben 
székrekedés van, mit később nagyfokú has-
menés vált föl. A betegség második napján 
az állatokat száraz, rekedtes, görcsös köhögés 
fogja el. Ez néha 10—15 percig tart és az 
állatot nagyon kimeríti. A köhögés alatt a 
száj, orr és szem nyákhártyái sötét szederjes 
szinűek lesznek. 

A mellkas tapogatása alatt élénk fájdalmat 
mutatnak a beteg állatok. Az orr üregeiből 
nyúlós nyálka foly. A lélegzés — különösen 
a köhögés rohamai közben — gyors. 

Ha az ilyen állatot a mar felett egyik karral 
átöleljük s így fülünket a jobb vagy bal tüdő 
felett lévő bordához szorítjuk, akkor légzés 
közben a tüdő hortyogó, zortyögő hangot hal-
lat. Ajánlatos azoknak, akik az egészséges és 
beteg állatok tüdei működése közötti különb-
séget akarják észlelni, hogy necsak a beteg 
állat tüdejét, hanem az egészségesét is hall-
gassák ki. Ezen hallgatódzás alkalmával azon-
ban nemcsak a tüdő működésére, hanem a 
szívverésre is figyelemmel kell lenni. Ezen 
szervnél azt fogjuk észlelni, hogy verése gyors, 
kopogó, később izgatott. 

Visszatérve még egyszer a fertőzésre, tudjak, 
hogy az a belégzéssel történik. Azt is tudjuk, 
hogy a baktériumok kedvező föltételek mellett 
bámulatosan gyorsan szaporodnak. Ha ezen 
betegség gombái a száj nyálkájába jutnak, 
akkor a szaporodásra megvan a kedvező föl-
tétel s ilyen körülmények közt a baktériumok 
oly tömegesen fejlődnek, hogy megtámadják 
a torokrészeket is és ott is elváltozásokat 
idéznek elő. Ennek azután az az eredménye, 
hogy az állat a keményebb ételeket nem tudja 
lenyelni, ami ismét a szóban lévő betegség 
egyik tünete. Épen ezért a beteg állatoknak 
a betegség tartama alatt csak folyékony takar-
mány adandó. 

A köhögési rohamok az állatot nagyon el-
gyengítik. A betegség tartania alatt az állat 
teljesen lesoványodik. Ekkor a fülek tövén, a 
lábak belső felületén, a mell- és hastájon, vala-
mint a hason, szóval mindazon helyeken, ahol 
vékonyabb és fino'mabb a bőr, piros foltok 
jelennek meg. 

Más esetekben a has fölpuffad, az állatok 
a fájdalomtól összehúzódnak, hátuk felgörbed, 
járásuk merev, végtelenül levertek és szomorúak, 
míg végre beáll az elhullás. 

Általában ezen betegség lappangva fejlődik 
és fokozatosan súlyosbodik, mely oly nagyfokú 
is lehet, hogy a hátsórész bénulását vonja 
maga után. 

Az elhullási idő rendesen a 3—6 hét között 
következik be. 

Ezen idő szerint még semmi olyan biztos 
gyógyszer nincs, amivel ezen betegség gyógyít-
ható. Egyedül az észszerű védekezés az, amit 
a gazda megtehet. Ismerve a betegség kelet-
kezését, lefolyását és különösen a fertőzés 
körülményeit, amint a betegséget észrevettük, 
azonnal arra kell törekednünk, hogy a betegek 
elkülöníttessenek. Ha ez megtörtént, azonnal 
az ólakat, a vályúkat a leghatásosabban 
fertőtelenítsük. Az almot legjobb kihordani és 
elégetni, mert csak ennek a teljes megsemmi-
sítése nyújthat reményt arra, hogy többé a 
betegség föl nem lép. 

A fertőtelenítő szerek közül leghatásosabb 
4 rész karbolsav és 2 rész sósav 100 rész 
vízben. Ugyancsak jó a sublimât. De ha ezen 
gyógyszertári cikkek nem is volnának kéznél, 
akkor is lehet segíteni erős és forró lúggal, 
mellyel úgy az ól, mint azon helyek, melyeket 
a beteg állat megfertőzött, jól belocsolandók. 
Azonban nemcsak az említett tárgyak fertő-
telenítendők, hanem még azok ruhái is, akik 
a beteg állattal érintkeztek. 

Ez az eljárás ugyan hosszadalmasnak látszik, 
de azért föltétlen foganatosítandó, mert ellen-
kező esetben a betegség járványszerü lesz. 
Es ha már egyszer a járvány föllépett, akkor 
szó sem lehet többé a továbbterjedés meg-
akadályozásáról. Ennek tulajdonítható azután, 
hogy egyes községekben évek óta járvány-
szerüen pusztít a sertésvész és hogy ma már 
a valaha oly jövedelmező sertéstenyésztéssel 
kisebb-nagyobb mérvben kezdenek fölhagyni a 
gazdák. 

A gyomnövényekről. 
3. A gyomok közvetlen irtása és a védekezés. 

Bókkal helyesebb, ha egészségünket addig 
őrizzük, amíg az megvan. Bajosabb magunkat 
gyógyítgatni, mikor már megfáztunk, vagy a 
nyavalya testünkbe belefészkelte magát. Ép így 
könnyebb és helyesebb a föld kellő mívelésé-
vel, a fontosabb szabályok pontos betartásávál 
a gyomok ellen védekezni, mint azokkal meg-
birkózni akkor, amikor azok már javában 
elszaporodtak. Könnyebb lesz ezeket az ellen-
ségeket távoltartani, vagy csirájukban elfojtani, 
mint bebocsájtani és mikor nagyra nőttek, 
kiverni a határból azokat. 

A védekezés és irtás közt azonban bajos 
határt vonni. Hiszen mikor a vetőmagból a 
gyomot kiválasztjuk és ártalmatlanná tesszük, már 
akkor is tulajdonképpen írtjuk a gyomot, persze 

5* 
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csírájában, mégis szokatlan volna ebben az 
esetben gyomirtásról beszélni. 

Jelen közleményemben a két eljárást össze-
fogom. Melyiket lehet a fölsoroltak közül 
könnyebben végezni, melyik célszerűbb, melyik 
jár nagyobb eredménnyel, az szembeötlik, akár-
minek is minősítjük. 

Mindenekelőtt tekintetbe kell venni, hogy 
a termőföldünk gyommagvakkal telítve van. 
Mindenki könnyen győződhetik meg erről. A 
szántóföldről vett findzsányi földpróba teljesen 
elegendő. Az eljárás kétféle lehet, gyors és 
lassú. Az első abból áll, hogy gondos isza-
polással kimossuk a földet. Rengeteg gyom-
magot fogunk kapni. Számuk, ha csak némi 
szerencsénk volt ezrekre, százezrekre mehet. 
Több próbából átszámíthatjuk az egész föld-
területre abban az esetben, ha a próba vételé-
nél is gondosan jártunk el. Ha pld. egyenesen 
leszúrva bizonyos megmért területen emeltük 
ki a földet, mondjuk egy köbdecimétert vet-
tünk. A másik eljárás aránylag könnyebb, de 
soká tart. A földet kiteregetjük 2 — 3 cm.-nyi 
vastagságban egy kis ládikában. Gondoskodunk 
róla, hogy mindig nedves és elég meleg legyen. 
A kicsirázó palántákat eltávolítjuk időről-időre 
csipesszel és felírjuk minden alkalommal a 
kiirtott csirák számát. Egy fél* esztend i alatt 
ugyancsak százezrekre rúghat ezeknek a száira. 

Ha pontos munkát végeztünk, akkor utóbbi 
esetben mindig kisebb számot kapunk. Tudott 
dolog ugyanis, hogy a legtöbb növény összes 
magjai nem csíráznak ki az első esztendőben. 
Egy részük akkor is csak a második, harma-
dik évben csírázik ki, ha erre különben a föl-
tételek megvoltak. Ugy magyarázzuk ezt, 
hogy a növény védekezik ezen a módon. Ha 
t. i. valamely esztendő utódaira oly szeren-
csétlen, hogy azok magvakat nem érlelhetnek, 
a növény akkor sem pusztul még ki az illető 
helyen, ha oda először vetődött, mert maradt 
még csiraképes magja a földben. 

Erről nem tehetünk. A föld tele van gyom-
magvakkal és minél mélyebben szántunk, 
annál több gyomot vet föl az eke a fölszínre. 
Némelyiknek a csiraképessége évek hosszú 
során át marad meg. Ebből magyarázható 
meg az a gyakran tapasztalt jelenség, hogy 
mély szántásnál oly gyomok bukkanhatnak föl, 
amelyek ott azelőtt nem tenyésztek. 

Legelső törekvésünk tehát oda irányuljon, 
hogy a föld megmunkálásakor a csírázás föl-
tételeihez juttatott magvakat csírázásra kénysze-
rítsiik és a kicsirázott gyomot kiirtsuk, mielőtt 
kultúrnövényeink magját elvetjük. 

Vetés előtt tehát sohasem szabad mélyen 
szántani. Ha pld. tavaszit vetünk, akkor ősszel 

kell mélyen szántani. Meg is boronáljuk a 
földet szépen. A fölburjánzó gyomot pár 
centiméteres sekély szántással kipusztítjuk s 
megint boronálunk. Ezt esetleg párszor ismé-
telhetjük, az utolsó vegetáció pusztítását a 
télre bízzuk, az a legtöbbel könnyen végez. 
Tavasszal megismételjük ezt az eljárást és úgy 
vetünk, hogy az utolsó gyomirtó szántással 
egyidejűleg vetünk, amikor pláne ínég az idő 
is kedvezhet, az elvetett gabona gyorsan 
csírázik és a még később fejlődő gyomot 
könnyen elnyomhatja. 

Kalendárium szerinti utasítást ebben az 
általános keretben tartott cikkben nem igen 
lehet adni, legtöbb függ különben is a vidék-
től és az időjárástól. Nálunk azonban akár-
hányszor oly hamar tavaszodik ki, hogy a 
„tavaszi" előtt akár 3 gyomirtást is lehet 
végezni. Jól tudom én, hogy ehhez fogat is 
kell. De hiszen, ha többet terem a föld, akkor 
több állatot is tarthat a gazda, aztán a sekély 
2—3 cent méteres szántáshoz, meg a boroná-
láshoz nem is kell 4-ökrös fogat. o 

A csak magvakkal szaporodó, főleg egyéves 
gyomok irtásának mindenesetre ez a leghatá-
sosabb és célravezető módja, 

A vetőmagot a legnagyobb gonddal kell 
kitisztítani. Minthogy a jó triőrök drágák, 
kisgazdák nem szerezhetik be ezeket. Ezért 
minden községben közös erővel kellene beszerezni 
a vetőmag tisztításához szükséges gépeket. Ezek-
nek a használatát egyúttal kötelezővé kellene 
tenni. 

Hogyha valakinek az ellen kifogása van, 
hogy a bevásárlás a község magánpénztárából 
eszközöltessék azért, mert olyan ember is fizet 
adót, kinek egy morzsányi földje sincsen: 
akkor is lehet erre külön összeget teremteni, 
pld. a szántóföldek holdja után külön szedett 
fillérekből. Ilyen módon fizetik pld. a bortermő 
vidékeken a viharágyúzás költségeit is, t. i. 
a szőlő holdja után szedett díjakból. 

A triőrök használatáért nem szedetnék azon-
ban egy fillért sem. Tudom, hogy sokan a 
pár fillér megtakarítása végett sem használnák 
és ha a szegény vagy a zsugori ember elveti 
a gazt, ez . a jobbmódú vagy áldozatkész, 
illetve értelmesebb ember földjét is megfertőzi. 

Fontos tényező a trágya helyes kezelése. 
Ennek teljesen érettnek kell lenni, mikor a 
földekre kihordják. A fődolog pedig, hogy 
azokat a gyommagvakat, amelyeket a trágya-
dombról egyáltalán módunkban van távol tar-
tani, azokat ne is juttassuk oda, A kertből 
kigyomlált gaz, az udvar, utca sepredéke nem 
való a trágyába, ezt külön kell kezelni, mint 
komp oszt-hi&vjáí. 
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Az érett trágyát pedig lehetőleg oly időben 
kell kihordatni, amikor elsősorban az elvetett 
kultúrnövényeket fejlesztheti és nem szolgál 
mindenekelőtt a gyomok nevelésére. 

Az oesut esak főzve vagy darálva etessük. 
Az olyan gyomot, melynek a magját géppel 

sem választhatjuk ki a vetőmagból, azt leg-
alább a vetőmagnak szánt területen gyom-
láljuk ki. Ne sajnáljuk se a költséget, se a 
munkát. Vagyont úgyis csak munkával lehet 
megteremteni és mentül nagyobb munkát for-
dítunk gazdaságunkra, annál nagyobb lesz a 
vagyonosodás. így ki kell gyomlálni a kölesből 
a varjúmákot, a búzából a csormolyát, a zab-
ból a vad zabot, a repcéből a vad repcét, stb. 

Ha a gyom nagy mennyiségben burjánzott 
fel, akkor már nem segít a védekezés. Akkor 
már az irtáshoz kell látni, még pedig mindig 
kellő értelemmel. 

Első dolgunk mindig az legyen, hogy meg-
állapítsuk, a kérdéses gyom egy-két-éves vagy 
évelő növény-e. Ha a növény 1—2-éves, akkor 
rendesen vékony gyökere van. Nagy és sok-
fejű tőkéje, tarackja soha sincsen. A több-éves 
növénynek többnyire húsos vagy fás tőkéje, 
esetleg tarackja van ; töve bokros és virágos 
hajtása körül a tövén mindig fiatal sarjakat 
lehet találni ; esetleg gumókat vagy hagymákat 
a földben. 

Az egyéves növényekkel könnyebben boldo-
gulunk. Ha megakadályozzuk ezeket a magvak 
érlelésükben, akkor az egész nemzedéket ki-
irtottuk. 

A gazdálkodó embernek tehát lehetőleg 
minél többet kell tanulnia. Meg kell ismer-
kednie a fontosabb gyomnövények fejlődési 
viszonyaival, mert csak azzal az ellenségünk-
kel tudunk elbánni, amelyikről tudjuk, hogy 
hol leselkedik, mitől éled, mitől pusztul el. 

Könyvem e tekintetben jó vezetője lesz az 
értelmes magyar gazdának ; ehhez azonban 
kellenek épen egy egész könyvnek tág keretei. 
Itt legfeljebb egy pár példára tudok rámutatni. 

Ha pl. a bükköny oly mennyiségben tenyé-
szik a gabona között, hogy a termést nagyon 
apasztaná és veszélyezteti a földet azzal, hogy 
kipergő magjaival teljesen elgyomosítja : abban 
az esetben takarmánynak kell az egészet leka-
szálni, mielőtt a terméseit megérlelné. A gabona 
fölé növekedő repce virágos szárát a gabona 
fölött lekaszálhatjuk Réteken kivált a fél-
élősködők irtására kell ügyelni. A kakas címert, 
csormolyát stb. virágjában kell lekaszálni. Ily 
módon rövid idő alatt teljesen kiirtható és a 
rét hozadékja az előbbi termés többszörösére 
emelkedik. 

Évelő növényeket legjobban irthatunk kapás-

növények termelésével. A vetésforgó általában 
kitűnő gyomirtó, kár, hogy nálunk még min-
dig nem tudják ennek a hasznát eléggé föl-
fogni. Gyomirtó némely, illetve minden sűrű 
árnyékot vető takarmánynövény is, meg a 
kender. 

A takarmánytermelésnek szintén nagyobb 
tért kell még foglalnia hazánkban. Mennél több 
állatot nevelünk ugyanis, annál több lesz a 
trágya; mennél több trágyát adunk a földnek, 
annál nagyobb lesz a termőképessége. Ez a 
kettő együtt jár, kiegészíti egymást és alap-
szabálya minden okszerű gazdálkodásnak. 

Csak munkával és trágyával lehet a fold 
termőképességét növelni. A nagyobb termésre 
pedig szükségünk lesz, mert. ember is több 
lesz, s a megélhetés is mindig több és több 
küzdelemmel jár. 

Számos évelő gyom csak közvetlen és költ-
séges munkával irtható. De ez nincs máskép. 
Csak két út közül lehet választani. 

Vagy tovább gazdálkodunk a megszokott 
módon, de akkor meg is elégszünk az évi 
szűk terméssel, vagy nekilátunk az irtáshoz, 
fáradságos munkával (vagy evvel egyenlő 
értékű költséggel), amikor azonban pár év 
alatt búsásan megkapjuk munkánk jutalmát. 

Itt is természetes elengedhetetlen föltétel a 
növények természetének ismerete. Némelyik 
növény pl. olyan, hogy ha java fejlődésének 
idejében leszúrjuk a tövét, tőrothadásban 
pusztul el. Ilyen pl. a hegyi réteken termő 
több nagylevelű ernyősnövény. Némelyik a 
nyirkos talajból gyökerestől kihúzgálható. Pl. 
a hamvasszeder, acat stb. Sáros időben azon-
ban nagy kárt tehetünk a vetésben, miért is 
a talaj bizonyos mértékig megszikkadt kell, 
hogy legyen. 

Minden növény gyengül, ha zöld hajtásait 
időnkint lecsípik, lekaszálják. A növény levelei 
t. i. azt a feladatot teljesítik, amit az állatok 
tüdeje és gyomra végez. Ezek emésztik meg 
a táplálékot, amely ezekből raktározódik föl a 
földben levő áttelelő szervekbe. Ha évről-évre 
megcsonkítjuk ezeket, akkor a növény elvégre 
is annyira meggyengül, hogy a réten pl. a fű 
túlnő a legveszedelmesebb és legtermetesebb 
gaz elnyomorodott példányain és elnyomja, ki-
szorítja egészen. 

Nagyon ajánlanám, hogy az egyes községek-
bén bizottságok illetve egyesületek alakuljanak, 
melyek többek között a gyomirtás munkáját is 
szóval és tettel élőmozdítanák. A gazdasági 
egyesületek is fölvehetnék ezt a munkakörükbe, 
de a községi elöljárók is törődhetnének evvel. 

Az általános jólét emelése érdekében tör-
ténnék ez az intézkedés és az egyes járások 
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saját hatáskörükben és saját vidéküknek meg-
felelőleg oly szabályzatokat dolgozhatnának ki, 
amelyeket mindenkinek követni kellene, és 
melyek elmulasztása büntetéssel járna. 

Ott, ahol a belátás, műveltség és kötelesség-
érzet hiányzik, ott a hatóság erőszakkal nyúl-
hat bele a köz érdekében. British-Canada 
példát is szolgáltat már erre. Ott gyom-inspek-
torok vannak. Ezek bejárják az egész vidéket 
és ha veszedelmes gyomot találnak, fölszólít-
ják a tulajdonost, irtsa ki azt a kitűzött határ-
időig. Ha ezen idő alatt elmulasztja a gyomokat 
kiirtani, akkor ők intézkednek és az irtás 
költségeit lefogják aratáskor a termésből, ha 
szükséges rendőri beavatkozással. Valamit 
végezhetnének e tekintetben a mezei rendőrök 
és csőszök is, kiknek az esztendő bizonyos 
részében úgyis elég pihenő óra jut ki és 
akik hivatalos munkájuk közben is sokat tehet-
nének e tekintetben. 

Puskát nem adnék a kezükbe! 
Sose fogom elfelejteni, hogyan jártam a 

kömpöci pusztán. Merő homokon álldogáltam. 
Néztem a temérdek apró hullámot s ki akartam 
sütni az ott uralkodó szél irányát. Rá se hede-
rítettem arra az emberre, ki a messziségből 
felém jött. De mikor már közelebb ért, úgy 
néztem, mintha puska volna a kezében lövésre 
készen. Úgy jött felém. Már csak pár lépésre 
volt — még a kakas is föl volt húzva. Ereim-
ben szinte megfagyott a vér. Majd összeszede-
lőzködtem. Rászóltam. Nem szégyeli-e magát ? 
mit akar ? Nyúlnak csak nem nézett ? Vagy 
kárt teszek itt, ha a merő homokot bámulom ? 
— Leeresztette a puskáját, a kakast óvatosan 
lebocsátotta és szó nélkül távozott, azaz mor-
gott magában, ilyesfélét értettem még . . . „én 
őrzöm ezt a tájat . . . " 

Egyebütt is találtam már ilyen buzgó csőszt, 
aki azért, mert egy pár fűszálat ástam ki 
valamely sziklahasadékból, csaknem agyonlőtt. 
Nos ilyen emberek kezébe nem való puska. 
Ok úgyis csak arra használják, hogy nyulat 
lőjjenek vele ; csak azért ragaszkodnak- a fegy-
verhez, semmi egyébért. 

Én botot adnék a kezükbe, melynek alsó 
vége a gyomok kiszúrására alkalmas keskeny 
ásó-féle volna, a fogója pedig egyik végén 
véső formára köszörült kalapács lehetne. Köte-
lezném őket arra, hogy akkor, mikor végig-
bandukolnak a mezőn, szurkálják ki a bogán-
csot meg az aszottkórót, a ráctövist, az ördög-
szekeret, ballangót stb. Ott ahol van. Üssék 
le az útmenti gaz virágját, bimbaját, szóval 
járuljanak evvel a munkával is ahhoz, hogy a 
nemzeti vagyon gyarapodjék. 

A mezei rendőrök kioktatására, a gazdasági 

egyesületek szervezésére és vezetésére. nagyon 
alkalmasak volnának a hazai tanítók. Ok nyer-
hetnék meg a népet első sorban az itt bőven 
ki nem fejthető, de lényegben már érintett 
eszméknek. 

4. A gyomok haszna. 
A rosszban is van mindig valami jó is. Min-

den elvégre is a szemponttól függ, amelyből 
vizsgáljuk. A gyom is válhatik még hasz-
nunkra, ez azonban mindenesetre csekély a 
kultúrnövényeink hasznához képest. 

Van pld. tömérdek gyom, mely egyik-másik 
háziállatunknak nagyon kedves eledel. A malac 
pld. végtelenül szereti a csorbókát. A szegény 
ember a hátán viszi napról napra tehenének, 
malacának az útról szedett füvet. Néha elűzik 
öt a dűlőről is, avval, hogy amott tágasabb. 
Édes Istenem ! Mekkora irigység, mekkora 
korlátoltság! Hányszor lehetne összekapcsolni 
a gazdag és a szegény érdekeit. A szegény 
órákon keresztül görnyed az országúton, hogy 
tehenét táplálja. Ingyért szedhetné ki a gyomot 
a gazdag ember vetéséből — ha megértenék 
egymást. 

Elég soká tart nálunk az az időszak, amikor 
— természetesen alkalmas időjárást tételezvén 
föl — minden baj nélkül járhat az ember a 
vetésben, kivált könnyű testű gyerekember. 
Milye u szépen és mennyi haszonnal lehetne 
összeegyeztetni az érdeket. 

Némely gyom magja nagyon tápláló, még 
akkor is, ha mérget tartalmaz (pld. a konkoly). 
A többnyire gyommagvakból álló ocsií tehát 
értékes táplálék, csak arra kell ügyelni, hogy 
mindig főzve vagy darálva etessük. Vizsgál-
tassuk meg szakértővel, aki megállapítja, miféle 
állattal etethetjük legnagyobb haszonnal és 
mennyit etethetünk egyszerre. 

Ennek a megtudakolása pedig nem jár 
költséggel, vagy oly kevésbe kerül, hogy a 
költség nem vehető tekintetbe. A vetőmag-
vizsgáló állomást, a kémiai intézetet stb. azért 
szervezték; hogy a magyar gazdának szolgá-
latára álljanak. Minden gazdának minden fon-
tosabb kérdésben oda kellene fordulnia tanácsért 
és nagy bajnak tartom, hogy a legtöbb gazda 
elmulasztja ezt — természetesen a saját kárára. 

Némely gyom gyógynövény, legalább házi-
szer, festéket, olajat ad, vagy egyébre jó. 
(Orvosi székfü, mályva, beléndek, redőszírom, 
pipacs, szarkaláb, vad repce, stb.) Ha már 
valahol nagy mennyiségben föllép, értékesítsük 
legalább a gyomot ; ha elveszett a fejsze, 
kerüljön meg a nyele. 

Értelmes ember bizonyos gyomok tenyészé-
séből a talaj minőségére következtethet; még 
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pedig úgy kémiai összetételére, valamint fizikai 
szerkezetére, víztartalmára stb. A növények t. i. 
a táplálék megválogatásában nem egyformák. 
Egyiknek pl. sok mész kell, a másiknak kevés, 
egy harmadiknak egy csepp sem s élni sem 
tudott, hol egy morzsányi mész van ; egyiknek 
sok víz kell, a másik megél a bucka sivár 
homokjában is 

Az a növényzet, amely önként telepszik 
meg a szántóföldünkön mint gaz, az épen ezért 
sokszor többet tud mesélni, mint amennyit a 
kémiai vizsgálat mond. Ez csak azt tudja meg-
mondani, hogy a talajban ezek meg ezek az 
elemek megvannak, de hogy úgy foglaltatnak-e 
abban, hogy a növény ezeket hasznára is tudja 
fordítani, még pedig milyen mértékben, ebben 
a kémia cserben hágy, és csak a termelési 
kísérlet dönt. íme mikor bizonyos gyomok 
mutatkoznak, azok a földünkön jól érzik 
magukat, avagy sínylődnek, ez maga a kísérlet 
és ha érijük az ABC-jét, minden kémiai vizs-
gálat nélkül leolvassuk, micsoda előnye és 
micsoda hátránya van a mi földünknek. 

Ha kutatjuk, miféle növényt termeszthetnénk 
a lehető legjobb sikerrel abban a földben, 
vagy miféle műtrágyára volna szükségünk, 
akkor a gyomok természetének ismerete meg-
becsülhetetlen előnyökkel járhat. Ehhez azonban 
már jelentékeny növénytani ismeret szükséges. 

Minden gyom kitűnő komposzttrágyát 
szolgáltat, tehát a legrosszabb esetben leg-
alább is erre fordítható. 

* 

Nem sok az, amit e rövid közleményemben 
a gyomok végtelen mezejéről nyújtok. De hátha 
többet fog használni, mintha gondolataim 
minden termékét mint kész dolgot tálaltam 
volna föl. Egyik-másik kartársamat talán arra 
fogja ösztönözni, hogy a helyenként csak oda 
vetett eszmék részleteit maga dolgozza ki. így 
egyik eszme a másikat szüli a köz érdekében 
és mindnyájunk örömére. 

(Arad.) Wagner János. 

Vetésforgó a zöldséges kertben. 
Ritka falusi birtokos és tisztviselő, akinek 

kisebb vagy nagyobb zöldséges (veteményes, 
konyhakert) kertje ne lenne s ebben a leg-
szükségesebb konyhai növényeken kívül, a 
tetszésének leginkább megfelelő valamelyik 
kertészeti növény termelésével kölönösebben is 
ne foglalkoznék. Pl. sokan a gyümölcs, vagy a 
áinnye, mások a rózsa vagy a szőlőmívelésre 
fektetnek nagyobb súlyt s szabad idejükben 
ezt kultiválják. 

Nem kell azonban hosszasabban fejte-
getni s példákra hivatkozni abban a tekin-
tetben, hogy hazánkban még a mai állapotok 
szerint, a konyhakertek kezelésében, beosz-
tásában és további mívelésében nem köve-
tünk egy előre megállapított és kipróbált 
hányt, hanem ahányan vannak, annyifélekép-
pen járnak el. 

Tény az is, hogy a kertészeti mívelési ágak 
közül épen a konyhakertészet volt az, amelynek 
tanulmányozására, szakszerű kezelésére mindenki 
a legkevesebb gondot fordította. Folytatta úgy', 
ahogy látta másoktól s ha valahol és valami-
ben javított is, azzal alig ment túl a szak-
ismeret egy-két lépcsőjén, s ezt is egyoldalúlag 
valamely növény termelésénél mutatta be és 
gyakorolta. így vált ki Heves görögdinnye-, 
Makó hagyma-, Szeged paprika- és más vidék 
más növény termelésével. Jegyezzük meg azon-
ban azt, hogy ez még nem konyhakertészet és 
zöldségtermelés, valamint azt sem lehet az 
egésznek javára írni, hogy a nagyobb városok 
közelében egyes kertészek és a bolgár kerté-
szek is nagyban foglalkoznak ezzel és igen 
jól kihasználják a kedvező helyzetet a maguk 
javára. 

Ez az állapot azonban már hosszasan így nem 
maradhat. A marosvásárhelyi székelytársaság 
— tudomásom szerint — már tett kezdemé-
nyező lépéseket a szerb és bolgár vagy más 
idegen kertészek terjedésének meggátolása 
érdekében, de ez halvány mócsvilág s meglehet, 
hogy elalszik. E tekintetben a föladat a gaz-
dasági fiu- és leány-ismétlő iskolákra vár s 
ha ezek megkezdik a munkálatot, ha figye-
lemmel fejlesztik és gondozzák e kérdés meg-
valósítását, akkor rövid idő alatt egy jobb kor 
fog következni a konyhakertészetre is és sok 
pénz benn marad az országban. 

Célom a fönti cím alatt a figyelmet e hasznos 
kertészeti ág nagyobb fölkarolására is fölhívni, 
de a kezdeményező eljárásokban nemiben 
irányt is adni. 

A konyhakert helyes kezelésénél s a hely 
okszerű kihasználásánál első teendő a vetésforgó 
megállapítása, azután az így keletkezett táblák 
rendszeres mívelése, trágyázása stb. 

Nagyon téved, aki azt hiszi, hogy a konyha-
kertben nincs szükség a vetésforgóra, vagy aki 
azt hiszi, hogy azt nem lehet ott alkalmazni. 
Ez utóbbi álhtásnak a kisebb területű helyen 
van valami létjogosultsága, de azért mégis jó 
tudni, mégis jó figyelembe venni, hogy a 
zöldségnemüek is minő sorrendben következ-
zenek egymásután. Ez alkalommal bemutatok 
táblázatban egy hármas és egy négyes vetés-
forgót. 
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Hármas for í r ó . Talaj: laza v. homokos. 

Év I. tábla II. tábla III. tábla Forgón kivill 

1904. 
(1907.) 

Trágya után. 
Káposzta- és salátafélék, 

laboda, tök, ugorka, 
tengeri, zeller. 

Hüvelyesek, burgonya. 
(Esetleg a gyökérfélék 

egy része.) 

Hagyma és gyökérfélék, 
paprika, paradicsom, 

dinnye, mák. 

Spárga, torma, 
szamóca, fűszer és 
gyógynövények. 

1905. 
(190»..) 

Hagyma és gyökérfélék, 
paprika, paradicsom, 

dinnye, mák. 

Trágya után. 
Káposzta- és salátafélék, 

laboda, tök, ugorka, 
tengeri, zeller. 

Hüvelyesek, burgonya. 
(Esetleg a gyökérfélék 

egy része.) 

Spárga, torma, 
szamóca, fűszer és 
gyógynövények. 

1906. 
(1909.) 

Hüvelyesek, burgonya. 
(Esetleg a gyökérfélék 

egy része.) 

Hagyma és gyökérfélék, 
paprika, paradicsom, 

dinnye, mák. 

Trágya után. 
Káposzta- éa salátafélék, 

laboda, tök. ugorka, 
tengeri, zeller. 

Spárga, torma, 
szamóca, fűszer és 
gyógynövények. 

Négyes forgó. Talaj: agyagos. 

Év I. tábla II. tábla III. tábla IV. tábla Forgón k í v ü l 

1904. 
(1908.) 

Trágya után. 
Káposzta- és saláta-
félék, laboda, tök, 
tengeri és ugorka. 

Hüvelyesek, bur-
gonya, gyökér-

félék. 

Fészektrágyába. 
Paradicsom, dinnye, 

zeller. 

Paprika, hagyma 
és gyökérfélék. 

Spárga, torma, 
szamóca, fűszer 

és 
gyógynövények. 

1905. 
(1909.) 

Paprika, liagyma 
és gyökérfélék. 

Trágya utáu. 
Káposzta- és saláta-
félék, laboda, tök, 
tengeri és ugorka. 

Hüvelyesek, bur-
gonya és gyökér-

félék." 

Fészektrágyába. 
Paradicsom, dinnye, 

zeller. 
Spárga, torma, 
szamóca, fűszer 

és 
gyógynövények. 1906. 

(1910.) 

Fészektrágyába. 
Paradicsom, dinnye, 

zeller. 

Paprika, hagyma 
és gyökérfélék. 

Trágya után. 
Káposzta-és saláta-
félék, laboda, tök, 
tengeri és ugorka. 

Hüvelyesek, bur-
gonya és gyökér-

félék. 

Spárga, torma, 
szamóca, fűszer 

és 
gyógynövények. 

1907. 
(1911.) 

Hüvelyesek, bur-
gonya, gyökér-

" félék. 

Fészektrágyába. 
Paradicsom, dinnye, 

zeller. 

Paprika, hagyma 
és gyökérfélék. 

Trágya után. 
Káposzta-és saláta-
félék, laboda, tök, 
tengeri és ugorka. 

Spárga, torma, 
szamóca, fűszer 

és 
gyógynövények. 

A vetésforgó helyes megállapításánál vegyük 
ügyelembe és különös gondunk legyen arra, 
hogy azon községben és annak környékén mely 
zöldségféléket lehetne a háziszükségleten fölü-
liekből könnyen és jobban értékesíteni. Ennek, 
igen természetesen nagyobb helyet biztosítunk 
a vetésforgóban. 

Figyelembe kell venni azt is, hogy a kert 
talaja és annak fekvése alkalmas-e azon zöldség-
félék termesztésére, amelyeket termeszteni óhaj-
tunk. Emellett legyünk tekintettel az altalajra 
és az égalji viszonyokra is. Tartsuk mindig 
szem előtt, hogy ne termeljünk nagyobb 
mennyiségben olyan kerti növényt, ha a talaj 
megtermi is, amit könnyen és jó árban nem 
értékesíthetünk, de viszont ne kínozzuk magun-
kat olyan növények kultiválásával se, ami nem 
azon talajba és nem azon égalj alá való. 

Mielőtt tovább mennék, meg kell említenem 
azon jól figyelembe veendő körülményt is, 

hogy a hármas vetésforgót a laza vagy homokos 
talajon, a négyes vetésforgót az agyagos vagyis 
a kötöttebb talajon kell alkalmazásba venni. 

A vetésforgó megállapítása után tanácsos a 
kert átforgatása (rigolirozása). Azt hiszem nem 
szükség részletesen bizonyítani az átforgatás 
előnyeit, ehelyett szóljunk részletesen a trágyá-
zásról. 

A konyhakertészetnél kiváló fontos szerepe 
van az istállótrágyának és a komposztnak. Az 
istállótrágyánál ügyeljünk, hogy az ne legyen 
szalmás és mielőtt a kertbe vinnők, legyen 
jól érett. Kiváló szerepe van, vagyis kellene 
lennie, a konyhakertben a komposztrak (keverék-
trágya), ennek egy kertből sem szabadna hiá-
nyoznia. Előállítása könnyű és olcsó, kezelése 
nem nehéz, hatása a talajra nagy, utána a 
növényzet dúsan terem és így a fáradságot 
gazdagon fizeti meg. 

A komposzttal egyenlő, vagy annál még 
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nagyobb hatása van a talajra az árnyékszék-
trágyának. Sajnos, hogy ezt még nálunk nem 
igen alkalmazzák, pedig tőzegporral, poronddal 
és t'ürészporral vegyítve és rézgáliccal szag-
talanítva könnyen lehetne használatba venni, 
különösen ősszel, amikor a jól fölásott talajjal 
jól elvegyülne. Ha azonban ezen eljárás némi 
előítélet alapján mellőztetik is, ajánlatos, hogy 
a komposzt közé ebből is tegyünk. 

A trágya mennyiségét illetőleg tudnunk kell, 
hogy egy katasztrális holdra az istállótrágyá-
ból 200—400 q. számíthatunk. A komposztból 
több, az árnyékszéktrágyából kevesebb szük-
séges. Ezen trágyaféléket tanácsos ősszel ki-
hordani, azonnal aláásni vagy alászántani. Ha 
azonban az időjárási viszonyok és más ok miatt 
nem lehetséges az őszi trágyázás, akkor hordjuk 
ki télen a trágyát, teregessük szét s tavasz-
szal, mihelyt az időjárás engedi, szántsuk alá. 
A komposztot bármikor alkalmazhatjuk, ha a 
talaj szabad. 

A konyhakert talajának ilyen előkészítése 
után betarthatjuk a vetésforgóban megálla-
pított sorrendet, beszerezhetjük és megfelelő 
módon előkészíthetjük a zöldségfélék magvait 
vagy palántáit. 

(TordaszentlásztóJ Borbély József. 

Elfecsérelt trágya. 
Trágyahordáskor volt. Kezes Bálint és Juhos 

István szekereik után ballagva, egymással 
beszélgettek. 

— Komám — mondja Kezes, meg tudja-e 
trágyázni földeit? 

— Épen elégséges lesz arra, amire szüksé-
ges. Miért kérded? 

— Hát pusztán csak azért, mert én még 
eddig nem tudtam arra vergődni, hogy elég 
trágyám lenne. Azután úgy teszek, mint mikor 
kicsiny a kenyér és sok a gyerek. Bizony 
egyre-egyre csak kis karéj kerül, olykor 
semmi. 

— Elsziveled az igaz szót ? — kérdezte 
Juhos. 

— El én, csak mondja meg, mert tudom, 
hogy nagyon is rám fér az igazság és olyan 
jó tanács, amilyennel már nem egy ízben 
látott el. 

— Akkor megmondom neked, hogy miért 
nincs elegendő trágyád. Lásd nekem sincs több 
barmom, mint neked. Földem is csak annyi 
van, mint a mennyin te gazdálkodol. Valami 
varázsfüvei, vagy boszorkánysággal sem élek, 
amellyel a szükséges trágyát előteremthetném ; 
hanem pusztán csak arra törekszem, azon 
vagyok, hogy mindent, amit csak lehet, trá-

gyává tegyek, hogy semmi sem fecsérlődjék el, 
ami a trágyagödörbe való. 

— Engedelmet, hogy szavába vágok, komám 
uram, a trágyát én sem pocsékolom. Minden 
darabja az istállóból a trágyadombra kerül. 
Komám uram is csak azt teszi. 

— Ugyanazt — folytatta beszédét Juhos — 
de még mást is. Hát te azt hiszed, hogy a 
trágya csak az istállóból kerül ki ? 

— Nem tudom, honnan még ? ! 
— A konyhából, a kályhából, a kemencéből, 

a fürész alól és még sok más helyről. Mert 
ne feledd, hogy nemcsak a barmok csinálják 
a trágyát. Minap is láttam, amint feleséged a 
kormot, a hamut az árokba szólta ki. Tudod-e, 
hogy ez is becses trágya, hogy ennek is a 
többi trágya közt van helye. A korom, mint 
trágya, különösen a virágos és zöldséges kert-
ben jó szolgálatot tesz, de a szántóföldön is 
megteszi hatását. Ugyancsak úgy áll a dolog 
a fürészporral is. Ez se olyan haszontalanság, 
amit ki kell szórni, annak is van trágyaértéke. 
A hamu pedig kivált a gyümölcsfákra ajánlatos. 

Miután látom, hogy elviseled a jó szót, még 
egyre figyelmeztetlek. Nem régen házatok előtt 
egész nagy tócsa volt. Mindjárt gondoltam, 
hogy mi történik odabent. Ituhamosás volt és 
a mosólevet kidöntögették az udvarra és onnan 
kifolyt az utcára. Ilyesmi már nem is rend, a 
tisztaság ellen van, de egyúttal trágyafecsérlés 
is. A mosólevet a trágyadombra kell tölteni, 
nem pedig az utcára. 

Ugy-e arra nem gondoltál még, hogy nálad 
az emberi trágyának sincs becse ? Dehogy 
gondoltál, sőt mikor én ániyékszéket csináltam, 
veled együtt mások is kinevettek. Azt mondot-
tátok, hogy Juhos uraskodni kezd. Pedig nem 
az uraskodás vitt arra, hanem egyrészt a tisz-
taság, a szemérem, hogy eltakart helyen végez-
zem szükségemet, de egyszersmind az is, hogy 
a legjobb trágyák egyike, inert az emberi 
ganéj, az ne menjen veszendőbe a sövény és 
a fal tövében. 

— No, már én olyan ocsmányságot nem 
viszek földemre, — közbeszólt Kezes. — Meg 
sem enném az olyan földnek termését ; azt 
már nem teszem. 

Látom, hogy még minden okos dolog iránt 
nincs fogékonyságod, — folytatta Juhos. — 
Akkor te azt sem tudod, hogy mi a trágya ? 
Hogy miért trágyázzuk a földeket? 

— Dehogy nem ! Hogy erőben maradjanak. 
Akkor tanuld meg azt is, hogy legjobb 

trágya az, melyben mindazon anyagok vannak, 
melyek a földből kerültek ki a terményekkél. 
S aki a terményeknek javát fogyasztja el, az 
ember, annak trágyája vagyis ürüléke leg-
becsesebb. Azt tudod, hogy mentül jobban 
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tartjuk' az állatokat, annál értékesebb a trá-
gyájuk. Érjen föl odáig is az eszed, hogy 
ennélfogva az ember ürülékének is oda kell 
kerülnie, ahonnan származását vette — a földre. 

— Lássa, komám, — fölvette a szót Kezes — 
mégis csak jó, ha az embernek megmondják 
az igazságot. Most már értem, hogy nemcsak 
az istállóból kerül ki a trágya és hogy ok-
talan beszéd az, ha valaki az emberi trágyát 
leszólja, tudatlanság, ha undorodik tőle. 

— Várj csak ! még nem fejeztem be mondani 
valómat. Nézd az utat, ha egy trágyás szekér 
sem fordulna ki az udvarból, aki szemes, aki 
megbecsüli a trágyát, látná, hogy ma trágya-
hordás volt. Az út teli van a szekerekről 
lehullott trágyával. Látod, ez is trágyafecsérlés. 
Először is rakjuk meg jól a szekeret és ha 
mégis itt-ott lehullik róla trágya, ne legyünk 
lusták azt fölszedni. Hisz ebből kerül ki az 
Isten áldása. Bevárom a trágyahordás végét 
és azután, mint- minden évben, ismét össze-
hárítom az úton hagyott trágyát. Hát megint 
fogtok rajtam nevetni, de nem törődöm vele, 
mert csak oktalanok teszik, akik orruknál 
tovább nem látnak. Tudom, hogy akkor is 
megszóltok, mikor a házam előtti térségről, 
ahol a disznócsorda szokott megállni, a trágyát 
összegyűjtöm. Véteknek tartanám ott hagyni, 
hogy porrá váljék. Évente egy-két szekérre 
való ganéjt szoktam összegyűjteni arról a kis 
helyről. 

A legközelebbi községi tanácskozáson a 
közlegelő trágyáját is szóba hozom. Naponta 
közel 300 barom vesztegel a legelőn, hol 
annak a trágyája ? Sehol ; szétszóródik, elpusz-
tul haszon nélkül. Azt mondják, hogy hiszen 
ott marad a legelőn a marha ganéja, azt 
trágyázza. Igen, ott marad egyes helyeken 
vastagon és kiég alatta a fű. Nem az a rendje, 
hanem az, hogy a pásztor ahelyett, hogy a 
hason fekszik, vagy botjára támaszkodva nézi 
a napot, hárítsa össze a trágyát nagyobb 
rakásokra félreeső helyre. Az elkorhadt trágyá-
val azután szakaszonkint meg lehet hinteni, 
trágyázni a legelőt, hogy új megszaporodott 
erővel saijadzon rajta a fű. 

De már közel vagyunk földeinkhez, meg 
kell szakítanom beszédemet. Egyre azonban 
még figyelmeztetlek. Nézd, milyen trágyát 
hordtak ki ; csupa merő szalma. Tudod-e 
miért? Ha nem felelsz, megmondom én. 

Egy régi példabeszéd azt mondja, hogy a 
trágyagödör a gazda kincsesbányája. Az, de 
csak a jó trágyagödör. Az a trágyagödör, 
mely a trágyalevet eliszsza, rossz kincsesbánya, 
mert megfosztja a trágyát attól, ami rothasztja 
és értékessé teszi, a trágyalétől. Lásd, mikor 
én a trágyagödrömet kitégláztattam és cemen-

tes vakolattal leöntettem, talán azt is haszon-
talan, úrias dolognak tartottátok, s ime, nézd 
meg a trágyámat, nem száraz, piszkos szalma 
az, hanem a marha vizeletével átáztatott trágya; 
ez aztán táplálja a földet és a föld meghálálja 
jó terméssel. 

Itt vagyunk, lásson most mindegyikünk a 
maga dolgához ; mert nemcsak a trágyát, 
hanem az időt sem szabad elfecsérelni. 

(Sárosfaj Zádor Gyula. 

Növénykortani levelek. 
(Február hó.) 

Kedves kartársaim ! 
ígéretet tettem a mult levelemben, hogy 

majd bebarangoljuk a végtelennek látszó ter-
mészetet s megismerkedünk azon lényekkel, 
melyek kártételeikkel anyagi jólétünket kisebb-
nagyobb mértékben veszélyeztetik s így nemzet-
gazdasági szempontból is figyelemben része-
sítendők. 

A természet most téli álmát alussza s bár 
ezen pihenés csak látszólagos s csak forduló-
pontot jelent az élő lények fejlődésében, 
mégis nagy részben szünetel a létfönntartás s 
így a pusztítás hatalmas munkája is, mely 
elég hosszú időn át csodálatot s még inkább 
aggodalmat kelt a szemlélőben. 

Az ész a leghatalmasabb fegyver, mely e 
lények ellen való küzdelmünkben rendelkezé-
sünkre áll. Már fél sikert aratott az, aki a 
gyakorlati tapasztalatokra is támaszkodó tudo-
mány segítségével közelíti meg az ellent s 
fölismerve annak gyöngeségeit, alkalmas helyen 
és időpontban s a leghathatósabb eszközökkel 
veri vissza annak támadásait. 

Míg e támadás újból bekövetkezik csiszoljuk 
tehát ezen fegyverünket, hogy a győzelmet 
már előre is magunknak biztosítsuk. 

Melyik most már azon út, melyben a növény-
betegségek leküzdése céljából haladnunk kell 
s melyek legfontosabb teendőink? 

E kérdésre akarok a rendelkezésemre álló 
helyhez merten e levélben felelni s a növény-
betegségekkel általánosságban foglalkozni. 

Fölteszem, hogy hazánkban alig van gazda, 
ki oly növénybetegségek ellen védekeznék, 
melyeket még egyáltalában nem ismer s amelyek 
vidékén még föl sem léptek; a legjobb eset-
ben csak élőleges, praeventiv-védekezést alkal-
maz már ismert s előbbi években bizonyára 
már nagyobb pusztításokat okozott kártevők 
ellen, sőt akad elég, ki csak akkor ébred 
letargiájából, midőn már hervadást, száradást 
s pusztulást lát körülötte. 

Ha most már a betegség föllép, első dolgunk 
annak fölismerése, amivel természetesen sietnünk 
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kell, mert a pusztulás yillámsebesen halad 
s sok növény már régen beteg, még mielőtt a 
baj látható jelei mutatkoznának. Ezt követi a 
diagnózis, mely a gazdanövény s a parazita 
legjelentékenyebbnek látszó életkörülményeire 
s fejlődésmenetése is kiterjed, miáltal a baj 
végokát is kipuhatoljuk s a kórkép teljes 
magyarázatát nyerjük. A szaktudomány ez 
esetben a tudományos növénykórtan (phytho-
pathologia) most már pontosan leírja teendő-
inket s beható tanulmányok s kísérletek 
alapján kijelöli az irányt, melyben a védekezés 
keresztülvitelénél haladnunk kell, mert maga 
a védekezés is tudomány s így a szakszerű-
séget ez sem nélkülözheti. Természetes, hogy 
sok betegség leküzdése még eddig nem sikerült 
s a jövőnek e tekintetben nagy feladatai 
vannak még ; egy-egy tanács azonban minden-
hol akad, amiért a legcsekélyebb szakképzett-
ség sem vész kárba. 

Mikor beteg a növény? 
A növény akkor beteg, ha arra belső, vagy 

külső körülmény olyképpen hat, hogy az élet-
funkciót rendesen nem végezheti s azokban 
zavar áll be, miáltal a szervezeten külsőleg is 
a betegség tünetei mutatkoznak. Ezt Tcórhépneli 
nevezzük. 

Ha ezen szempontból vizsgálni kezdjük a 
növényeket, látni fogunk oly betegségeket, 
melyeknél hiába kutatunk valamely kártevő 
után, a baj egészen más okokban rejlik, 
melyekkel, miután igen jelentékeny növény-
betegségekről is lehet szó, szintén meg kell 
ismerkednünk. 

Növénybetegségeket első sorban rossz talaji 
viszonyok idézhetnek elő. Nagy szerepet játszik 
itt a térmennyiség, mely a fejlődő növény 
rendelkezésére áll, a földfelület lejtése, a vetőmag 
elhelyezése stb. így tapasztalták, hogy a búza 
magja 40—50 mm.-es mélységben csírázik 
legjobban; míg kisebb vagy nagyobb mélysé-
gekben a csirázási százalék csökken. Régi 
kertészeti szabály, hogy nagyobb magot 
mélyebben, kisebb magot sekélyebben kell 
elhelyezni, bár a mélyebb elhelyezés mindig 
előnyösebb nagyobb szárazság által okozott 
károk elkerülése végett. A talaj túlságos 
kötöttsége vagy lazasága (futóhomok) s így 
elégtelen vagy túlságos átszellőztetése nagy 
befolyással lehet a növény fejlődésére s a 
mag elrothadása, a csírázás elmaradása, a fiatal 
növény elhervadása vagy a gyökérpenész vég-
oka nem ritkán itt keresendő. Ide tartozik, 
ha csak élősdiek nem működnek közre, a 
gabonafélék kényszerérettsége is, mely abban 
áll, hogy szárazabb időben a gyökér nem 
szívhat föl a talajból annyi vizet s avval 
együtt annyi tápnedveket, amennyire a növény-

nek életműködéséhez szüksége volna, minek 
következtében az egész növény megsárgul 
s normális kalász nem is képződik. A baj 
oka tehát ez esetben a talaj vízhiányában 
rejlik, mely a gyümölcs éretlen korban való 
lehullását, a fák koronájának száradását vagy 
a növény eltörpülését is okozhatja. A talaj 
lazítása ily esetben okvetlenül szükséges. 

A növény fejlődéséhez szükséges tápanyagok 
hiánya is sok betegséget okozhat; a baj oka 
tehát itt is a talajban van, amelyből ezen 
anyagok a növényi szervezetbe kerülnek. A 
növény táplálékát az oxygén, hydrogén, nitro-
gén, szén, kén, foszfor, kálcium, kálium, mag-
nesium s a vas különféle vegyületei képezik. 
A szén fölvétele a chlorophyll-tartulmú sejtek-
ben, tehát főleg a levelekben történik, ellen-
ben a víz s a fölsorolt hamualkatrészek és 
nitrogénvegyületek fölvételét a gyökér a talaj-
ban végzi. Egy-egy elem vagy vegyület hiánya 
is föltűnő betegségeket idézhet elő. Ilyen pl. 

j a klorózis vagy sárgaság, mely számos egyéb 
j növényen kívül főleg a szőlőn szokott föllépni. 
I A növény levelei és zsengébb hajtásai időelőtt 

sárgulni, majd száradni kezdenek, miáltal az 
összes szervek is fejlődésükben visszamaradnak 
s általános pusztulás következik be. A beteg-
ség oka legtöbb esetben a mészkarbonát hatá-
sában rejlik, mely vegyület a talaj meszes 
részecskéiből kiválva, a gyökérbe és a növény 
többi szerveibe jut, hol kedvezőtlen hatását a 
chlorophyllre (levélzöld) kifejti. Oly talajban, 
melyben sok a mész s ez a nagyobb víz-
mennyiség folytán jobban is oldható, a beteg-
ség igen gyakori. 

A betegség ellen való védekézre vasgálicot 
használnak, mely a mészkarbonát hatását csök-
kenti. E célból a sorok között 20—30 cm. 
mély és ugyanolyan széles árkokat ásunk, 
melybe a porrá zúzott vasgálicott behintjük s 
az árkot újra letakarjuk. Két-két tőke között 
1 kgr. vasgálic használható. Oldott állapotban 
úgy használjuk az anyagot, hogy azt a tőke 
köré öntjük. 

Van egy más védekezési eljárás is. Fölol-
dunk 50 kg. vasgálicot 100 liter vízben, s az 
oldattal három héttel szüret után, de levél-
hullás előtt a csapokat s a tőke fején lévő 
metszési helyeket gondosan bemázoljuk. Az 
eljárást minden két évben meg kell ismétel-
nünk s ha nem túlságosan meszes a talaj, 
vagy más okok nem idézik elő a betegséget 
(fillokszéra, gyökérpenész, időjárási viszonyok, 
kedvezőtlen fizikai tulajdonságok a talajban 
stb.), sikerre is vezet. 

Amint valamely elem pótlása megfelelő trá-
gyázás útján érhető el, úgy a túlságos trágyá-

I zás is árthat a növénynek. A talaj túlságos 
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nitrogénfcartalma, többek között a burgonyánál 
a hiányos gumóképződést, a cukorrépánál a 
cukortartalom apadását, a gabonánál a szem-
képződés elmaradását s a gyümölcsfáknál ter-
méketlenséget is idézhet elő. 

A föltüntetett kedvezőtlen talaji viszonyok 
azonban nemcsak a természet, hanem magunk / ' O 
által is idéztetnek elő. Alljon erre is itt egy 
példa. 

Minden gazdának tisztában kell lennie avval, 
mily mélységig kell a talajforgatásnak meg-
történnie, melynek meghatározásánál a hajszál-
gyökereknek a fölszinen volt, legtermékenyebb 
földrészecskékkel való összekerülése irányadó. 
Ez a talaj forgatás célja. Vannak most már 
túlbuzgó szőlőmívelők, kik a rigolozásnál a jó 
termékeny földet jó mélyre beássák, ahová a 
hajszálgyökerek már nem érnek, miáltal azokat 
ezután is holt föld fogja körülvenni. Teljes 
visszamaradás, tökéletlen fejlődés vagy termé-
ketlenség követi ezen munkát, melynél a bajt 
a fáradság hiábavalósága is tetézi. 

A gazdasági növények megbetegedéseit má-
sodsorban alkalmatlan éghajlati viszonyok idéz-
hetik elő; ily bajok legjobban sújtják a gaz-
dát, miután ezekkel szemben a legtöbb esetben 
tehetetlenek vagyunk. 

A túlságos hőség sokszor a levelek leper-
zselését okozhatja, miáltal az egész növény 
tönkremehet. Tikkasztó napsugarak föltörik a 
szőlő héját, miáltal a magvak szabadon lát-
hatók; ily jelenségek a jégverés vagy liszt-
harmat által okozott kártétekhez hasonlók. A 
kellő világosság hiánya a szár föltűnő gyenge-
ségét idéz elő ; ez okozhatja a gabona- és 
takarmányfélék megdülését is, mely különösen 
erdők vagy épületek mellett, tehát főleg beár-
nyékolt helyeken szokott ily okok folytán elő-
fordulni. A soros vetésnél az egyes növények 
beárnyékolása csekélyebb, mint a közönséges, 
igen sűrű vetésnél, miáltal előbbinél e baj 
ritkábban lép föl ; nitrogénban igen gazdag 
trágya erőteljes fejlődést eredményez ugyan, 
de a sokkal nagyobb szervek több árnyékot 
adnak, miáltal a dülés eshetősége is emelke-
dik. Kellő boronálás által ez azonban csök-
kenthető. 

Nagyobb károkat, mint a hőség, a fagy 
szokott okozni. Ha nagyobb hidegség után 
beáll az olvadás, a föld legfelsőbb rétege víz-
zel van telítve; ha most éjjel újból beáll a 
fagy, a jégréteg fölemeli a földet s evvel 
együtt az abban fejlődő csirát is. Ujabb olva-
dás esetén a föld újból leülepszik, a növény 
azonban nem képes ezt követni s ha ezen 
folyamat többször ismétlődik, egészen kikerül 
a földből, ahol természetesen elpusztul. E jelen-
ség gazdáink előtt bizonyára ismeretes. Ugyan-

csak gyakran bekövetkezik a vetések elrotha-
dása, megfulladása is, midőn a be nem fagyott 
földet hosszabb időn át hóréteg takarja, mely 
a fejlődést nem akadályozhatja, de miután a 
talaj kellő szellőztetése lehetetlenné van téve, 
fulladásnak kell bekövetkeznie. 

Óriási károkat okozhat a fagy a gyümölcs 
virágaiban s fiatal hajtásaiban, úgyszintén a 
törzsön is, hol foszladásokat, repedéseket, egy-
általában kisebb-nagyobb sérüléseket idézhet 
elő. Igen ismeretes a gyümölcsfák rákbeteg-
sége, mely a legtöbb esetben gömbölyű, fás 
képződmények alakjában jelentkezik s amelyet 
élősdi állatokon és növényeken kívül a fagy 
is idézhet elő, miáltal utóbbiak utólagos táma-
dását is lehetővé teszi. A fagy jelentékeny 
kárt tehet a szőlőben is, amennyiben nemcsak 
az ősszel meg nem ért vesszőt, hanem az 
egész tőkét is megsemmisítheti. Ez okozza a 
fahasadozást, a gyökér és tőkefej taplósodá-
sát, a tavaszi lombsárgulást, főleg azonban a 
fakadásnak induló, talán már virágzó szőlő 
pusztulását is, miáltal évenként szintén mér-
hetetlen károkat okoz. 

A fagy ellen való védekezés ez esetben 
abból áll, hogy az illető növényeket, amennyi-
ben eljárásunk technikai nehézségekbe nem 
ütközik letakarjuk, a vetést minél előbb eszkö-
zöljük, hogy az esetleges fagy már a kifej-
lettebb növényt érje, a szőlőben pedig füstölést 
alkalmazunk, miáltal a bajt némileg csökkent-
hetjük. Utóbbi eljárást hazánkban is sok helyen 
alkalmazzák, célja azonban csak akkor lehet, 
ha a védekezés munkája az egész határban 
egyesült erővel történik. Megfagyott burgonya 
vagy gyümölcs lassan melegedő vízben ismét 
használhatóvá válik. 

Ide tartoznak a jég által okozott károk is. 
A gabonafélék levelei szétszakadnak vagy le-
törnek, a szem kihull s szomorú képet nyújt 
a kert, gyümölcsös s szőlő is, ha jégverés éri. 
Itt a gazda bizony egészen tehetetlenül áll, 
hacsak nem akar a bizony költséges biztosí-
táshoz, vagy a viharágyúzáshoz fordulni, mely 
utóbbi eljárás, bár ellenségekre is talál, a 
szőlőszetben kezd mindinkább tért hódítani. 

Növénybetegségeket előidézhetnek továbbá 
kívülről a növénybe jutott mérges anyagok is. 
A növényvédelem haladása folytán különféle 
anyagok kerültek forgalomba, melyeknek haszná-
lata sok esetben nemcsak hogy a bajt nem 
csökkenti, hanem új károkat is okoz. A hasz-
nált védekezési anyagok helytelen elkészítése 
által is okozhatunk magunknak kárt. Számtalan 
esetet láttam, hogy tudatlan s okosabb ta-
nácsra nem hallgató szőlőmívelők a bordói lé 
helytelen elkészítése, tehát a rézgálic mar© 
hatásának tökéletlen ellensúlyozása által a 



1. SZÁM. NÉPTANÍTÓK. LAPJA. 2 9 

permetezés alkalmával leperzselték szőlőjüket 
s a bajt egészen más körülményeknek tulaj-' 
donították. A csávázásnál használandó keve-
rékek elkészítésénél is vigyáznunk kell arra, 
hogy a ható anyag kellő százalékának haszná-
lata által csak az üszögspórákat semmisítsük 
meg, anélkül, hogy a vetőmag csiraképességét 
károsan befolyásolnók (az eljárást lásd: „A 
gabonafélék gombabetegségei" című, e lap 
mult évi májusi számában megjelent dolgo-
zatomban) ; eléggé ki nem próbált, s igen 
kirívó „reklámízzel" bíró védekezési anya-
goktól egyáltalában óvakodjunk. 

A sérülések által okozott növénybetegségek 
amellett, hogy a növény életműködését károsan 
zavarják, újabb másodrendű betegségeket is 
idézhetnek elő, melyek az előző betegséget 
kártételében fölülmúlják. Ily helyeken rendesen 
mindenféle élősdi állatok és gombák teleped-
nek le, melyek innen az egész növényben ter-
jedhetnek el s a szövetek teljes elpusztulását 
idézhetik elő. így pl. a rép asér ülések ne k nagy 
növénykórtani jelentőségük van, s lia a kisze-
désnél nem vigyázunk s a sérült répát elver-
meljük, az ott föllépő gombák nemcsak a 
már beteg répát pusztítják el, hanem átter-
jedhet a betegség az egész készletre is, s annak 
rothadását idézheti elő. Mesterséges sérüléseknél, 
így ojtásoknál s metszéseknél az oltóviasz, 
mellyel a metszési felületet betakarjuk, jó 
szolgálatot tehet. 

Van számos betegség, melynek oka eddig 
nem volt kideríthető, melyek azonban szintén 
figyelemben részesítendők. Ide sok gyiimölcs-
varasodása, egyes szervek eltorzulása, más okra 
vissza nem vezethető levélfodrosodások stb. 
tartoznak, melyek ellen, nem ismerve azok 
eredetét, nem is védekezhetünk. Ide tartoznak 
a nem ritkán föllépő torzképződmények is, 
melyekkel a növényterratológia foglalkozik. 

Kiváló fontossággal bírnak azon növény-
betegségek, melyek élősdi állatok, legtöbbnyire 
rovarok által idéztetnek elő. A létért való 
küzdelemben óriási munkaerőt fejtenek ki ezen 
lények s csak a pusztulás képe enged követ-
keztetni e parasiták mennyiségére s romboló 
erejére. Egyetlen egy fillokszéra egy nyár alatt 
átlag 268 milliárd új filiokszéra-egyed kikelését 
eredményezheti ; bámulatos ez a szaporaság, 
mely végleteiben érthetetlen s hatásában a 
legnagyobb természeti erőkkel vetekedik. így 
vagyunk nagyi-észben a többi élősdivel is. 
Némely rovar a növény egyes részeibe rakja 
petéit s ott éli át egész fejlődését; mások ki-
fejlett korukban elhagyják helyüket s más 
növényt is „boldogítanak", mások csak itt-ott 
támadják meg a növényt s esetleg csak jelen-
téktelenebb rágási sebeket idéznek elő. 

Különös útja a gondviselésnek, hogy ezen 
lények pusztítása sem terjedhet a végtelen-
ségig, midőn a természet ura fölött is győzel-
met arathatnának. A mi ellenségeinknek megint 
vannak ellenségeik s mégis megmarad az, 
amelyik erősebb. A vakondok, a cickányok, 
a denevérek, a harkályok, rigók s egyéb 
madarak millióit pusztítják ezen élősdieknek, 
amiért ezek az ember védelmét meg is érdem-
lik. A mi részünkről történő védekezés az 
állatok összegyűjtése vagy a helyszínen történő 
ölési munkálatok eszközlése által történik. A 
pajorok, hernyók s bábok összeszedése tán 
nevetségesnek látszik; bebizonyítom azonban, 
mennyire hasznos ezen foglalkozás s végered-
ményében mennyi sikert biztosít annak, ki 
saját jóléte érdekében fáradságát nem restelli. 
A szőlőn egy veszedelmes rovar élősködik, 
mely számbavelietö károkat okoz ; ez a szőlő-
moly. Ezen rovar bábjai télen a tőke s karó 
repedéseiben találhatók, hol a hidegség ellen 
is kellő védelmet találnak. 

Minden egyes áttelelt báb után egy év 
alatt vagy 40.000 szőlőmoly képződik; oly 
szám ez, mely a védekezést bizonyára indo-
kolttá teszi. 

Geisenheimben 1902 tavaszán az iskolás 
gyermekekkel ily bábszedést rendeztek, mely 
alkalommal február 15-dikétől március 
8-dikáig 60.665 téli bábot szedtek össze ; az 
eredmény nem szorul magyarázatra. Hasonló 
Volt az eredmény a rovar lepkéjének össze-
fogdosásánál is. Az iskolás gyermekek, kiknek 
ezen foglalkozás még örömet is szerzett, millióit 
fogták össze ezen lepkéknek s amellett a 
szőlőkben a legcsekélyebb kárt sem okozták. 
(A szőlőmollyal alkalmas időben behatóbban 
fogok foglalkozni. Kívánnám, hogy a gyerme-
keknek ily célokra való alkalmazása nálunk 
is tért hódítana, haszna volna ebből úgy a 
szülőnek, mint a gyermeknek is.) 

A káros rovarok pusztítása végül minden-
féle vegyi anyagok segítségével is történik, 
melyek közül a szénkéneg s a petróleum-
emulzió a legnagyobb szerepet játszik. 

A növénybetegségek hosszú sorát a gombák 
által előidézett betegségek zárják be. Vannak 
gombák, melyek csak az elhalt szervezeten 
fordulnak elő s annak bomlását idézik elő 
(saprophyták), ezek nem igen érdekelnek ; 
reánk nézve fontosak az élősdi gombák, melyek 
megtámadják a gazdanövényt s midőn annak 
életnedveit saját célúkra használják föl, egyszer-
smind pusztulását is okozzák. Ide tartoznak a 
baktériumok is, melyek újabb időben mindig 
nagyobb jelentőséget nyernek, miután sok 
okaiban eddig ismeretlen állati és növényi 
betegség ezek által idéztetik elő. 
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A szél ezen növények tömérdek apró spóráit 
elviszi messze tájakra, s ha ezek alkalmas 
gazdanövényre találnak, újabb s újabb infekciós 
telepeket képezhetnek, melyek megint csak 
újabb pusztulások forrásaivá válhatnak. 

Bizony ez a természet rendje, melynek meg-
változtatása lehetetlen. 

A mondottak alapján rövid, de eléggé körül-
tekintő bepillantást nyertünk a növénybeteg-
ségek s a többrendbeli kártevők csodálatos 
világába, tehát ezáltal is megélesedett a fegy-
ver, mellyel a támadó harcot válságos időkben 
fölvenni akarjuk. 

(G-rinád.) Pósch Károly. 

A borjuk fölnevelése. 
Mint minden emlős állatnak, úgy a 

borjúnak is legtermészetesebb és legelsőbb 
tápláléka az anyatej, mely tudvalevőleg tar-
talmazza mindazon anyagokat, melyek az emlős 
állat testének fejlődéséhez megkívántatnak. 
A tehén teje közvetlen a borjazás után nem 
oly fehér szinü, mint rendesen, hanem sárgás-
barna színe van. Nevezik föcsös (colostrum-
tej), fecstejnek is. 

A kis borjú nem mindig és mindenütt kapja 
anyja legelső tejét, mert azt előle — sokan régi 
szokásból, némelyek babonából — kifejik; lég-
ióként azért, hogy a legelső alkalommal is 
ne rontsa el gyenge gyomrát a sok kiszopott 
tejjel. Pedig ez nem helyes eljárás, mert éppen 
ez a tej alkalmas arra, hogy kitisztítsa a 
világrajött kis állatban hónapokon át össze-
gyülemlett és megkeményedett, szurokszerü 
bélsarat. Az esetleg felesleges fecstej (első tej) 
az anyatehénnel is megitatható. 

A borjukat mindaddig kell szoptatnunk, 
amíg azok az evésre önmaguktól képesek. 
Ehhez 6—8 hét elegendő, mert a borjú ennyi 
idő múlva eszik annyit, amennyi öntáplálására 
elég. A jó gazda azonban jó, langyos moslék 
etetésével is törekszik arra, hogy a borjú szé-
pen gyarapodjék. Anyja alá ereszteni a borjut 
kénye-kedve szerint nem szabad, hanem na-
ponta csak bizonyos időközönként szoptassuk. 
Tesszük ezt azért, hogy a bőséges tejjel és 
gyakori szoptatással el ne rontsa gyomrát, 
hogy anyját minduntalan ne háborgassa nyu-
galmában s hogy némi hasznát is lássuk immár 
bőven tejelő tehenünknek. Ha a borjú csak 
bizonyos időben szopik, akkor a rendes evési 
időhöz is hozzászokik. Ezen eljárás előnyét 
különösen az elválasztás alkalmával fogjuk 
tapasztalni. Különben pedig egész nap kötve 
tartjuk anyja közelében. 

Kívánatos, hogy a borjú szoptatása után a 
tehén egészen kifejessék, legjobb ilyenformán, 
ha egy-két szoptatás egybeesik a fejési idővel. 

A borjunevelésnek egy másik módja az úgy-
nevezett kézből való nevelés, s ez az érteline-

.. . . . 
sebb gazdák szokása, akik a kis borjut, amint 
a világra jött, csak egynéhányszor engedik 
szopni, azután pedig anyjától elkülönítve tartják 
s napjában többször, három-hatszor edényből 
itatják. Az első két-három hétben anyja frissen 
kifejt tejével, később csak tejes vízzel, melyben 
liszt, korpa, jó moslék is lehet már, mennyi-
ségre és tápláló erőre mindig az állat korához 
s testalkatához mérten. Gondunk legyen arra, 
hogy a börju eledele mindannyiszor kellő lan-
gyos legyen, különben a borjú emésztési zava-
rokban szenved. 

Az ily nevelési módnak az az előnye, hogy 
az elválasztással bajunk, vesződségünk egy-
általán nem lesz, a tehén könnyen felejti el 
borját, ennek táplálkozását szabályozhatjuk s a 
kifejt tejnek nagyobb része áll rendelkezésünkre, 
mint ha a borjú anyját szopja. 

Téved azonban az, aki azt hiszi, hogy a 
borjúnak mesterséges felnevelése könnyű dolog. 
Biz az vesződséggel jár, de csak elejével. Szi-
gorúan pontosaknak kell lennünk minden te-
kintetben. A gyenge kis boiju, kivált télen, 
azon melegen kapja a tejet, amint azt kifejtük, 
vagy ha elhűlt a tej, azt jól melegítsük föl 

I s úgy itassuk meg a borjúval, különben has-
menést kaphat s elpusztulhat. Legjobb, ha e 
munkát maga a gazda eszközli, de minden-
esetre személyes felügyelete alatt történjék az. 
Aki kényelmes ember s cselédjére szereti bízni 
az ily dolgokat, az legjobban cselekszik, lia a 
borjut 7 — 8 hétig szopni engedi. Azután még 
itathatja a föntebb említett átmeneti keve-
rékkel is. 

Az ivásra a borjut meg kell tanítanunk és 
ehhez egy kis türelem kell. A kis boiju szí-
vesen megszopja ujjunkat, ha azt szájába tesz-
szük. Tegyük egyik kezünk két ujját a kis 
állat szájába s szopni fogja azokat, a másik 
kezünkkel pedig tartsuk a tejjel töltött edényt 
a borjú szájához úgy, hogy kezünk és a borjú 
szája a tejbe merüljön. A borjú ujjunk szopása 
közben föl fogja szívni a tejet is s ezt észre-
véve, többszöri gyakorlat után elsajátítja az 
ivást. 

Az itatással nevelt borjut tartsuk külön 
zárva, hogy anyja ne lássa, nehogy azáltal 
alkalom nyujtassék neki a bőgésre és nyug-
talankodásra. Ha a borjú 4—6 hetes, jászo-
lába, vagy ennek hiányában csomócskába kötve 
s kötélen lelógatva, herével kevert sarjút is 
adhatunk neki, azért, hogy mire az elválasztás 

I ideje elérkezik, az evést is megtanulja. Igv 
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mindaddig tanítgatjuk enni, amíg teljesen ön-
magára nem hagyható. 

Elkülönítve tartani a borjut azért jó, mert 
amellett, hogy az anyja nem nyugtalankodik 
egész nap, tejét is teljesen leadja, amit nem 
hajlandó megtenni, ha a borját látja s az nem 
férkőzhet hozzá. 

Hogy meddig hagyjuk a borjut szopni, az 
a tenyésztési céltól függ. Ha a gazda fölnevelni 
szándékozik azt, úgy nevelheti a leírt módon. 
Ha eladásra szánja, legjobb minél előbb túl-
adni rajta. 

Figyelemmel legyünk arra is, hogy az an-
nak idején igára, teherhordásra szánt borjukat 
tovább szoptassuk s erőteljesebben tápláljuk. 
A jó tápláló moslék egy éves korukban se 
válik kárára az állatoknak. Aki csak teheti, 
inkább szebb állat nevelésére törekedjék, mint 
satnyára. Az előbbi jobb gazdára, az utóbbi 
körülmény gondatlanságra vall, mely anyagi 
károsodással is jár. 

A borjut elválasztása után egyszerre száraz 
takarmányra fogni oktalanság. Az átmeneti 
táplálást okvetlen be kell tartanunk. Nagyon 
jó és megfelelő átmeneti táplálék az apróra 
vagdalt répa, főtt krumpli (burgonya) vagy 
darával kevert zöld takarmány és széna. 

Egyébiránt neveljük a borjukat bármily mó-
don és célból, főtörekvésünk legyen azoknak 
gondos ápolása és takarmányozása, mert fej-
lődésük első szakában mulasztottakat a későbbi 
leggondosabb ápolás is alig lesz képes helyre-
pótolni. 

(Vízkelet.J Uhlárik Sándor. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Sz. K. Devecser. Ha télen a röpülő lyu-

kakban jég képződött, vagy ha ezek hóval, 
stb. bedugultak, úgy ezt igen nagy vigyázattal 
kell eltávolítanunk, hogy a méhek nyugalmát 
ne zavarjuk. Ügyeljünk továbbá arra, hogy a 
kasokat nedvesség ne érje, és azok nyugalmát 
ne zavarja semmi. — K. J. Makó. A földet, 
ha a fagy engedi, kapálja meg s hintse be 
korommal. A hagyma akkor pompásan fog 
nőni és fejei kemények lesznek. — H. M. 
Magyar-Hertelend. A „jószágbiztosító egylet" 
alatt bizonyára az állatbiztosítást méltóztatik 
érteni. Bizony kérem ez nehéz föladat. Ha 
kiszámítja, hogy legalább 15—20 évre vissza-
menőleg évi átlagban hány állat hullott el, 
avagy volt kényszervágatásnak alávetve, ha 
megírja, hogy ezeknek mennyi érték felel meg, 
ha megírj a, hogy körülbelül hány résztvevőt, 
illetve tagot tudna összehozni, s a tagok biz-
tosan be is fizetnék az aránylag igen magas 
évi tagdíjat, úgy bővebb fölvilágosítással és 

útbaigazítással szívesen szolgálunk. Azonban o O 
már jóelőre figyelmeztetjük, hogy igen nagy 
fába vágja fejszéjét, s nem lesz köszönet mun-
kálkodásában, még akkor sem, ha sikerül ter-
vének keresztülvitele. Segítsen faluja gazdál-
kodó népén más módon, van még elég tér, 
ahol jó példával- járhat elől s amelyen biz-
tosabb sikereket fog aratni. Őszinteségünket 
pedig ne vegye rossz néven. — S. M. l)ob-
sina. Levelezőlapját az illetékes helyen be-
mutatjuk. Szíveskedjék pontos címének köz-
lése mellett újból egy levelet írni, s biztosan 
számíthat arra, hogy a kért könyvek, hacsak 
el nem fogytak már, címére megküldetni fog-
nak. — B. P. Orom. A cím : M. kir. földmív. 
minisztérium könyvtára, Budapest, V. k., Ország-
ház-tér 11. sz. Elegendő egy levelezőlap a pontos 
cím és olvasható névaláírás megjelölésével. — 
M. J. Rákospalota. 1. Olvassa el a G. I. I. 
folyó évi januáriusi számában a G. Tanácsadó 
rovatot. 2. Bármilyen ismertebb fajta. 3. Leg-
jobban ajánlhatók a fehér vagy a közönséges 
magyar tyúk és a teljesen igénytelen és nem 
kényes, de szorgalmas erdélyi kopasznyakú 
tyúk. — P. K. Grinád. Az eszmét ne ejtse 
el, mert ez „gradus ad Parnassum" lehet, — 
de most nem időszerű. Higgye meg, hogy mi 
jól vagyunk informálva. Várjon türelemmel, 
s kopogtasson későbben. Minden „megy" a 
maga medrében, s tőlünk a jókívánság: „Sic 
itur ad astra!" — J. J. Ludrófalu. Ha figye-
lemmel olvasta volna lapunk Gazd. lsm. Isk. 
mellékletét, úgy már tudná azt, amit oly sok-
szor megírtunk. Egyébiránt ismételje kérését, 
de forduljon levélben Kovács Antal méhészeti 
főfelügyelő úrhoz, Budapest, II., Krisztina-
körút 84. sz. — K. S. Kövesszállás. Pontos 
címének közlése mellett levélben forduljon a 
földmív. miniszt. könyvtárához s kérje a 
műveket. Azok ingyen küldetnek meg. — F. I. 
Újvidék. Ajánlhatom a Yorkshire-it. Beszerez-
hető egynéhány állami birtokon, így pl. Mező-
hegyesen is, forduljon oda, a jószágigazgató-
sághoz. Az nem lesz baj, ha egy anyától 
származnak, csak azután ne folytasson bel-
tenyésztést, illetve rokontenyésztést. — S. 1. 
Antalmajor. A kérelem megsürgetése végett 
forduljon a méhészeti főfelügyelőhöz. Címe 
fönntebb közölve van. — N. L. Magasfalu. 
A vízmentes oldalra ajánlható a szederfa s 
akác. Mindkettőt nyírhatja. A vízáradásnak 
minden évben kitett oldalra nem ajánlhatunk 
semmit. Próbálja meg füzvesszőkkel ! A cseme-
ték beszerzése végett forduljon bármely ker-
tészhez (Pozsonyban is van elég), s az az illető 
csemeték ki ültetésének távolságát is pontosan 
meg fogja adni. — F. Sí Kárász. Válasz 
magánlevélben ment. 
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V e g y e s e k . 
— Szövőszékek a gazdasági ismétlő isko-

lában. A bavanistei (Ternes m.) külön szak-
tanítós gazdasági ismétlő iskola szaktanító-
nője Rádli Lajosné Beer Anna a mult évben 
Késmárkon szövőipari tanfolyamot végzett. A 
szaktanítónő a tanfolyam sikeres elvégzése 
után ingyen szövőszékek engedélyezéséért 
folyamodott a kereskedelmi miniszterhez, aki 
az iskola részére két szövőszéket, a tanítónő 
részére pedig egy darabot minden hozzávaló 
kellékkel teljesen díjmentesen adományozott. 
Mint értesülünk, a szövőszékek januárban 
érkeztek meg Bavanistére a leány-tanuló 
gyermekek nagy örömére. De nemcsak a 
tanulók, hanem a szülők is annyira érdeklőd-
nek, hogy tömegesen mennek a szövőszékek 
munkái megbámulására. Azonban a szövőszé-
keket nemcsak megnézik, hanem az előállított 
dolgokból vesznek is, így azután már az első 
napokban annyi vevő és megrendelő jelent-
kezett, hogy az iskola egy évig sem képes 
annyi anyagot előállítani, amennyivel a meg-
rendelőket ki lehetne elégíteni. Ezen alapjában 
oly jövedelmező gyakorlati háziipari ág gazda-
sági jelentőségét mi sem igazolja fényeseb-
ben, mint a nép ily nagyfokú érdeklődése. 
Természetes, hogy az ilyen gyakorlatias 
iránnyal az iskola nemcsak közvetlen, hanem 
közvetett célokat is szolgál. így pl. a 
fonálnövények termelésével a mezőgazda-
ságot fejleszti, az idegen gyárak termékei 
kiszorításával pedig a nemzeti vagyonosodás-
nak tesz szolgálatot. Hogy ez Bavanisten 
mily értéket képvisel, azt könnyen elképzel-
hetjük, ha figyelembe vesszük, hogy azon 
leány ismétlő tankötelesek száma közel 200, 
akik így a szövés mesterségét megtanulják s 
ezzel új keresetforráshoz jutnak. A külön 
szaktanítónővel rendelkező gazdasági ismétlő 
iskolák figyelmét fölhívjuk ezen körülményre. 

— A méhek téli ellenőrzése. A röplyukat 
télen gyakran kell megvizsgálni. Ha a méhész 
kedvezőtlen időben azt veszi észre, hogy a 
méhek a röplyukakon mászkálnak, úgy ez biztos 
jele annak, hogy a bennlakóknak valami bajuk 
van. Vékony testű méhek, amelyek egyenesen 
leröpülnek anélkül, hogy tájékozódnának és a 
csapadékokat mohón fölszívják (esőlét, hóiét, 

stb.) — szomjasak; ha pedig a vizet érintet-
lenül hagyják a kimenő méhek, úgy levegő-
hiánytól lehet tartani. Ha a vizsgálatból az 
tűnik ki, hogy a méhek eleséghiányban szen-
vednek, úgy az első föladat őket az éhen-
halástól megmenteni. A méheket néhány nap 
alatt kell alaposan jóllakatni, mert téli időben 
a fokozatos táplálásnak sok hátránya van. Aki 
ezt a föladatot ügyesen végzi, egyetlen méhét 
sem veszti el. 

— Füstölt sonka eltartható hosszú ideig a 
következő eljárás mellett : Valami gyapotkel-
méből annyi zsákot, azaz zacskót csinálunk, 
ahány sonkánk van, de persze valamivel 
nagyobbakat, mint a mekkorák az eltartandó 
sonkák. A jól füstölt sonkát e zacskókba dug-
juk, s száraz illatos szénát szecskára vágva, 
azt jól begyömöszöljük s a sonka köré pré-
seljük úgy, hogy ez minden oldalról szénával 
be legyen takarva. Aztán a zacskót jól beköt-
jük és száraz, szellős helyen fölakasztjuk. Ily 
módon kezelve a sonkát, az több évig eltart-
ható. A sódar kipárolgását a széna magába 
szívja, s kellemes illatával a sonka jó ízének 
fokozásához járul. 

Gazdasági irodalom. 
A háziállatok tenyésztése címmel a föld-

mívelésügyi miniszter 1903. évi 13. kiadványa-
képpen Tormay Béla- kitűnő tollából egy nyolc 
ívre terjedő kiváló szakmunka hagyta el második 
javított kiadásban a napokban a sajtót, hogy 
az érdemdús kiváló szakíró babérjait gyarapítsa. 
Tartalma az állatok tenyésztéséről szükséges 
általános tudnivalókat, a részletes tenyésztési 
eljárásokat, az állatok fölnevelését, azok táp-
lálását tárgyalja, szól a legelőről, a takar-
mányokról, azok elkészítéséről, végre az állatok 
ápolásáról általánosságban és részletességben. — 
Lelkészek, községi jegyzők és tanítók, amíg a 
készlet tart, e kötetet ingyen kapják meg, ha 
kérelmükkel a földm. miniszt. könyvtárához 
fordulnak, — miért is melegen ajánljuk annak 
megszerzését, annyival is inkább, mert e könyv 
iránt az egész gazdaközönségben egyaránt 
óriási nagy az érdeklődés. 

Tarta lom : A hegyközségekről. Dr. Szabó Béla. — 
Betegségek. (P.) — A gyomnövényekről. Wagner 
János. — Vetésforgó a zöldséges kertben. Borbély 
József. — Elfecsérelt trágya. Zádor Gyula. — Növény-
kórtani levelek. Pósch Károly. — A borjúk fölneve-
lése. Uhlárik Sándor. — Tanácsadó. — Vegyesek. — 
Gazdasági irodalom. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Göőz József. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

Megkaphatja e lapot m inden magyarországi népok ta t á s i 
in tézet , t ehá t az összes óvodák, e lemi , felső nép- és po lgár i 
iskolák és tan í tóképző - in tézetek egy pé ldányban i n g y e n . 
A l ap megkü ldése i r án t i fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügyelő által l á t t amozo t t 
községi elöl j árósági b izonyí tvánnyal együ t t , a „Néptaní tók 
Lap j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pós ta világosan k i í randó . 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona , félévre 5 ko rona , 
negyedévre 2 k o r o n a 50 fillér. — Egy negyed évnél k e v e s e b b 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési p é n z e k a 
k iadóh iva ta lba k ü l d e n d ő k . 

À h i r d e t é s e k árszabása. — A pá lyázat i h i rde t é sekné l m i n -
den egyes szóér t m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
módon mindenk i á l t a l k iszámítható h i r d e t é s i díj előre k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i rde l é s e k n e k az egész o lda l egy he tvenket ted részét 
tevő peti t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAfiY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉB 3. 

•Kéziratokat nem adxinlt vissza-

Báró Eötvös József emlékezete. 
Évről-évre összegyűl a magyar taní-

tóság február 2.-án, hogy lerója a hála 
és kegyelet adóját annak a nagy gondol-
kodó államférfiunak emléke iránt, ki 
nemcsak korára hatott, de akinek eszméi 
és nemes idealizmusa átvilágol a késő 
utókor gyermekének lelkébe, hogy meg-
termékenyítse a gondolatokat, meg-
nemesítse az érzelmeket s nemes tet-
tekre buzdítsa az egyéneket. 

Az egyén és annak érdeke minden 
téren igazságos kielégítést keres, de, 
hogy az az érdek jogos-e, igazságos-e, 
azt csak úgy tudjuk meg, ha a nagy 
gondolkodók eszmevilágának körében 
vizsgáljuk azok jogosságát, igazságos-
ságát; mert nem egyszer tapasztaljuk, 
hogy a tetszetős eszme alatt ott lappang 
a legrútabb érdek és önzés. 

Az emberiség haladását a nagy gon-
dolkodók eszméi viszik előbbre. Ezek 
az eszmék míg valóra válnak, ezer meg 
ezer változáson mennek át. Sokszor 
már azt hisszük, hogy egy-egy eszme 
meghalt, mikor az föltámad, „a kopor-
sóból kitör és eget kér!" Igaza van 
annak, aki azt állítja, „hogy a valóra 
vált eszme mindig hátra marad az ere-
deti mögött, hogy a jövő szebbnek 
látszott addig, míg jelenné nem érett." 

Kevés nagy gondolkodó érte meg, 

hogy eszméi még életében megvalósulja-
nak. Az a nagy gondolkodó államfórfiú, 
kinek emlékét megszentelt belső és 
igaz kegyelettel ünnepeljük, „Végren-
delet"-ében így kiált föl: „Eszméim 
győzedelme legyen emlékjelem!" 

Amit óhajtott, beteljesedett, mer t 
nemcsak tudós testületek, kiváló állam-
férfiak és nagy politikusok, de a/ 
emberiséget az élet mindennapi küzdel-
meire előkészítő egyszerű néptanítók 
ezrei is, eszméinek áldásos megvalósu-
lását érezvén: meg - meggyújtják az 
emlékezés fáklyáját, bogy ezeket az 
eszméket magasztalják, hogy azokból 
erőt, kitartást merítsenek küzdelmes és 
nehéz pályájokon. 

A gőz és villám hihetetlen gyorsa-
sággal változtatják á t a társadalom 
arculatát. Mit tegnap még ábrándnak 
tartottunk, az ma már volt ; az élet 
őrületes forgatagában, mely egy új 
világrend születését hordja méhében, 
nekünk néptanítóknak ot t lent, az egy-
szerű nép körében meg kell figyelnünk 
az eszmék alakulását, ha azt akarjuk, 
hogy munkásságunk a helyzet kiala-
kulásában számottevő tényező legyen. 

A magyar nemzeti társadalmi élet 
kóros betegségeit nagyobb arányokban 
mi látjuk először az iskola falai között 
s a néppel való érintkezésünkben ; mi 
látjuk a megtámadott idegrendszert és 
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a nemzettest szakadozott, egyenlőtlen 
életműködését. 

Ha ezeket a bajokat gyógyítani 
akarjuk, foglalkoznunk kell a nemzeti 
nagy átalakulás kérdéseivel ; vizsgálnunk 
és tanulmányoznunk kell az olyan nagy 
gondolkozók müveit és iratait, mint 
Eötvös és társai valának, akik a nagy 
átalakulás előkészítői voltàk, „mert a 
felelősség nélkül való kísérletezés vég-
veszedelembe sodorhatja társadalmunkat, 
szétrobbanthatja minden alapzatait, el-
pattanthatja minden kötelékeit, egy 
újabb, még sötétebb középkor romjaiba 
temetheti polgáriasodásunk minden vív-
mányát. Át kell gyúrni, ki kell csiszolni, 
szigorú elméleti és gyakorlati vizsgálat 
alá venni az eszméket, hogy azokat meg-
értse nemcsak a politikus, hanem a 
nagyközönség is, a néptest, melynek az 
átalakuláson át kell mennie, melynek 
fönnmaradása jövendőjének minden föl-
tétele épen e mérhetetlen hatású át-
alakulásban gyökerezik." (Révai.) 

A magyar tanítóság magasztos hiva-
tásának tudatra ébresztésében senkinek 
sem köszönhet többet, mint Eötvösnek, 
mert az ő buzdító, lelkesítő munkáiból 
tanulhatja meg legjobban, hogy ma már 
nem elég csak egyszerű ABC mesternek 
lennie, hanem tanulmányozni, ott, ahol 
arra szükség van, irányítani kell népünk 
társadalmi életét. Nem véletlen, de a 
helyzet komoly ismerete vétette föl 
Eötvösünkkel a népoktatási törvénybe 
a népnevelő egyesületek eszméjét, melynek 
eddig elmaradt megvalósításáért e hely-
ről a nemzeti kultúrának egy kiváló 
munkása emelte föl szavát, mert az 
az érintkezés, mely társadalom ós iskola 
között annyira óhajtandó, e szervezet-
ben találja meg legszebb megoldását. 

Az egységes magyar nemzeti társadalom, 
melynek megvalósításáért Eötvös oly 
kitartó és nemes munkát végzett, a mi 
tanítói fáradságos munkánknak végcélja. 

És e törekvésnek célt kell érni, mer t 
ez ma már nem eszme, de folyamat-

ban levő munka s nincs a magyar 
nemzetnek számottevő kultúrpolitikusa, 
aki át ne látná, aki ne hirdetné, hogy 
a magyar nemzeti állam kiépítésének 
szolgálatába kell hajtani minden iskolát, 
ha azt akarjuk, hogy ez a nemzet itt 
megmaradjon s továbbra is terjesztője 
és vezetője legyen a nyugati kultúrának. 

Ezt az eszmét senki sem hirdette 
sem azelőtt, sem azóta annyi lelke-
sedéssel és alapos tudással, mint báró 
Eötvös József. Azért én mint magyar 
néptanító a rendelkezésemre adott rövid 
félóra keretében legméltóbbnak tar tom 
azt, hogy az ő magasztos eszméivel fog-
lalkozzam s a magyar tanítóságot gyenge 
szavammal arra buzdítsam és lelke-
sítsem, hogy tanulmányozza a nagy 
államférfiú műveit és az azokban foglalt 
magasztos eszméket, mert így találjuk 
meg az eszmék mellett azt az idealizmust, 
mely lelkesít és buzdít ; küzdelmünkben 
felemel, ha csüggedünk s erőt ad, hogy 
diadalmasan harcoljunk ós kőszikla 
szilárdan álljunk meg nemzeti nagy 
igazaink mellett! 

Eötvöst a nemzeti átalakulás lázas 
kora, családi nevelésének helyes iránya, 
kötelességérzettel párosult nagy tehet-
sége, a természettől lelkébe oltott ide-
álizmusa és véghetetlen hazaszeretete 
ennek a nemzetnek egyik legnagyobb 
fiává. írójává és bölcsészévé tették. 

Azok a férfiak, akik a magyar taní-
tóság egyetemének oltárt az „Eötvös-
alapban" emeltek s a szeretet ez oltárát 
az ő nevéről nevezték el, jól tudták, 
hogy mit cselekesznek, mert ez a név 
fogalma a legnemesebb haza- és ember-
szeretetnek s ez az alap : különösen 
hangsúlyozni kivánom — mai alakjá-
ban és szervezetében, — a magyar 
tanítóság egységes törekvésének leg-
nagyobb dicsősége és csak addig marad 
az, amíg alapja az ideális emberszeretet 
és a valódi altruistikus érzelem lesz. 
Tanítótársak! Maradjon csak továbbra 
is meg ez a mi fél tet t kincsünk, egysé-
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günknek ez a magasztos szimbóluma a 
Tanítók Házával együtt az emberszere-
tetnek intézménye. 

Eötvös egész élete eszméi megvaló-
sításának lázas munkájában telt el. A 
pozsonyi diéta ifjú jurátusa csakúgy, 
mint a magyar oktatásügy minisztere, 
mindig arra törekedett, hogy eszméit a 
nemzeti intézményekben megvalósítsa. 

Nem tartom igazságosnak Eötvös 
működésének bírálóinál azt a véleményt, 
hogy túlságos idealizmusa akadálya lett 
volna az általa fölvetett* nagy eszmék 
megvalósulásának. Az élet a legridegebb 
módon kitűzött célokból is lealkuszik 
s nem mindig az arat, aki vet; a sikerek 
nem kisérik nyomon a munkást; Eötvös 
eszméi sem valósultak meg azonnal, de 
azoknak az idealizmus zománcával való 
bevonása hosszú és tartós életet bizto-
sított s közéletünk mai folyásában is 
nem egyszer mutathatunk az általa 
fölvetett eszmének gyakorlati megvaló-
sítására. 

A főrangú családból származó nagy 
humanista eszméinek megvalósításánál 
mindig az egyenlőség eszméjéből indult 
ki. Ez az eszme, melyet „A XIX. század 
uralkodó eszméi" című művében oly 
nagy készültséggel és rajongó szere-
tet tel fe j te t t ki, lefoglalta lelkének leg-
nemesebb érzéseit s agyának minden 
gondolatát. A fölszabadult jobbágy sorsát 
és jövő haladását csak ez alapon akarta 
biztosítani. 

Azok az államférfiak, kiknek kezébe 
van letéve a nemzet jövőjének ós boldo-
gulásának irányítása, sokat tanulhatnak 
tőle, mert azok az eszmék, miket ő az 
egyenlőség megvalósítására munkáiban 
oly megkapó szépen körvonalazott, ma 
is igazak, ma is olyanok, melyek a napi 
párt-politika szennyes hullámai fölé 
emelkedve, gyakorlati megvalósításuk-
ban a nemzettest minden tagjainak 
boldogulására vezetnek. 

Szándékosan használtam a „boldogulás" 
szót, mit ő oly gyönyörűen fejezett ki 

„ Bucsu "-jában, t. i. nemzete boldogulá-
sának eszméjét, mely óhaj betöltötte 
egész lényét, egész valóját; az ő és lelkes 
társainak munkássága vetette föl azokat 
az eszméket is, melyek a kiegyezés 
müvéneklegsarkalatosabb és legbecsesebb 
tényezői. A nemzet kormányzásában az 
egyenlőség magasztos elve mellé a 
magyar doktrinérek oda kapcsolták a 
felelősség elvét is, oda a humanizmusét is. 

Munkájában az egyenlőséget olyan 
alapnak tekintette, mely csak úgy való-
sulhat meg, ha sokban elmaradt nem-
zete az általános művelődés útjára lép. 

Művelődéstörténetünkben az ő föllé-
pése új korszakot nyit meg. Hogy milyen 
hivatásszerű volt az ő e téren kifejtet t 
lázas tevékenysége, elég rámutatnom arra, 
hogy úgy az 1848, mint az 1867-diki 
magyar felelős minisztériumban ő töl-
tötte be a közokt. miniszteri állást s 
úgy 1848-ban, mint 1867-ben beadott 
népoktatási törvényjavaslata ékesen 
hirdeti magas és fenkölt gondolkodását. 

Es e kérdésnél álljunk meg pár pilla-
natig most, amikor az ő kiváló és tűz-
próbán keresztül ment törvényének 
átalakításáról, revíziójáról folyik a tanács-
kozás kormánykörökben és a tanítóság 
között egyaránt. 

A változott idő és korszellem új 
kívánalmai napirendre hozták ugyan a 
törvény revízióját. Bár én azt tartom, 
hogy e nagy kérdés nyugodt tárgyalá-
sának a mai idő nem kedvez, de legyen 
bármi a végcél és eredmény, az ú j tör-
vény is ama sarkalatos elveken épülhet 
föl, melyeket Eötvös az 1868: XXXVIII. 
törvénycikkben lefektetett . 

Az 1848 augusztusban tárgyalásra 
kerülő 19 §-ból álló javaslatból nem 
lett törvény. Ebben a 19 §-ban fek-
tet te le ő tanügyi politikájának elveit 
s vezéreszméit. 0 ezeket az elveket 
és eszméket lelkesen védelmezte minden 
támadás ellen s világosan és érthetően 
megmondotta, hogy az iskolák közös 
jellegét jobbnak és célravezetőbbnek 

6* 



SZÁM. 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

tartja, mint a felekezetek szerint /aló 
elkülönzést, de azért nem iniciálta a 
törvényt így, hogy ellenszenv előidézé-
sére okot ne adjon. Ez a javaslat ma 
csak kultúrhistóriai jelentőséggel bír, 
míg az 1868. évi ma ís érvényben levő 
XXXVIII. törvénycikk 35 éve vezérlője 
nemzeti művelődés-ügyünknek s e tör-
vényhez egész nagy sora kapcsolódik 
nemzeti kultúránknak és haladásunknak. 

Mint láncszem a láncszemhez, úgy 
kapcsolódnak össze Eötvös eszméi a ma-
gyar nemzeti állam kiépítése, nagy gondo-
latában. 

„A nemzetiségi eszme" című röp-
irata egyszerre jelent meg magyar és 
német nyelven s ebben és „A XIX. század 
uralkodó eszméi" című művében föl-
vetet t két eszméhez: az egyenlőség és 
szabadság eszméihez kapcsolja a nemzeti-
ségi eszmét. 

A mű nálunk is, de különösen 
Ausztriában nagy hatást ért el s elő-
hírnöke volt a 67-diki kiegyezés nagy 
művének. Főcélja nemcsak az volt, 
hogy a velünk együtt élő nemzetisé-
geket meggyőzze, de Ausztria vegyes 
népét arról akarta fölvilágosítani, hogy 
i t t a négy folyó és hármasbérc ölén 
egyedül és kizárólag a magyar képes 
állandó hazát alkotni s kifejtette a 
magyarnak, mint államalkotó nemzetnek 
ehhez való világos és törvények által 
biztosított jogát. 

Sokan támadták a röpiratot és az 
ehhez hasonló lelkes műveit. Egy azon-
ban kétsegtelen s ez az, hogy eszméi 
egyrésze már a kiegyezésnél megvalósult, 
másrésze azóta állami intézményeinkben 
testet öltött. 

Eötvös a szabadságért, az egyetemes 
emberi jogokért ideális és nagy munkát 
végzett, de azért sohasem vált kozmo-
politává, Látnoki lélekkel nézet t a jövőbe, 
sohasem tévesztette szem elől a végcélt, 
nemzetének szellemi és anyagi érdekeit 
s annak világtörténeti hivatását. Amint 
megrajzolta lelkében nemzetének jövő 

képét, folyton odairányította munkás-
ságát, hogy a kor eszméinek befogadá-
sára nevelje nemzete fiait, hogy nem-
zete vérébe oltsa be azokat a nemes 
eszméket, melyek az ő lelkét annyira 
izgalomban tartották, hogy gyenge teste 
ahg bírta meg a nagy eszmék izgal-
mait. A szabadsággal megkezdődő nem-
zeti iránynak, mely a magyart Európa 
kultúrnemzetei sorába az urbériség eltör-
lése alapján bevezette, nálánál lelkesebb 
és igazabb képviselője alig volt. Nemcsak 
komoly hírlapi cikkei, levelei, regényei, 
de minden más munkája ez eszme 
szolgálatára Írattak. 

Fájó szívvel érezte nemzetének min-
den téren való elmaradottságát. Faj- és 
hazaszeretetének lángoló nemes érzel-
meit vitte az eszmék sokszor nagyon is 
erős csatájába. 

Megfigyelte az emberiség egész törté-
netét ; áttanulmányozta az emberiség-
átalakítását mozgató nagy eszmék fejlő-
dését s az volt minden munkásságának 
főcélja, hogy eszméinek megvalósítására 
a szunnyadó nemzeti erőket fölkeltse 
és ideális nagy céljainak megvalósítása 
érdekében egyesítse. 

0, aki műveiben nemzete fejlődé-
sének és haladásának nagy gondolatával 
foglalkozott, aki az egyenlőség és sza-
badság vezéreszméit nemzete előtt, mint 
végcélt állította föl s az ezen eszmék 
megvalósulásának eszközéül nemzetét a 
művelődés út jára vezette : mindig nagy 
tanítómestere, lesz nemcsak egész nemze-
tének, de főleg nekünk magyar nép-
tanítóknak. 

Mikor őt, a nemesen gondolkodó 
humánistát és nagy ideálokért küzdő 
államférfiút haló porában áldva áldjuk 
s nagy tanítónknak valljuk és ismerjük, 
nem szégyeneljük, őszintén beismerjük, 
hogy a mi lelkünkben néhány év óta az 
ideálokért való lelkesültség tüzét mintha 
megoltotta volna valami, mintha magasra 
törő lelkesültségünk szárnyait földre 
vonná egy nagy gond: megélhetésünk-
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nek nehéz gondja. — De remélünk, mert 
i t t az idő, mely a már megkezdett 
szép munkát tovább építi s minket is 
mindnyájunkat fölszabadít e gond súlya 
alól. Addig is teljesítsük hivatásunkat 
igaz buzgósággal, lelkesedéssel. Eötvös 
munkálkodásában mindig a kitűzött 
célra tekintett, ettől nem tántorí tot ta 
el sem a dicséret, sem az óesárlás, pél-
dája tanítson arra, hogy tegyük a jót, 
szépet és nemest a hírnek, a feltűnni aka-
rásnak és egyéni hiúságnak legkisebb jele nél-
kül. — 0 mondotta: egy pacsirta énekén 
inkább gyönyörködöm, mint 500 emberi 
torok éljenzésén. —Szerénységénél csak 
szívjósága volt nagyobb. A békességet, 
minden komoly munka sikerének ezt 
az első és főalapját akkor is kereste, 
mikor arról mások egészen megfeled-
keztek. Oh bár e szép példáját követnők 
mi is s ne volna közöttünk soha háborús-
kodás, hanem mindannyian Eötvös-ala-
punk és Tanítók Háza, mint a tanítói 
humánus munka e két magasztos alkotá-
sánál kezet fogva, intézményeinket a 
virágzás minél magasabb fokára jut tatni 
igyekeznénk! Sohasem volt a magyar 
tanítóságnak békességre, egymás iránt 
való szeretetre nagyobb szüksége, mint 
épen most, nemzeti életünknek eme 
kritikus napjaiban. 

Nemes tanuló ifjúság! Kik az Eöhm-
alappal kapcsolatos és egy testet képező 
Tanítók Házában békességes otthonra 
találtatok, emelkedjetek föl az eszményi 
fölfogás ama fokára, mely a komoly 
munka alapján arra tanít, hogy az 
általános emberszeretet és műveltséggel 
párosult igaz fölvilágosodás csak akkor 
és ott fog diadalra jutni, ahol a nemzet 
ifjúsága megérti azokat a nemes emberi 
eszméket, melyeknek egyik lánglelkű 
hirdetője nagy Eötvösünk volt. „A 
gyakorlati élet küzdelmei között keres-
sétek az eszközöket, melyek közelebb 
visznek a cél felé. Erősítsétek e mun-
kához a kart, erősítsétek az agyat, 
erősítsétek és nemesítsétek a szívet, 

mely képessé tesz a magas célok eléré-
sére" — mondotta e napokban az 
ifjúság egyik lelkes barátja, Tisza 
István gróf. 

Mi pedig kedves testvéreim! magyar 
néptanítók! csak akkor ünnepeljük 
Eötvös emlékezetét, ha eszméi meg-
valósítására törekszünk, ha alkotásait meg-
becsüljük. ha az általa kitűzött nagy és 
magasztos eszmékért lelkünk minden 
érzésével, akaratunk egész erejével 
munkálkodunk, ha az egyenlőségnek és 
szabadságnak az ő eszméi megvalósítá-
sában emlékjelet állítunk. 

(DebrecenJ Kozma László. 

Az Eötvös-alap 1903-ba n. 
(Kap y Rezső titkári jelentéséből.) 

Midőn a magyar tanítóság, a kegyelet őszinte 
érzelmétől ösztönöztetve, b. Eötvös Jó?sef sír-
halmához — lélekben — évről-évre elzarán-
dokol, hogy azt igaz hálájának és tiszteletének 
bár szerény, de soha el nem hervadó koszorú-
jával fölékesítse: nem a bánat rezgő könnyeivel, 
nem a fájdalom sajgó érzetével teszi azt ; mert 
hisz e szentelt hantoknál az enyészet bús 
angyala helyett azon szellemmel találkozik, aki 
jobbjában a föltámadás és élet győzelmi zász-
laját lobogtatja. 

Igen, — a sír, melynek ölében Eötvös 
hamvai nyugosznak, a magyar tanítóság előtt 
az eszme diadalának jelképe ! Ezt bizonyítja 
az Eötvös- alap megalkotása és fölvirágozása ; 
ezt azon eredmény, melyet 28 évi fönnállása 
után büszkén fölmutathat ; erről tanúskodnak 
azon adatok is, melyeket az intézmény leg-
újabb történetéből néhány vonással föltüntetni 
bátorkodom. 

S ha a sírkövet, mely Eötvös nemes szivének 
hamvai fölött emelkedik, a magyar tanítóság 
hálás kegyelete oltárrá szentelte, hogy azon a 
jótékonyság és hála szellemeinek áldozhasson: 
összeseregelve ma is e szent oltár körül, 
elhoztuk áldozatunk zsengéit, s bemutatjuk 
azokat a híven teljesített kötelesség nyugodt 
öntudatával s benső hálaérzettel. Nyugodt 
öntudattal tesszük ezt, mert, mint az alap 
gondozásával megbizottak, igyekeztünk lehetőleg 
mindent elkövetni, hogy annak érdekeit — „a 
szabályokban engedett és kijelölt korlátok közt 
— erőnkhöz képest előmozdítsuk. 

De egyszersmind hálával is ; erre int és 
kötelez bennünket azon örvendetes tapasztalat, 
mely szerint a multakhoz képest ez évben 
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sokkal nagyobb számban találkoztak olyanok, 
kik megértvén az Eötvös-alap nemes célját s 
fölbuzdulva annak eddigi sikerem, vagy beléptek 
a tagok sorába, avagy nem zárkóztak el a 
gyüjtőbizottság kérelme elől s a tanítók e 
jótékony intézményét hathatós támogatásban 
részesítették. 

Hála illeti azért a nm. vallás- és közoktatásügyi 
kormányt, mely élénk érdeklődéssel viseltetik 
az Eötvös-alap s a Tanítók Házai ügye iránt 
s anyagi támogatását az elmúlt évben sem 
vonta meg tőlünk. Hála illeti a kir. tanfel-
ügyelő urakat, kik még eddig soha nem 
tapasztalt meleg érdeklődéssel karolták föl az 
Eötvös-alap ügyét, buzdítván a tanítókat a saját 
jól fölfogott érdekükben való belépésre. Buzdító 
szavukra 2394 új tagot nyert Eötvös-alapunk, 
ami olyan eredmény, mely páratlanul áll az 
Eötvös-alap történetében. Hála illeti meg 
továbbá azon törvényhatóságokat és tanító-
egyesületeket, melyek alapítványi összegekkel 
és egyébként is hozzájárultak az Eötvös-alap 
vagyonának gyarapításához. Vagyonunk az 
elmúlt évben ugyanis 106.208'08 koronával 
gyarapodott, ami oly följegyzésre méltó körül-
mény, melyhez hasonlót a 28-éves Eötvös-alap 
történetében hiába keresnénk. — Hála illeti 
meg azon budapesti vendéglős urakat is, 
kik a jelen tanévben 82 főiskolai tanulónak 
biztosították az ingyen déli étkezés kedvez-
ményét s ezáltal lehetővé tették tanulmányaik 
folytathatását. 

Áttérve az elmúlt év történetére, meg kell 
emlékeznünk azon újításról, melyet az Eötvös-
alap kezelését illetőleg a február hó 2-án 
tartott közgyűlés határozata értelmében behoz-
tunk. E szerint az Eötvös-alap pénztárosa pénzt 
nem kezel : a befizetések a m. kir. postatakarék-
pénztár útján történnek, amelyek, midőn a 
befizetett összegek az 1000 koronát meg-
haladták, átutalandók a Pesti hazai első takarék-
pénztárhoz, ahol készpénzünk folyó számlára 
kezeltetik. — A kifizetéseket ugyancsak a 
postatakarékpénztár, avagy a Pesti hazai első 
takarékpénztár-egyesület teljesíti, ami cheque 
útján történik, melyet az elnökségnek két 
tagja (elnök és alelnökök) és a számtartó ír 
alá. — Minthogy ezen újítás következtében az 
egyesületnek nem pénztárosra, hanem szám-
tartóra volt szüksége, a közgyűlés módosította 
az alapszabályoknak a pénztárosra és a pénztár 
kezelésére vonatkozó rendelkezéseit, s a beteges-
kedése miatt már korábban lemondott Schmidt 
Albin pénztáros helyett számtartónak meg-
választotta az ő fiát, Schmidt Béla fővárosi 
számtisztet. — Schmidt Albin érdemeit pedig 
jegyzőkönyvileg méltatja s küldöttség által 
köszöni meg neki az Eötvös-alap körül kifejtett 

tevékenységét. — Elrendelte továbbá a köz-
gyűlés, hogy az Eötvös - alapnak akkor 
122.000 koronát kitevő készpénzének mintegy 
70°/o-át vagy a földhitelintézet, vagy a fővárosi, 
kölcsönalap, vagy a magyar koronajáradék 
leveleiben helyezze el. 

Ugyanezen közgyűlés megállapította az 
Eötvös-alap »1903. évi költségvetését, a bevéte-
leket 41.028"49 koronában, a kiadást pedig 
31.835'48 koronában irányozva elő. E szerint 
maradékul az 1904. évre 9193-01 korona 
állapíttatott meg. Zárszámadásaink ezen a 
címen azonban 21.305'07 koronát tüntetnék föl, 
amely kedvező eredményt a fokozott mértékű 
bevételek idézték élő. 

A Ferenc József Tanítók Háza költség-
vetésében a közgyűlés a szükségletet 57.681 
koronában, a fedezetet pedig 44.414 koronában 
állapította meg, úgy, hogy 13.270 korona 
fedezetlenül maradt. — A Tanítók Háza fönn-
tartása azonban az elmúlt évben 42.770'61 koro-
nába került, melyhez az Eötvös-alap az erre a 
célra fölhasználható és bevett 25.213 korona 
52 fillérnyi összegből 22.067*28 koronával 
járult, úgy hogy az 1904-ik évre 3146 korona 
24 fillér maradt. A többi szükséglet a köztartási 
díjakból fedeztetett. 

Kihirdette a közgyűlés a pályázatokat az 
ösztöndíjakra és segélyekre, valamint a Tanítók 
Házába való fölvételre. A pályázatra beérkezett 
kérvények fölött az 1903. évi augusztus hó 
17-én tartott Országos Osztóbizottsági és 
közgyűlés határozott. 

A Nógrádmegyei Tanítóegyesületnek azon 
indítványát is elfogadta a közgyűlés, hogy az 
Eötvös-alap védőszárnyai alatt „Országos 
Tanítói Temetkezési Intézmény" létesíttessék, 
amely az Eötvös-alapnak is jövedelmezne. Efre 
nézve az elnökség már két intézettel bocsát-
kozott tárgyalásokba, de határozott eredményre 
ezideig nem jutott. 

A legközelebbi gyűjtő- és kezelőbizottsági 
gyűlés február hó 12-én volt, midőn az Eötvös-
alap vagyonát illetőleg elhatározta a bizottság, 
hogy azt az „Első hazai takarékpénztár-egye-
sületnél" helyezi el s az elnökséget értékpapírok 
vásárlásával megbízta. 

Ujváry Béla elnök jelentést tett arról az 
örvendetes mozgalomról, mely a megyei tanító-
testületekben megindult aziránt, hogy ezen 
testületek tagjai egyszersmind az Eötvös-alap-
nak is köteles tagjai legyenek. — Jelzi továbbá, 
hogy még e hó folyamán szétküldetnek a kir. 
tanfelügyelő urakhoz a nyomtatványok és 
befizetési lapok, azon kérelem kíséretében, 
hogy azok fölhasználásával buzdítsák a 
tanítókat az Eötvös-alapba való belépésre. — 
Ezen mozgalomtól nagy eredményeket várt az 
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elnökség s reményébeu nem is csalatkozott, 
mert amint föntebb már említettem, a királyi 
tanfelügyelő urak jóakaratú támogatása folytán 
2394 taggal szaporodott az egyesület. 

Még Józsa Mihály gondnok tett jelentést ezen 
a gyűlésen a Tanítók Háza ifjúságának első félévi 
tanulmányi eredményéről, mely szerint kitűnő 
minősítéssel 3, jeles minősítéssel 37, jeles—jó 
minősítéssel 21, jó minősítéssell 9—, jó—elég-
séges minősítéssel 3, elégtelen minősítéssel 1 
végezte tanulmányait. Érvényesítette továbbá a 
bizottság afelügyelő-bizottság javaslatát az ifjúság 
köztartási díjainak a közgyűlés által e célra meg-
szavazott 1008 korona erejéig való leszállítása 
tárgyában. E javaslat értelmében részben tanul-
mányi előmenetelük elismeréseiül, részben a 
szülők anyagi helyzetére való tekintettel egy fél-
díjas ifjú ingyenes helyre, — 4 egész díjas és 
6 emelt díjas iíjú féldíjas helyre, — 2 emelt 
díjas ifjú pedig egész díjas helyre léptetett elő. 

Miután a gyűjtő- és kezelőbizottság a köz-
gyűlés határozatait végrehajtotta, szükség-
telennek tartotta a gyakori ülésezést s leg-
közelebbi gyűlését csak iúnius 13-ára tűzte ki. 
— Ezen a gyűlésen Ujváry Béla elnök bejelen-
tette, hogy a mult ülés határozatából kifolyólag 
az Eötvös-alap pénzkezelésének fölülvizsgálása 
a minisztérium részéről több évre visszamenőleg 
megejtetett és örömmel tudatja, hogy a 
kiküldött szakközeg mindent a legnagyobb 
rendben talált, amiről különben a hivatalos 
iratok bemutatása is be fog számolni. 

Az Eötvös-alap kezelésének a cheque- és 
klíring-forgalomra való átvitele megtörtént, a 
készpénz és értékpapírok egyrésze az „Első 
hazai takarékpénztár-egyesületinél helyeztetett 
el, az értékpapírok másik része továbbra is a 
Magyar Földhitel Intézet kezelésében maradt. 
Az újonnan vásárolt értékpapírok részben 
fővárosi, részben a „Pesti hazai első takarék-
pénztár" községi kötvényeiből állanak. 

Kérésünkre a nm. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter köszönetét nyilvánította azon vendég-
lős uraknak, akik a lefolyt tanévben jelesen 
tanuló ifjainkat szabad asztal jótéteményében 
részesítették. — A miniszter úrnak köszönő leve-
leit a szabad asztalokat intéző bizottság elnöke 
és jegyzője : Trájtler Károly és Kapy Rezső 
személyesen vitték el az egyes vendéglősökhöz, 
átadván egyszersmind az Eötvös-alap köszö-
netét is, amely alkalommal a szabad asztalok 
jórészét a jövő tanévre is biztosították. Jólesőleg 
hatott az elnökségre azon általános kijelentése 
a vendéglős uraknak, hogy ifjaink szolid 
magatartása és egyes szolgálatokra való (mint 
tanítás, levelezés, stb.) készsége indítja őket 
arra, hogy a rossz üzleti viszonyok dacára is 
fölajánlják a szabad asztalokat. . 

A gyűjtő- és kezelőbizottság ezen gyűlésében 
Ujváry Béla elnöknek megindokolt előterjesz-
tésére elhatározta, hogy az alapszabályokat, 
főleg annak 28. §-át módosítani kell, mivel 
ez a §. megnehezíti a tanítóbnak az Eötvös-
alapba való belépését. A z új alapszabály-
tervezetnek megvitatására és megszövegezésére 
a maga kebeléből szűkebbkörű bizottságot 
küld ki dr. Gönz József elnöklése mellett. Tagjai 
a bizottságnak Bursics Ernő mint előadó. 
Ember János, Somlyay József, Józsa Mihály 
és Kapy Rezső mint tagok. 

Örvendetesen vette a gyűjtő- és kezelő-
bizottság tudomásul, hogv a „Szombathely 
egyházmegyei róm. kath. tanítóegyesület" a 
Tanítók Házában 4000 koronás alapítványt 
tett s az összeget be is fizette ; — valamint a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek 13.409. 
számú rendeletét, melyet valamennyi kir. tan-
felügyelőhöz intézett az Eötvös-alap és Tanítók 
Háza fölkarolása érdekében. 

(Befejező rész a jüvő számban.) 

Népnevelő egyesületek. 
(Hozzászólás.) 

VI. 
E nagyra becsült lap szerkesztője által föl-

színre vetett kérdéshez, mely a népnevelő 
egyesületek létesítésének mikéntjét célozza, a 
szerkesztő úr engedelmével nekem is volna 
egy pár szerény megjegyzésem. 

Mindenekelőit tisztában kell lennünk azzal, 
hogy mit akarunk? 

Azt hiszem célunk az, hogy a családot és 
a társadalmat szoros összeköttetésbe hozzuk 
az iskolával, hogy így egyfelől népszerűsítsük 
a népoktatás ügyét, másfelől pedig előmoz 
dítsuk a népnevelés nemzeti, erkölcsi gyakor-
lati irányú fejlesztését. 

Látnivaló tehát, hogy a népnevelő egyesü-
leteket sokkalta szélesebb alapokra kell fek-
tetnünk, mint az ifjúsági, vagy akár a tanító-
egyesületeket. 

Az ifjúsági egyesületek legtöbbje, valljuk 
meg őszintén, a várt eredményeknek nem 
felel meg. Ez azonban nem a tanítóság hibája, 
hanem szerény nézetem szerint az uralkodó 
rendszer, állapotok avultsága, mert a tanító 
megkötöttségénél fogva a legnagyobb odaadás, 
buzgalom, erőfeszítés mellett sem tudja a 
valóságba átültetni azokat az ideális eszméket, 
melyek keblét hevítik. 

Épen ez igazolja elérkezettsége't a tanító 
hivatali függetlenítésének, nagykorúsításának. 

A népnevelő egyesületek kiinduló pontjául 
elfogadom Zoványi L. kartars úr propozicióját. 
A gondnokságok helyébe szervezendő. 
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Az ilyen helyi egyesületnek tagja lehetne 
minden szülő, kik közül választandó volna egy 
bizottság vagy választmány — természetesen a 
bizottság tagjaiul első sorban a közművelődési 
tényezők volnának megnyerendők —, mely a 
tanító illetve az igazgatótanító vezetése mel-
lett egyszersmind az iskola adminisztratív, 
tehnikai teendőit is végezné. 

Az ilyen helyi népnevelő egyesületek tagjai 
semmi tagdíjat sem fizetnének. Munkálkodási 
körüket épen azok alkotnák, amik az ezek 
fölött álló járási és megyei egyesületek körét, 
a helyi viszonyoknak megfelelői eg. A bizott-
ságok tagjainak száma nem volna fölötte sok, 
kik azután a járásköri, vagy épen a megyei 
egyesületnek is tagjai lennének. 

A járásköri. valamint a megyei nép-
nevelő egyesületek tagjai a tanítókon és 
az egyes bizottsági tagokon kívül még az 
önként belépők volnának, kik mindannyian 
némi tagsági díjat fizetnének, minek viszonzásául 
vagy egy országos népnevelő egyesületi közlönyt, 
vagy lia ezt nem lehetne létesíteni, úgy egy 
megyei népnevelő egyesületi közlönyt kapnának. 

A megyei egyesületek választottaiból ala-
kulna a M. O. N. E. B.-a oly értelemben, 
mint azt Makkay I. kartársunk a M. P. mult-
évi egyik számában hangoztatta. 

A járásköri és megyei népnevelő egyesüle-
tek gyűlései tárgyait főként a nemzeti irányú, 
jellemfejlesztő nevelés gyakorlati kérdései képez-
nék, melyek tárgyalásában bármelyik tag is 
aktiv részt vehetne. 

Mindenesetre ez kényszerítene minket tanító-
kat az egyesületi élet fokozottabb ápolására s 
abba egy kis életképes, friss szellem belövelésére. 

Természetes az is, hogy magával vonná a 
tanítóság képzésének emelését, ami bizony 
sokunknak hő óhaja. 

Egyébként nem bocsájtkozva a kérdés rész-
leges fejtegetésébe, csak annyit jegyzek meg, 
hogy ilyképpen vélem én a népnevelő egyesü-
letek létesítését : a család, az iskola és a 
társadalom közti összhang megteremtését. 

Végül pedig csak annyit, hogy mily kimond-
hatatlan óriási haszonnal járna ez a tanítóság 
erkölcsi értékének emelésére, sőt anyagi életére 
nézve is, a nemzeti művelődést mily mérték-
ben fokozná, azt úgy hiszem, minden gondol-
kodó tanító érzi. 

(Damos.J Mezey Mihály. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
X Az Eötvös-alap (orsz. tanítói segély-

egyesület) folyó hó 2.-án délelőtt tartotta rendes 
közgyűlését a Ferenc József Tanítók Házában. 
A közgyűlésen nagy számban vett részt úgy a 

fővárosi, valamint a vidéki tanítóság: a gyűlés-
terem egészen megtelt. A vidéki egyesületek 
képviseletében megjelentek: Sólyom János, Dobó 
Adolf, Kozma László, Bocsek György, Járossy 
Endre, Lőwy Mór, Groó L. stb. A gyűlés egy 
részén gr. Teleki Sándor miniszteri biztos is 
jelen volt. Ujváry Béla elnök megnyitván a 
közgyűlést, előterjesztette a gyűjtő- és kezelő-
bizottság (választmány) jelentését a saját maga 
és Trájtler Károly alelnök lemondásának vissza-
vételéről. Ujváry elnök ehhez a jelentéshez a 
köv. megjegyzéseket fűzte : az Eötvös-alap 
illusztris küldöttségének nála járta óta három 
tekintélyes tanítói egyesület (a kolozsmegyei, 
budapesti és trencsénmegyei) körlevélben szólí-
totta föl a társegyesületeket, hogy az eddigi 
vezetőségnek bizalmat szavazva, a lemondott 
elnököt és alelnököt lemondásának vissza-
vételére kérjék ; erre az ország minden részéből, 
nem csak egyesületektől, de magánosoktól is, 
a bizalomnak oly sok nyilatkozatát vette, hogy 
— ámbár lemondásának oka : a nagy elfog-
laltság még mindig fönn forog — nem térhet 
ki a tanítóság parancsa elől s hajlandó az 
elnöki teendőket továbbra is végezni az 
augusztusi közgyűlésig, mint amely egyedül 
illetékes a választásra, mivel azon a vidék is 
teljes számban képviselve van. Ezután hosszú 
és itt-ott szenvedélyes vita indult meg, mely 
leginkább a körül forgott, hogy megmaradjon-e 
az Eötvös-alap továbbra is az eddigi alapon, 
vagy pedig átalakulj on-e szövetkezetté? Somogyi 
Béla határozati javaslatot terjesztett be reformok 
létesítése tárgyában. A hosszú vita — melynek 
során Nagy László, Ember János és Somogyi 
Béla (az ellenzék főemberei) egymásután meg-
hajtották zászlójukat a mult évben elért fényes 
eredmény előtt s kijelentették, hogy Ujváry 
elnök személye ellen nekik kifogásuk nincs — 
azzal végződött, hogy Ujváry Béla továbbra is 
(nem csak augusztusig) megmarad az Eötvös-
alap élén, Trájtler Károly alelnök az augusztusi 
közgyűlésig szintén végzi továbbra is az ál-
elnöki teendőket, az elnökség pedig haj-
landó az Eötvös-alap reformjára vonatkozó 
indítványokat tárgyaltatni annyival is inkább, 
mivel a maga részéről az alapszabályok kap-
csán már a február 2.-i közgyűlés élé is ter-
jesztett reformjavaslatokat, amelyeknek tárgya-
lása azonban a Kolozsvárott megtartandó 
augusztusi közgyűlésre maradt. Ezzel a béke 
helyreállt és kívánatos is, hogy, mint Szabó B. 
László helyesen mondotta, kivált az egyetemes 
tanítógyűlés sikere érdekében, állandó is ma-
radjon. Ezekv után kezdetét vette a tulajdon-
képeni közgyűlés az elnöki megnyitóval. Ujváry 
elnök utalt a mult évi szép eredményre, melyért 
az érdem a közoktatásügyi minisztert, Halász 
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Ferenc miniszteri osztálytanácsost, az Eötvös-
alap és a tanítóság igaz barátját, a kir. tanfel-
ügyelő urakat, az egyesületi elnököket és a 
tanítóság ezreit illeti, akiknek együttesen 
köszönetet mond. Lőwy Mór (Igló) az elnök-
ségnek mond fáradhatatlan buzgalmáért köszö-
netet, amit a közgyűlés egyhangú éljenzéssel 
kisért. Az elnök köszönetet mondott még 
Kolozsvár sz. kir. városának ama nagylelkűsé-
geért, hogy a Tanítók Hunyadi-Házának 80.000 
korona értékű telket adományozott. Az Eötvös-
alap az augusztusi közgyűlés alkalmából kül-
döttségileg fogja ezt megköszönni és Kolozsvár 
város nagylelkűségét az ottani Tanítók Házában O» O 
elhelyezendő márványtáblán is megörökíti. — 
A titkári jelentést, melynek közlését lapunk 
más helyén kezdjük meg, a közgyűlés tudomásul 
vévén, megkezdte az 1903. évi számadások tár-
gyalását és a számtartónak a fölmentvényt meg-
adta. Következett a Tanítók Háza gondnokának 
jelentése az 1903. évi internátusi számadásokról, 
amitmár dr. Göíiz József elnöklete alatt tárgyalt 
a közgyűlés. A Tanítók Háza 1903. évi szám-
adása á következő: I. lier,ételek. 1 Készpénz 
áthozatal 1902. évről K 1508*18; 2. Takarék-
pénztárból (átfutó tétel) 826278; 3. Az ifjú-
ságtól köztartási díjakban 21.754; 4. Az 
Eötvös-alaptól 19.612 54; 5. Józsa Lászlótól 
köztartásért 336 ; 6. Az ifjúságtól elhasznált 
gyógyszerekért (I. időszak) 68*30; 7. Az ifjú-
ságtól kártételek megtérítéseért (I. időszak) 
76*34 ; 8. Időközi kamatok betétek után 20*03 ; 
9. Egyebekből 22*34. Összesen 51.660*51 K. 
II. Kiadások. 1. Személyi járandóságokra 
K 5227'84 ; 2. Élelmezésre 25.584*28 ; 3. Fűtési 
anyagra 4529*50; 4. Világításra 2322*98 K; 
5. Takarításra 549'45 ; 6. Mosáshoz szükséges 
anyagra 608'65; 7. Könyvtárra 311 18; 8. Iroda-
szükségletek- s írószerekre 241*95 ; 9. Víz- és 
cselédadó 399*26; 10. Javításokért 310*28; 
1L. Elhasznált gyógyszerekért 86'66 ; 12. Für-
dőért 246 ; 13. Fölszerelési és beruházási tár-
gyakért 2077-51 ; 14. Egyebekért 275*07 ; 
15. Eötvös - alapnak (átfutó tétel) 826278. 
Összesen 51.033*39 K. III. Összesítés: 1. Bevé-
telek 51.060-51, 2. Kiadás 51.033*39, egyenleg 
az év végén, mint átvitel 627'12 K. A köz-
gyűlés Józsa Mihály gondnoknak a fölmentvényt 
megadta. Következett az Eötvös-alap 1904. évi 
költségvetése, mely összesen 54.450 K 7 fillér 
bevételt és 44.882 K 88 f kiadást tüntet föl 
s ennélfogva marad az 1905. évre 9567 K 
19 f. A Tanítók Háza köztartásának a bevé-
telei a következők: 1. A köztartás számlájától 
az 1903. évről 3146*24 K. 2. Kamatokból: 
a) testületi alapítványok kamatjaiból a rendes 
tagok javára, nevezetesen : a szepesi tan. egy. 
„Dobó Adolf" szobaalap kamatjaiból K 161*12, 

a fehérm. tan. testület Gőbel János György-
alap kamatjaiból 160, a nyitram. tan. test. 
Libertiny Gusztáv-alap kamatjaiból 160, a 
„pécsi tan. egylet" a „Pécs és vidéke tanító-
nők egylete" és a „baranyam. ált. tantest, 
alapítv. kamatjából 240, a vasm. ált. tan. egy. 
alapítv. kamatjából 160, a Kálnay Nándor-féle 
alapítv. kamatjából 160, a kolozsm. tanker, 
tanítótest. Kozma F. alapítv. kamatjából 160, 
az Erzsébet - alapítvány kamatjából 800, a 
szombathelyi egyházm. r. kath. tan. egy. alapítv. 
kamatjából 160, Zólyom-várm. alap. kamatjá-
ból 120, Abauj-Torna-m. tan. egy. 160, Arad-
vidéki tan. egy. 160, Bács-Bo irog-várm. tanker, 
közs. tan. egy. Czirfusz J. szobaalap kamatjá-
ból 160, a Csongrád-m. tan. egy. alap. kamat-
jából 240, Nógrád-várm. alap. kamatjából 320. 
a sáros-m. ált. népnév, egy. „Berzeviczy"-alapja 
kamatjából 160, a zala-m. ált. tan. egy. kamat-
jából 160, a marostorda-m. ált. tan. test. kamat-
jából 80, a délm. orsz. tan. egy. Schenk Jakab 
alap. kamatjából 80, a győrvidéki tan. egy. 
alap. kamatjából 80, a pozsony-m. tantest, alap. 
kamatjából 80, az udvarhely-m. tan. egy. alap. 
kamatjából 80, a békés-m. szobaalap kamatjá-
ból 160, az orsz. izr. tan. egy. alap. kamatjá-
ból 120, a csanád-m. ált. tan. egy. alap. kamat-
jából 80, Moson-várm. alap. kamatjából 144, 
a háromszék-m. tantest, alap. kamatjából 40, 
a borsod-m. ált. tan. egy. alap. kamatjából 60, 
a rendkívüli tagok javára: az „Orsz. közép-
iskolai tanáregy. Temesvár ker. körének alapít-
ványa" kamatjából 80; b) a „Tanítók Háza" 
tőkéjének kamatjából rendes tagok javára 
5.867'12, rendkívüli tagok javára 407"76; 3. A 
„Ferenc József Tanítók Háza" jövedelméből 
37.240; 4. A „Tanítók Hunyadi-Háza" jöve-
delméből 14.400 ; 5. Államsegély címen 
5.333*33; 6. Évi díjak felerészéből 5.000; 
7. Részesjegyek után 2.000 ; 8. Adományok-
ból 2.000 K, összesen 80.119-57 K. Levonva 
a kiadást 79.308*33 koronát, marad 811.24 K. 
A Tanítók Házai költségvetésének tárgyalásá-
nál fölszólalt Sólyom János, a Kolozsmegyei 
Ali. Tanítótestület képviselője és kérte, hogy 
a kolozsvári Tanítók Házának a költségvetése 
emeltessék föl, mire a közgyűlés a kolozsvári 
Házra 2000 K-val többet vett föl s ehhez 
képest a kiadás ekként módosul : a Ferenc 
József Tanítók Házára 58.440 h~, Tanítók 
Hunyadi-Házára 20.023 K 33 f, az Eötvös-
alappal közös költségek megtérítésére 2845 K, 
összes kiadás 81.308 K 33 f. A költségvetés 
tárgyalásának kapcsában határozatilag kimon-
dotta a közgyűlés, hogy a számtartó, aki mindig 
szakember, szükséghez képest a pártoló tagok 
sorából is választható. Újvári/ Béla megragadta 
ezt az alkalmat arra, hogy Schmidt Béla szára-
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tartó buzgó működéséről elismeréssel emlé-
kezzék meg. Az idő nagyon előhaladván, még 
csak a jótéteményekre vonatkozó pályázatokat 
hirdették ki, ellenben az alapszabályok tárgya-
lását az augusztusi közgyűlésre halasztották. 
Ezek után dr. Oöoz József alelnök az ülést 
délután 1 órakor a tagok élénk éljenzése közt 
bezárta. 

X A „Szepesi Tanítóegyesület", hogy a 
„M. T. 0. B."-ától kitűzött és a VI. egyetemes 
tanítói gyűlésen tárgyalandó tételeket meg-
vitassa, m. hó 20.-án Iglón rendkívüli gytllést 
tartott, melyre a hideg téli idő ellenére is 
szép számmal jöttek el a tagok : a gyűlésen 
résztvevő tanítók száma meghaladta a százat. 
Miután Dobó Adolf, egyesületi elnök, a meg-
jelenteket meleg szavakkal szívélyesen üdvözölte 
és Somlyay József, a ,M. T. 0. B,"-a elnökének 
és Beér F., a sárosmegyei tanítóegyesület 
elnökének üdvözlő táviratai fölolvastattak, a 
közgyűlés táviratilag üdvözölte Berzeviczy 
Albert, vallás- és közoktatásügyi minisztert. 
Ezután Hajnóczi R. J. kir. tanfelügyelő, a tőle 
megszokott szakavatottsággal és alapossággal 
fejtegette a Népoktatási törvény revíziója, kap-
csolatban a szolgálati viszony szabá'yozásával 
című tételt. A közgyűlés az előadó téleleit 
egyhangúlag a következőképpen fogadta el : 
1. A „Szepesi Tanítóegyesület" a népiskolai 
közoktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
revíziója helyett a népoktatásról szóló összes 
törvényes intézkedések kodifikálását kívánja 
úgy, amint azt Hajnóczi R. J. dr. „Tanulmányok 
a népoktatás és közművelődés körében" című 
munkája I. kötetének „A népoktató törvény 
módosítása" című cikkében kifejtette. 2. A nép-
oktatók szolgálati viszonyait az egységes új 
törvényben mindenféle jellegű iskolában álta-
lánosan úgy kellene szabályozni, amint történt 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
úrnak 1901. évi 32.055. sz. rendelete mellett 
a községi elemi népiskolák számára kiadott 
utasításokban, illetve a kir. tanfelügyelők 
számára most készülő új utasításban. A második 
előadó Kertscher Ede, iglói tanító volt, ki a 
fizetésrendezést tárgyalta. Határozati javaslatát 
a közgyűlés a következőképpen fogadta el : 
A „Szepesi Tanítóegyesület" a tanítói kérdé-
sekben eddig elfoglalt várakozó álláspontját 
hatályon kívül helyezi és fölkéri az Országos 
Bizottságot, hogy az 1893. XXII. t.-c. módo-
sítása iránt terjesszen sürgős javaslatot a 
törvényhozás elé a következő irányelvek szem-
előtt tartása mellett: a) A rendes tanítók kezdő-
fizetése az érettségit tett tisztviselők fizetéséhez 
mért javadalom legyen ugyanilyen fokozatos elő-
léptetéssel. b) A tanítók lakbére az állami 
tisztviselők XI. rangfokozatában megállapított 

lakbérösszeg szerint szabályozandó svagynegyed-
éves előleges részletekben készpénzben fizetendő, 
vagy ezen összegnek megfelelő természetbeni 
lakásban szolgáltatandó, c) Segédtanító fizeté-
sének minimuma 1000 K s 3 évi megfelelő 
szolgálat után minden segédtanító rendes 
tanítóvá léptetendő elő, úgy azonban, hogy 
segédtanítói minőségben eltöltött szolgálati o o _ o 
évek mind a nyugdíjigény, mind a korpótlék 
jogosultságánál beszámíttassanak, d) Ha az 
iskola fönntartója a tanítófizetést a fenti 
összegre fölemelni nem képes, a kiegészítést 
az állami pénztár terhére eszközölje hivatalból 
a közoktatásügyi miniszter, akár kéri azt az 
iskolafönntartó, akár nem. e) Az állam által 
kiegészített fizetésű tanító egész fizetését a 
m. kir. adóhivatal útján havi részletekben kapja. 
Az iskolafönntartó pedig köteles a tanító-
fizetéshez való hozzájárulását az adóhivatalba 
beszolgáltatni, f ) Az állam által kiegészített 
fizetésű tanítói állás betöltését illetőleg az iskola-
fönntartó csak a jelölés jogával bír, a kinevezést 
ennek alapján a miniszter eszközli, g) Minden 
tanító hivatalbalépése előtt hivatalos esküt tesz 
le a kir. tanfelügyelő kezébe. 2. Az Orsz. Bizott-
ság által hozott határozatok megokolásaikkal o o 
együtt — emlékirat alakjában — minden 
országgyűlési képvise őnek a saját kerületbeli 
tanítói által adassanak át. 3. Az Orsz. Bizottság 
kérje föl a hazai lapok összes szerkesztőit, 
hogy a tanítói fizetések rendezése ügyét karolják 
föl és támogassák, amint azt a tisztviselők 
mozgalma alkalmával tették. 4. Mozgalmat . . ^ indítani még a vármegyei, köztörvénybatósági, 
iskolai és községi hatóságok kebelében, valamint 
a társadalom körében, az egyesület ez idő 
szerint nem tartja célszerűnek, sem szükséges-
nek, mert bizton reméli, hogy a magas kormány 
és törvényhozó - testület a tanítóság jogos 
kérelme előtt meg fog hajolni, a bajt orvosolja 
és a nemzet napszámosain segíteni fog. — A 
nyugdíjszabályozásról Lóivy Mór iglói igazgató-
tanító értekezett. Tételeit a közgyűlés a követ-
kezőképpen fogadta el: 1. A tanítói nyugdíj- és 
gyámalapot szabályozó 1891. XLI1I. t.-c. 15. 
g-ának rendelkezése szerinti revízió sürgősen 
végrehajtandó. 2. A revízió az Országos Bizott-
ságtól elfogadott és fölterjesztett elvek szerint 
végrehajtandó. 3 A tanítói terményjárandósá-
gok és földjavadalmak revideálandók. 4. A 
javadalmi jegyzőkönyvek, a jelenlegi állapotok 
tekintetbe vételével újból vétessenek föl. 5. 
A nyugdíj-alapba azok a hitoktatók is föl-
veendők, akik tanítói oklevéllel bírnak és más 
nyugdíjalapnak nem tagjai. 6. Járuljon az 
állam az eddiginél nagyobb összeggel a tanítói 
nyugdíj- és gyámalaphoz. 7. Az állami tanítók, 

mint állami hivatalnokok vétessenek ki az 
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orsz. nyugdíj-intézetből vagy fizesse az állam 
a többi iskolafönntartókkal egyenlően a minden 
tanítói állomás után járó tagsági illetéket. 8. 
Biztosíttassék a tanítóságnak nagyobbmérvű 
befolyás az alap kezelésére és az egyes nyug-
díjazási esetekre az Országos tanítóbizottság 
kebeléből, az alapot intéző bizottságba választás 
útján kiküldendő 8—10 tag által. 9. Hasson a 
tanítóegyesület e'nöksége oda, bogy Szepes 
vármegye törvényhatósága a kormánynál, vala-
mint az országgyűlésnél föliratilag sürgesse a 
revízió végrehajtását és nyerje meg ügyünknek 
a vármegye országgyűlési képviselőit. — A 
távollevő Padányi A. kir. s.-tantélügyelő helyett 
a népnevelóegyesiiletek megteremtése és szer-
vezése című tételről Hajnóczi R. .J. dr. érte-
kezett. A közgyűlés Padányi A. határozati 
javaslatán ekképen fogadja el: A „Szepesi 
Tanítóegyesület" nem tartja még időszerűnek a 
népnevelőegyesületek megteremtését a követ-
kező okok miatt: 1. népoktatásunk jelenlegi 
viszonyai mellett a tanító legtöbb helyen nem 
ér rá ; 2. az egyesületek a szükséges költségek 
födözete nélkül munkára képtelenek, új társa-
dalmi adót meg senki sem vállal szívesen 
magára, ha nem kell; 3. iskolaügyünk rende-
zésével s az ifjúsági egyesületek megteremtése 
után, a népnevelőegyesületek könnyen minden 
ugrás nélkül kifejlődhetnek az előbbiekből, mint 
azok természetes folytatásai. 

= A kir. tanfelügyelők értekezletéről 
szóló tudósításokban egyes napilapok nem hü, 
sőt ellenkező értelmű kivonatot készítettek 
dr. Petri Mórnak, Szilágy-vármegye kir. tanfel-
ügyelőjének az állami iskolák szervezésére 
vonatkozó f'ölszólalásából. Petri Mór ugyanis 
Szilágy-vármegyében a magyarság pusztulását 
ecsetelvén említette, hogy még a XVII. és 
XVIII. században virágzó magyar községek 
teljesen eloláhosodtak ; egy ilyen eloláhosodott 
községben az elpusztult protestáns magyar 
egyház harangja oláh iskolába liivogatja a 
gyermekeket ; egy másik község oláh iskolájá-
ban nagyobbrészt magyar nevű tanulókat talált, 
akik szintén most már eloláhosodott magyar 
családok ivadékai. Tíz év alatt sok történt 
ugyan Szilágy-vármegye népoktatási ügyének 
fejlesztésére, az állami tanerők száma 8—10-ről 
120 — 130-ra szökött föl, az állami iskolák 
eredményes munkája szembeszökő, de még 
mindig nevezetes pontok várják az állami 
iskolákat, a magyarság további pusztulásának 
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őrállóit. Csakhogy a szervezés újabban erősen 
fönnakadt a súlyos föltételeken. A községek, O I 
felekezetek szegények és nyilvánvaló, hogy 
ezek, amint nem voltak képesek a hozzájok 
fűzött várakozásoknak eleget tenni a múltban, 
úgy a jövőre sem lesznek képesek a nevelés-
ügy kellő rendezésére. Tehát itt, a Partiumnak 
a történelmi mult viharaitól is sokat szenvedett 
földjén, csakis az államosítás az, amely az 
eloláhosodásnak gátat vethet. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ; 

Köszönetét nyilványította : a veszprémi 
káptalannak a szegénysorsú tanulók fölruhá-
zására adományozott 1412 korona 80 fillér 
ajándékért. 

Kinevezte: Kachnic.< András oki. tanítót a 
lubina-hrucsárovei áll. el. népiskolához rendes 
tanítóvá : Horváth Béla oki. tanítót a nagy-
szőllősi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Fuchs 
László oki. tanítót a pilai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá ; Urbancsek Irén oki. tanítónőt a 
bereg-szt-miklósi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte : Gyurka József verbóc-vapeniki 
áll. el. isk. tanítót a székelyí'öldvári áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében. 

Végleg megerősítette : Heim Alajos glogoni 
közs. isk. r. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Mirkovits Pál 
ófuttaki munkaképtelen gör. kel. szerb tanító 
részére évi 1020 koronát; Melczer Margit 
nyíregyházi munkaképtelen közs. óvónő részére 
évi 320 koronát ; Laczkó János ó-kanizsai 
munkaképtelen közs. polg. isk. tanító részére 
évi 1120 koronát: Morár György mondorlaki 
munkaképtelen gör. kel. tanító részére évi 940 
kororát; Hoffmann Keresztély pancsovai el-
aggott áll. el. isk. tanító részére évi 2016 
koronát; Schmidt Józefné szül. Görlich Zsófia 
nagyjécsai közs. munkaképtelen óvónő részére 
évi 460 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Gaál Lajos szatmárhegyi nyug. ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Perei Klára részére 
évi 510 koronát; néhai Ivanits Ignác gyöngyösi 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Csépány Ilona 
részére 620 koronát; néhai Szabó Mihály nyug. 
gelsei g. kath. tanító özv., szül. Klinkó Borbála 
részére évi 300 koronát; néhai Thuri János 
kiskundorozsmai áll. el. isk. volt tanító özv., 
szül. Vass Terézia részére 550 koronát. 

- . 

NÉPTANÍTÓK. LAPJA. 



116 4. SZÁM. 

SZUNORA 
Nemzeti szellem az irodalomban. 

A Kisfaludy-Társaság közgyűlései évről 
évre fontos irányítói az irodalmi áramlatok-
nak s a közgyűlésen elhangzó elnöki meg-
nyitó beszédek nemcsak szónoki jelességeik-
nél, de útmutató voltuknál fosjva is elsőrendű 
fontosságúak. 

Az ez évi közgyűlésen, mely az irodalmi, 
a tudományos, a politikai világ és a nagy 
közönség élénk érdeklődése közt ment végbe 
f. hó 7-én a M. T. Akadémia nagy termében, 
dr. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter tartotta az elnöki megnyitó beszédet, 
mely méltán sorakozik akadémiai szónoki 
müveink legremekebbjei közé. 

Megemlékezvén a Társaság múltjáról és arról, 
hogy az újraalakulás idejéből már csak Jókai 
Mór, Gyulai Pál és Szász Károly vannak 
életben, megemlékezvén továbbá az ízlés, az 
irodalmi és nemzeti föladatok változott voltáról, 
az elnöklő dr. Berzeviczy Albert így folytatta : 
ííégebben az irodalom föladatául jutott pusztuló 
nyelvünket megmenteni, új fejlődésnek indítani, 
nyelvünknek és nemzeti eszmevilágunknak 
visszahódítani az elidegenedett magyarokat, 
ébrentartani a magyarságban az összetartozás, 
a nemzeti egyéniség tudatát. Most, ez a föladat 
meg lévén oldva, irodalmunkra más, nagyobb 
szerep vár : kiterjeszteni uralmát arra az egész 
területre, amelyre politikai hatalmunk kiterjed, 
hatásával elősegíteni fajilag és nyelvileg szét-
tagolt nemzetünk szellemi egybeforradását, 
politikai önállóságunkat és politikai súlyunkat 
a világ előtt szeUemi önállóságunkkal és szellemi 
súlyunkkal is igazolni. 

Nehéz az e téren elért eredmény megítélé-
sére mértéket találni. A szerep, melyet nyel-
vünknek európai helyzetünk juttat, olyan, hogy 
irodalmunk termékeivel a külföld csak másod-
kézből ismerkedhetik meg, ami akadálya ugyan 
a nyelvben, némely stilformában megnyilat-
kozó nemzeti géniusz megismerésének, de hogy 
nem akadálya a messzeterjedő irodalmi hatás-
nak, azt a mai orosz és norvég irodalom 
termékeinek számos példája igazolja. Ha ezek-
hez a példákhoz hasonlítva, eredményeink 
szerényeknek is tűnnek föl. mindenesetre 
bizalmat keltenek a jövő iránt. Kevésbé tiszta 
képet nyerünk, ha az ország határain belül 
való hódításainkat vizsgáljuk. Iskoláink minden-

esetre sokkal nagyobb mértékben terjesztői 
nemzeti irodalmunknak, mint voltak harminc 
óv előtf is és ujabban a népies olvasmányok 
ügyét is fölkarolni kezdjük ; de hogy a közép-
fokú iskolát elhagyó mindkét nembeli nemzedék, 
amely a kifejlettebb irodalom tulajdonképpeni 
olvasóközönségének zömét van hivatva szolgál-
tatni, mily mértékben követi az iskolától ;nyert 
buzdítást és irányítást s mily mértékben, keresi 
igényei kielégítését nemzeti irodalmunkban, 
arra csak áz irodalmi termelés általános pros-
peritásának jeleiből vonhatunk nem mindig 
kedvező következtetést. 

A fő nehézség, mellyel nemzeti irodalmunk-
nak mai nap megküzdenie kell, kétségtelenül a 
nemzeti jellegnek a rohamos haladás, a világ-
irodalmi hatások, a változó szellemi áramlatok 
és irányok követelményeivel és következmé-
nyeivel szemben való hű és hamisítatlan meg-
óvása. Az, hogy nemzetiek legyünk a külföld-
től való félénk vagy dacos elzárkózás nélkül, 
és európaiak s modernek legyünk, de nem 
francia, angol vagy német mintára ; az, amit 
Széchenyi az akkori fogalmak szerint úgy feje-
zett ki, hogy „magyarosodni, csinosodni, de 
egynek rovására sem". Ennek a nehézségnek 
a leküzdését legtöbben azzal vélik biztosíthatni, 
ha irodalmunk gondosan ápolja a népszellem-
mel való közösségét, tárgy, inditék, sőt forma 
és stílre nézve is, a népiesben látván egyedüli 
csalhatatlan ismertetőjelét a nemzetinek. Népünk 
kétségkívül gazdag költői képzeiettél s még 
jobbára romlatlanul egészséges észjárással és 
erkölccsel is meg van áldva, a népkedély ten-
gerének gyöngyeit irodalmunk még ki sem 
halászta mind, népünk igazi nyelve pedig tisz-
tasága és bája mellett tud tisztes, sőt méltó-
ságos is lenni. Ennek tudatában Társaságunk 
is feladatának tekintette a magyar népszellem 
költői termékeinek rendszeres kutatását, gyűj-
tését, vizsgálatát és méltatását megindítani. De 
kétségtelen viszont az is, hogy a népiesnek 
fogalma sem irodalmi, sem művészeti téren 
nem födheti a nemzetinek fogalmát egészen, 
sőt annak egyoldalú és kizárólagos művelése 
és keresése szükségképp az irodalmi eszmekör 
és formakincs összeszűkítésére visz. S ha ezzel 
szemben azt látjuk, hogy abban a társadalmi 
életben, amely túlságosan központosított iro-
dalmunkat itt a fővárosban környezi, valóban 
nehéz a nemzeti vonások világos megkülön-
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böztetése : arra a meggyőződésre kell jönnünk, 
hogy irodalmunk nemzeti jellegének a modern 
korba való beillesztése oly probléma, amelynek 
megoldását eddig elhanyagolt elemeknek iro-
dalmi életünkbe való bevonása nélkül meg-
találni nem fogjuk. 

S talán nem csalódunk, ha a célhoz vezető 
fordulat jeleit már az utóbbi idők némely 
jelenségében megpillanthatni véljük. Mintha 
egy új renaissance szellője suhanna át szellemi 
életünkön; ez is, mint minden renaissance, 
mikor a jövőt munkálja, a múltba tekint vissza. 
Mintha kezdenénk megint visszanézni, sőt elmé-
lyedni a múltba, melyről a haladni, versenyezni 
akarás hajszájában már-már egészen megfeled-
keztünk. Nem abba a régesrégi múltba, amely-
nek regeszerű alakjait és életét oly ködös 
homály födi, amelyen a kevés romantikai erő-
vel fölruházott modem képzelet áthatolni nem 
tud, de abba a közelebbi múltba, melyben 
nagyapáink, dédapáink éltek, amelynek emlé-
kei még környeznek, melynek írásait még bír-
juk, amelynek küzdelmei még most is meg-
dobogtatják szívünket. Egyszerre megragadta a 
mai nemzedéket a kuruc-költészet csodás bű-
bája; néhány nagyhatású kisérlet közelebb 
hozta képzeletünköz a Rákóczi-korszak, meg 
az irodalom ujjáébredésének napjait ; néhány 
emlékünnepély kezünkbe adta megint régibb 
költőink, íróink műveit, melyeket újabb kiadá-
sok most terjeszteni, újra ismertetni kezdenek. 

Kezdjük felismerni annak igazságát, ami nem 
rég társaságunk elnöki székéből is elhangzott, 
hogy irodalmunk legfőbb érdeke „a drága kapocs 
megőrzése népünk szellemével és szellemünk 
múltjával", hogy az irodalomban a nemzeti az, 
ami irodalmunk történeti anyagának talajában 
gyökerezik, az, am a nemzet történetileg ki-
alakult géniuszával összeegyeztethető. A tétovázás 
és bizonytalan kapkodás, mely a nemzeti jelleg 
kidombörítása körül irodalmunkban észlelhető, 
onnan ered, hogy kicsinyeljük, mert nem 
ismerjük eléggé a nemzeti irodalmunkat, sőt 
a történetünket sem ismerjük, multunk többé-
kevésbé harcias jelszavak és képzetek gyüle-
dékévé, éi-veink pedig puszta szimbólumokká 
váltak emlékezetünkben ; ezért van, hogy akár-
hány modern írónk munkáin világosan, sőt 
néha névszerint kimutatható valamely aqgol, 
francia, norvég, vagy orosz író hatása, csak a 
magyar irodalom hatására nem ismerünk rá 
bennök. 

Azért, az idegen elemek és modem irányok 
megrohanásai között, gyorsan élő korunk hala-
dásának csábításaival szemben se legyünk egé-
szen hűtlenekké a régi ideáljaink és hagyo-
mányaink iránt; miért kellene csak egyet is 
elpusztulni hagynunk azok közül az oltárok 

közül, amelyeken apáink lelkesedése áldozott? 
Ne kövessük Remiginsz kegyetlen szavait, a 
melyekkel az igaz hitre tért Klodvigot arra 
intette, hogy ezentúl égesse el azt, amit eddig 
imádott és imádja azt, amit eddig elégetett. 
Legyen irodalmunk nemzeti géniuszunk halhatat-
lanságának hirdetője; tartsuk ébren a váltakozó 
nemzedékekben a régibb irodalom maradandó 
becsű alkotásai iránt való érzéket és vonzódást 
is, mialatt nyilt elmével és nyilt szívvel fogad-
juk be az ujat, de nem válogatás nélkül, nem 
idegen, gyakran nyers, selejtes, káros, elfajult 
alakjában, hanem megkülönböztetve a nemes 
ércet a salaktól s áthatva mindazt, aminek 
polgárjogot adunk irodalmunkban, a nemes 
régi példákból és hagyományokból táplálkozó 
nemzeti szellem eleven erejével. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. J. Vil inány. Vizsgálati engedélyért a 

miniszterhez kell folyamodni, a kérvényt ott 
tessék beadni, ahol a vizsgálatot az illető 
letenni szándékozik. Az igaz, hogy az oklevelet 
a kivánt kor betöltése előtt nem adják ki, 
de kap róla érvényes bizonyítványt. — M. J. 
Misztegnye. Minden oly kérvényre, mely a 
minisz:-hoz fölterjesztetik, kell bélyeg ; meg-
kérheti azonban a kir. tanfelügyelőséget, hogy 
hivatalos fölterjesztést tegyen nyugdíjba való 
beszámítása ügyében s ez esetben a folyamod-
vány bélyegmentes. A mellékletekről ezen a 
helyen is több ízben szóltunk, útmutató könyv-
ben is megírtuk. — „I. L." Ha oklevele 
van és az állás, amelyet betölt, rendszeresített 
tanítói állás: folyamodkatik államsegélyért. — 
G. J. Nagy-Kövesd. 1. Ha legalább jó osztályzatú 
tanítói oklevele van : megengedik, hogy a polg. 
isk. tanítóképzőben magánvizsgálatokat tehes-
sen. 2. Igen; forduljon a Pedagógium igazgató-
ságához (I. ker., Győri-út) és, 10 filléres bélye-
get mellékelve, kérjen m. é. Értesítőt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-emlékünnep a szokásos ke-

gyelettel ment végbe folyó hó 2.-án a M. Tud. 
Akadémia épületében. Emlékünnepünket meg-
tisztelték megjelenésökkel: dr .Berzeviczy Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, br. Eötvös 
Loránd, Zsilinszky Mihály államtitkár, Halász F. 
és Makay B. min. oszt.-tanácsosok, Mosdóssy 
Imre kir. tanfelügyelő, számos fővárosi igazgató-
tanító, a közgyűlésre ideutazott vidéki tanító-
egyesületi elnökök és képviselők, sok fővárosi 
tanító és tanítónő. Az emlékünnep a Hymnus-
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sal vette kezdetét, melyet a Tanítók Hása 
ifjúsági énekkara dicséretes szabatossággal 
adott elő. Az emlékünnepen elnöklő dr. Gröőz 
József alelnök lendületes szavakban fejtegette 
Eötvös - emlékünnepeink célját s üdvözölte 
illusztris vendégeinket és vidéki kartársainkat. 
Az emlékbeszédet Kozma László tartotta s 
tartalmas, eszmékben gazdag fölolvasásával, 
melyet lapunk mai számának első helyén köz-
lünk, mély benyomást tett a figyelmes hallga-
tóságra. A kitűnő fölolvasást zajos éljenzés és 
élénk taps jutalmazta. Ezután Forberger Béla 
IV. éves joghallgató, a Tanítók Háza lakója, 
lendülettel és mély érzéssel szavalta Havas 
István szép költeményét, melyet lapunk mult 
számának Szünóra rovatában közöltünk. Dr. 
(jröóz J. alelnök köszönetet mondott mindazok-
nak, akik az emlékünnep sikeréhez hozzájárultak, 
valamint az Akadémia elnökségének a terem 
átengedéseért és a Szózat eléneklése után a 
lélekemelő ünnep véget ért. 

— Keletázsiai háború. Hosszú diplomati-
zálásnak háború a vége. Oroszország huza-vonája, 
mely alatt időt akart nyerni a fegyverkezésre, 
azt eredményezte, hogy Japán f. hó 7.-én vissza-
hívta pétervári követét, mire természetesen 
az orosz követ is elutazott Tokióból. A kelet-
ázsiai viszályt tehát a fegyverek fogják eldönteni. 

— Kitüntetés. Ekker Antal budapesti 
elemi iskolai tanítót a tanítás és népnevelés 
terén szerzett érdemei jutalmául a király az 
arany érdemkereszttel tüntette ki. 

— Lapunk mai számából, melyet nagy 
részében a február 2.-i események, illetőleg az 
Eötvös-alap ügyei foglalnak el, ismét több 
közleményt és Tanácsadó rovatunk nagy részét 
kellett jövő számunkra hagynunk. 

— Kovács Albert halála. A magyar köz-
életet és tudományos világot nagy veszteség 
érte : Kovács Albert volt orsz. képviselő, 
theológiai tanár, a kitűnő író f. hó 4-én 66 
éves korában Budapesten meghalt. Kovács 
Albert 1881-ben került a képviselőházba s 
mindjárt beválasztották a közoktatásügyi bizott-
ságba. Mint politikus és publiciszta a nemzeti 
eszmékért lelkesedett és ez eszmék megvaló-
sításáért buzgólkodott. „ Azok közé a gazdag 
lelkű emberek közé tartozott, írja a Budapesti 
Hírlap, akik sokkal kevesebbet mutatnak, 
mint amennyit érnek s akik kevesebb sikert 
is érnek el, mint amennyit tehetségük, tudá-

suk és tiszta jellemük révén megérdemelnének." 
Temetése, melyen dr. Berzeviczy Albert köz-
oktatásügyi miniszter is megjelent, f. hó 6-án 
ment végbe a tudományos és politikái világ 
nagy részvételével. 

— A Gyermektanulmányi Bizottság folyó 
hó 6.-i nyilvános ülésén Láng Mihály, a pápai 
áll. tanítóképző-intézet igazgatója tartott igen 
érdekes fölolvasást ily címen : a gyermekmunka 
szerepe a gyermektanulmányozásban s a népiskolai 
nevelésben és oktatásban s egyúttal ki is állította 
azokat a gyermekmunkátat, amelyeket ő szemé-
lyesen gyűjtött az ország törzsökös magyar 
vidékein. Bemutatta a pápai állami tanítóképző 
gyakorló-iskolájának és a tanítójelölteknek 
munkáit is. Fölolvasásában előadta a környezet 
hatását a gyermek munkaösztönének, vágyának, 
utánzó és teremtő munkásságának fokozatos 
kifejlődésére. Gyakorlati példákkal bizonyította 
be, mint gyarapítja a gyermek munkáinak 
elkészítése közben ismereteit, mélyíti érzéseit 
s erősíti tettvágyát. Örvendetes a dologban az. 
hogy a fölolvasó eszméit csakugyan át is vitte 
a gyakorlati életbe. Úgy a lévai, valamint a .pápai 
állami tanítóképzőkben eszerint nevelnek és 
tanítanak. Tanító és gyermek együttmunkál. 
A gyermekmunkák a gyermeket munkaszere-
tetre nevelik. 

— A kartársi érzület az Eötvös-alap febr. 
2.-i közgyűlésén szép szavakban jutott kifeje-
zésre két érdemes fővárosi igazgató : Minké 
Béla és Sretvizer Lajos részéről. Mindketten az 
elismerés hangján védelmezték meg Trajtler 
Károlyt, a Budapesti Tantestület érdemes 
elnökét, a Magyar Tanítók Otthona által csak 
nem régen ünnepelt régibb fővárosi tanítói 
gárda egyik jelesét, akit egy polémiája alkal-
mából erős támadások értek. Az előbbi (Minké 
Béla) hangsúlyozta, hogy Trajtler Károly mint 
magánember írta azt, amit irt s ennélfogva 
azért sem mint az Eötvös-alap alelnöke, sem 
mint a Budapesti Tanítótestület elnöke nem 
illethető; az utóbbi (Sretvizer Lajos) a köz-
gyűlés élénk helyeslése közt megemlékezett 
arról, hogy mennyit fáradott Trajtler Károly 
a szabadasztalok megszerzése körül, hogy mint 
járt vendéglőről vendéglőre s mily sok időt 
fordított az Eötvös-alap irodájában folyt intenzív 
munkára. A közgyűlés a megnevezett két 
érdemes tanférfiúnak ezt a kollegiális és férfias 
védelmét tüntető helyesléssel honorálta, azt 
tartván, hogy ez a hang inkább való magyar 
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tanító ajkára, mint a gyűlölködés hangja, amely 
— reméljük — most már végleg elnémul. 
Részünkről örvendünk azon és a két kollegiális 
fölszólalásnak tulajdonítjuk, hogv Trajtler 
Károly ha esak augusztusig is, de megmarad 
Eötvös-alapunk elnökségében. 

— A Trencsén-m egyei Ált. Tanítótstület 
utóbbi választmányi ülésén a tanuló internátus 
fölépítését véglegesen elhatározta ; az építke-
zési munkálatok febr. hó 26-án, versenytár-
gyalás útján fognak kiadatni. Ezt a határo-
zatot a választmány a tantestületi elnök azon 
jelentésének hatása alatt hozta, hogy nov. 
17-től jan. 26-ig 1792 K folyt be az interná-
tusra s hogy a hátralékos adományok és 
tagdíjak behajtására is igen alapos reménye 
van. Ebben a fényes eredményben oroszlán-
része van az egyesület fáradhatatlan, lelkes 
elnökének : Bocsek Györgynek, aki már évek 
óta nemes agitációt folytat ez irányban. 
Őszintén kivánjuk neki is, a derék egyesü-
letnek is a mielőbbi teljes sikert ! A VI. egye-
temes tanítógyülés rendezése ügyében az 
elnökség indítványára kimondta a választmány, 
hogy a M. T. 0. B.-nak elnöksége a folyó 
évben egybehívandó VI. Egyetemes Tanító-
gyülés rendezését a közgyűlés adta jogainál 
fogva maga végezze, mert a gyűlés sikerét 
csakis akkor látja biztosítva, ha azt az elnökség, 
mely tapintatosságának mindannyiszor fényes 
tanújelét adta, kezéből ki nem adva, maga 
rendezi. 

— Az Eötvös-alap február 2.-i közgyűlésé-
nek (melyről a tudósítást Egyesületi élet című 
rovatunkban közöljük) egyik örvendetes mozza-
nata volt, amidőn a Gömör-Kishontmegyei Ált. 
Tanítóegyesület érdemes elnöke: Járossy Endre, 
egyesületének az eddigi vezetőség iránt kife-
jezett teljes bizalma kapcsában, 2000 koronát 
adott át, mint az egyesület szobaalapítványa 
első részletét, Ujváry Béla elnöknek azzal az 
Ígérettel, hogy az alapítvány második felét egy-
két év alatt be fogják fizetni. Ujváry Béla 
elnök, a népes közgyűlés lelkes éljenzése közt, 
köszönetet mondott a Gömörmegyei Ált. Tanító-
egyesületnek a 4000 koronás alapítványért s 
az átvett 2000 koronát — mivel tudvalevőleg 
az Eötvös-alapnál nincs pénzkezelés — f. hó 3.-án 
a 6135. számú befizetési lapon átutalta a m. 
kir. postatakarékpénztárhoz. Itt említjük meg, 
hogy az utóbbi napokban mintegy száz új tag 
lépett be az Eötvös-alap kötelékébe. 

— A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága pénztárába január hó folyamán a 
köv. egyesületek fizették be tagsági dijaikat: 
Torda-Aranyos-megyei T. E. 1899., 1900. és 
1901. évekre 60 K, Kézdi-Orbai r. kath. T. E. 
1902. és 1903. évekre 12 K, Bihar-megyei T. 
E. 1903. évre 50 K, Moson-megyei T. E. ala-
pítványának 5. részletét 20 K, Ermelléki ev. 
réf. T. E. 1904. évre 10 K, Veszprém-megyei 
T. E. 1901., 1902. és 1903. évekre 30 K. 
Délmagyarországi T. E. 1903. évre 160 K. 
Solti evang. réf. T. E. 1901., 1902. és 1903. 
évekre 30 K, Krassó-Szörény-megyei T. E. 
1902. évre 50 K. Budapesten, 1904 január hó 
30.-án. Dallos István, pénztáros. 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1904. 
évi január hóban belügyminiszteri engede-
lemmel a következő tanítók magyarosították 
meg nevüket: 1. Rosenstein Jónás tanító 
bihardiószegi lakos, Rákosi-ra ; 2. Herzog Irma 
székesfővárosi tanítónő, Herceg-ve ; 3. Langer  
Géza székesfővárosi tanító, László-ra ; 4. Gleich  
Gyula sávolyi lakos, Nemes-ve. (T. S.) 

— Nagyszabású míivészestélyt rendez 
április hó elején a Magyar Tanítók Otthona a 
fővárosi Vigadóban. A müvészest védnökéül 
megnyerték dr. Berzeviczy Albert közoktatás-
ügyi minisztert, díszelnökül pedig Halász Ferenc 
kultuszminiszteri osztálytanácsost, dr. Bárczy 
István székesfővárosi tanácsost, Rózsavölgyi 
Gyula székesfővárosi alpolgármestert és dr. 
Verédy Károly székesfővárosi kir. tanfelügyelőt. 
Ilyen művészestét a Magyar Tanítók Otthona 
tavaly is rendezett fényes sikerrel. Ezúttal a 
mult évinél még fényesebb sikerre van kilátás. 

— Az Eötvös-alap tagjairól a febr. 2.-i 
közgyűlés elé terjesztett titkári jelentés a követ-
kező adatokat közli: 19.03 dec. 31-én volt az 
Eötvös-alapnak 5224 évdíjas tagja; 1647 
50 koronás r. j. tagja; 71 20 koronás r. j. 
tagja; 340 örökös tagja. Összesen: 7282 tag. 
Az évdíjas tagok közül az elmúlt évben 3122 
tag fizette be tagsági díját 3 koronájával és 
740 tag helyi gyűjtő-bizottságok útján 2 koro-
nájával. Az örökös tagok közül 280 fizette be 
tagsági díját teljesen, 60 pedig csak részben. 
Az 50 koronás részesjegyet 557 tag váltotta 
ki teljesen, részleteket pedig 1090 tag fizetett. 
Jótétemények igénybevétele által 155 darab 
50 koronás részesjegy törlesztetett. A 20 koronás 
részesjegyet 71 tag váltotta ki s ezekből 21 
törlesztetett jótéteményekkel. 

— Az Eötvös-alap gyarapodása. Örömmel 
adunk hírt az Eötvös-alap újabb gyarapodá-
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sáról. F. 1904. év január hó 1-től február 
7-ig belépett 110 három koronás rendes és 
18 ötvenkoronás részesjegyes, összesen 128 új 
tag, akik 741 koronát fizettek be az alap 
pénztárába. Ugyancsak f. é. január 1-től 
február 7-ig küldött 37 hitel- ós fogyasztási 
szövetkezet 196 koronát, 4 takarékpénztár 
25 koronát, 3 város 27 koronát, 1 segély-
egyesület 2 koronát, összesen 45 intézet 250 
koronát. Mivel a hitel- és fogyasztási szövet-
kezetek s takarékpénztárak, melyek, — a 
keblökben működő tanítók munkájának el-
ismeréseid — szépen fölkarolták az Eötvös-
alapot, csak most fogják közgyűléseiket tar-
tani : ezen a réven még nagyobb jövede-
lemre van kilátás. 

— Pályatételek. A Vasmegyei Általános 
Tanítóegyesület az alábbi tételeket tűzte ki 
kidolgozásra: 1. A 11-nek ismertetése az 
elemi iskola I. osztályában gyakorlati tanítás 
alakjában. 2. Mit tehet a néptanító a köz-
egészségügy érdekében ? Pályadíjak mindkét 
tételre egyenként: I. díj 60 K, II. díj 40 K, 
ü l . díj 30 korona. Pályázhatnak a Vasvár-
megyei Általános Tanítóegyesület tagjai. Pályá-
zati határidő 1904. évi augusztus hó első 
napja, ameddig is az idegen kézzel írt s jeligés 
levélkével ellátott pályamunkák Pálmay Ödön 
elnök címére annyival is inkább beküldendők, 
mivel a később érkezettek semmi körülmények 
között sem fognak figyelembe vétetni. A jutal-
mazott pályamű az egyesület tulajdonává válik. 
Szombathely, 1904 január 24-én. Pálmay 
Ödön, elnök. — A Tolnavármegyei Általános 
Tanítóegyesület saját tagjai számára a követ-
kező pályatételeket írja ki: 1. Mit tehet a 
tanító a községben az alkoholizmus meggát-
lása ügyében ? 2. Néptanítóink és a magyar 
nemzeti eszme Tolna-vármegyében. Az első 
pályamunka jutalma 24 korona, a másodiké 
pedig 20 korona. Beadási határidő 1904 
április 30-ika. Az idegen kézzel irott és jeli-
gével ellátott pályamunkák Tihanyi Domokos 
tanítóegyesületi elnökhöz terjesztendők be. — 
A Borsodmegyei Általános Tanítóegyesület 
következő pályatételt tűzi ki: „Az olvasás- és 
írás tanítása módszerének történeti fejlődése 
napjainkig." A legjobb dolgozat 60, az utána 
következő 40 koronával díjaztatik. Pályáz-
hatnak az egyesület tagjai. A jeligés levéllel 
ellátott s idegen kézzel irott dolgozatok 1904 
június 30-ig Miskolcra, Csiky Béla egyesületi 
elnökhöz küldendők. 

— Rövid hírek. A székesfővárosi közokt. 
bizottságba az elemi iskolai tanítók Sántha 

Lajos igazgatót, a polgáriskolaiak Volenszky 
Gyula tanárt választották képviselőjüknek. — 
Emlék egy iskolaigazgatónak. A miskolci ev. 
reform, felsőbb leányiskola nemrég elhunyt 
igazgatójának: Tótli Pálnak emlékművet akar-
nak állítani tisztelői és volt tanítványai. Az 
adományok Nagy Ignác alsó-borsodi eváng. 
reform, espereshez küldendők Miskolcra. — 
Kitüntetés. X. Pius pápa Jósvay Gábor poroszlói 
(Heves m.) kántortanítót, a népiskolai iro-
dalom szorgalmas munkását, az egyház körül 
szerzett érdemei elismeréseül a „Pro Ecclesia 
et Pontifice" díszkereszttel tüntette ki. — 
Tanügyi Tárcák című könyvem (II ik kötet, 
önálló, bővített) megrendelésére kérem föl 
újólag is barátaimat és jóakaróimat, isme-
rőseimet és olvasóimat, az állami elemi iskolák 
igazgatóit és könyvtárosait. A könyv ára 2 K. 
Terjedelme 192 lap. E helyen csak ennyit: 
nehéz harcot viselek már a 4-ik éve. Ákit 
érdekel sorsom, rendelje meg könyvemet. Zala-
egerszeg, 1904 feb. 2. Tisztelettel Béztolli M. — 
Az eperjesi tanítói internátus javára a sáros-
megyei általános népnevelő-egyesület alsótarcai 
járáskörének tanítósága a lemesi állami elemi 
népiskola helyiségében február hó 14-ikén 
hangversennyel és tombolajátékkal egybekötött 
táncmulatságot rendez. — Műkedvelői előadást 
rendez Alberti és Irsa községek egyesült tanítói 
kara f. hó 13.-án az Eötvös-alap javára; elő-
adják a „Sasok" című vígjátékot. Örvendünk, 
hogy buzdításunkra t. kartársaink az ország 
minden részében rendeznek műkedvelői elő-
adásokat és táncmulatságokat orsz. segély-
egyesületünk javára. Alberti-irsai t. kartár-
sainknak kívánunk mennél szebb sikert! 

— Halálozás. Bencsik István kisújszállási 
ev. ref. tanító áldásos életének 45-ik, tanítói 
működésének 21-ik évében hosszas és súlyos 
szenvedés' után jobblétre szenderült. Áldás 
emlékére ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek üy címen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Sclmidt Béla lakik VII. ker., Hársfa-utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker., Rottenbiller-utca 
66. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke : 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-
utca 31. szám ; pénztárosa : DaMos István, lakása : I. 
ker., Gellérthegy-utca 27. szám. 

Tartalom. Báró Eötvös József emlékezete. Kozma 
László. — Az Eötvös-alap 1903-ban. — Népnevelő 
egyesületek. VI. Mezey Mihály. — Egyesületi élet. — 
Hivatalos rész. — Szünóra : Nemzeti szellem az 
irodalomban. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t m i n d e n magyarország ' népok ta tás i 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tan í tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése i rán t i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l letékes kir. t anfe lügyelő által l á t t amozot t 
községi elölj árósági b izonyí tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
L a p j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u tolsó pos ta világosan ki í randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, f é l é v r e 5 korona, 
negyedévre '2 korona 5 0 íi l lér. — Egy negyed évné l kevesebb 
időre előf izetést nem f o g a d u n k el. — Az előf izetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A pá lyáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért m i n d e n közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i ál tal k i s zámí tha tó hirdetési d í j e lő re küldendő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részé t 
tevő p e t i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j ak is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

Késciratolta-t nem acliiiilc vissza. 

Igazi népnevelők. 
A Néptanítók Lapja folyó évi 4. szá-

mában Egységes m agyar társadalom címen 
azt fejtegettem, hogy a mai általános 
gazdasági, szellemi s erkölcsi hanyat-
lásnak nagy részben mi magunk vagyunk 
az okai. Mi magunk, mert faj bűneink, 
közönyünk, átkos pártharcunk s örökös, 
politizálásunk miatt nem tudtuk ezer 
év multán sem megalkotni a te t t re kész 
egységes magyar társadalmat. Bajaink-
nak Ausztrián s az általános európai 
rossz állapotokon kívül mi magunk 
vagyunk a kútfejei, mert nem tudunk 
megváltozni, nem tudunk új, demo-
kratikus, dolgos nemzedéket nevelni s 
nem tudunk közgazdasági közvéleményt 
teremteni. S e bajok áradata mindaddig 
üldözni fog, amíg hazafias, demokratikus, 
új egységes magyar társadalmat nem 
teremtünk, amíg mindnyájan kettős élet-
célt nem tűzünk magunk elé: egy egyéni 
s egy hazafias célt. 

Alig, hogy e közlemény megjelent, 
szép hosszú fölszólítás érkezik az Orsz. 
Magyar Gazdaszövetségtől, amelyben Károlyi 
Sándor gróf és Bernát István igazgató 
a ,,kis emberek ligája" és a „szociális 
kurzusok" érdekében szólítja táborba a 
hazafiakat, de különösen az igazi nép-
nevelőket, hogy az 1848-ban fölszaba-
dított, de azután egészen magára hagyott 
s ma már sok helyen pusztulásnak 

indult magyar fajparasztságot meg-
mentsék. Igazán eléggé nem méltatható 
eszme, amelynek gyakorlati kivitelét 
kinek-kinek szent kötelességei közé kell 
soiolnia. íme, ha sok ilyen eszmével sok 
te t t re kész munkatárs áll elő, bekövet-
kezik széttagolt, erőtlen társadalmunk 
újjászületése. 

De menjünk tovább. Mindnyájunk 
előtt ismeretes hazafias főpapságunk 
áldozatkészsége s gazdasági, szociális 
irányú pásztorlevelei, amelyek közül 
a gróf Széchenyi Miklós püspök gyönyörű 
pásztorlevele a szó szoros értelmében 
egész munkaterv. Ott vannak továbbá 
derék főuraink, akik részint anyagi 
áldozatokkal, alapítványokkal, ajándé-
kokkal, részint eszmékkel szolgálják 
hazájukat. Ott vannak továbbá közép-
osztályunk jelesei: egy Sándor János 
volt székely kormánybiztos, egy Lukács 
György főispán, egy Návay Lajos al-
ispán, egy Balaton Gyula főszolgabíró, 
akik szóval, tettel a nép javára dolgoz-
nak, egy Molnár Viktor, aki bokros 
hivatalos teendőin fölül ráér a székely-
csángó üggyel, az Urániával, a nép-
neveléssel is foglalkozni. Végre ot t 
vannak az igazi népnevelők, a derék 
papok, tanítók, jegyzők, akik közül pl. 
Bonyliay Sándor tápéi jegyző százezreket 
biztosított a gyékény-ipar révén a 
szegény népnek, míg a zalai jegyzők a 
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népboldogítást tűzték ki zászlajukra s 
e végből százrétű hivatalos teendőik 
apasztását kérik. És ott vannak min-
denekfölött az igazi néptanítók, e név-
telen hősök, akiknek száma ma már 
félezerre rúg, akik mint igazi népnevelők 
egy-egy téren mint úttörők, vagy mes-
terek jó példával járnak elől s a tekin-
télyen fölül tisztességes jövedelmet biz-
tosítanak mind maguknak, mind közsé-
güknek. 

íme, ezek a leendő új társadálom kovászai. 
Ezek kitartó, lassú munkája, új hívek 
toborzása s a fönt említett kettős 
életcél (egy egyéni, egy hazafias) meg-
valósítása fogja a mai hitvány, beteg 
társadalmat megorvosolni s evvel együtt 
bajainkat megszüntetni! 

Föl tehát a munkára ! Nem jó ember, 
nem magyar az, aki a hivatalos teen-
dőjén fölül valamelyes hazafias célt is 
nem szolgál. Nem jó magyar az, legyen 
bármilyen derék ember különben, aki 
a közért nem tesz semmit, aki leéli, le-
morzsolja éveit anélkül, hogy községé-
nek, népének, kartársainak, a földmívelés-
nek, az iparnak, a tudománynak, a 
hazának valamit ne te t t volna! Az ilyen 
ember, üljön bármilyen magas polcon, 
csak hitvány napszámos, mert csak nap-
számért dolgozott jól-rosszul egész 
életén át. 

Föl tehát szeretett pályatársak! Dol-
gozzatok szóval, tettel a népért, a 
hazáért, mert még mindig csak a kezdet 
kezdetén vagyunk. Szeressétek, védjétek, 
oktassátok a népet, a nemzet gerincét, 
alapját, a minden idők legjobb, leg-
igazabb ősforrását: a fajparasztságot. 
Mert ez a nemzet teste, lelke. Ide fordul 
mindig ihletért, erőért, igazságért a 
tudomány, a művészet, a politika, szóval 
minden. Igyekezzetek a Gazdaszövetség 
nemes eszméit megtestesíteni. Lépjetek 
be a nemzetmentők táborába, hogy 
lekötelezvén a népet, a társadalmat, a 
hazát: ti is mielőbb megnyerjétek azt, 
amit jogosan vártok és kértek. 

Föl a nemes, a magunkat is émelő 
munkára, mert úgy tetszik, mégis csak 
virrad . . . 

(Szeged.) Sassi Nayy Lajos. 

Budapest székesfőváros elemi nép-
iskolai lanításterve. 

Nagy munkán fáradozik a székesfőváros 
tettekre hivatott buzgalmú tanácsosa, dr. Bárczy 
István. iázázkezü munkát végez hű segítőtár-
sával, Bardócz Pál központi szolgálatra beosz-
tott elemi iskolai igazgatóval. 

Dr. Bárczy István alig néhány évre terjedő 
tanügyi tanácsossága alatt számos reform-
kérdésbe fogott több-kevesebb szerencsével. 
Legkitartóbban foglalkozik a székesfővárosi 
elemi iskolai tanításterv korszakos megújításá-
val. Erre a célra a székesfőváros nagy tanítói, 
tanári testületéből, sőt még kívülről is számos 
jóakaratú munkatársat nyert meg, kik egyik 
vagy másik tantárgy tantervének módosítására 
komoly tervezetet dolgoztak ki. Mások a ter-
vezetet fölülbírálták s a tanácsos elnöklete 
alatt tartott szaktárgyi tanácskozásokon igye-
keztek igazaiknak érvényt szerezni. A külön-
böző, szabadon nyilvánított véleményekből 
dr. Bárczy István intencióinak megfelelően 
Bardócz Pál tolla alkotott egységes mun-
kálatot, tervezetet, aki egy pár esztendő 
óta bámulatos kitartással, csüggedést nem 
tűrő szorgalommal feküdt neki föladata meg-
oldásának. 

Dr. Bárczy István a székesfővárosi elemi 
népiskolai tanítástervet a hozzávaló útmutatás-
sal és a tanítás anyagának fölosztásával negyed-
félszáz lapnál többre terjedő könyvben egybe-
foglalva szétküldötte a székesfővárosi elemi 
i>.kolai tantestületeknek, azonkívül kiválasztott 
szakférfiaknak tanulmányozás, bírálás végett. 
Azzal a kéréssel, hogy tanulmányozásuk után 
az illetők kellően megokolt véleményeiket 
lehetőleg szövegezett javaslatok alakjában 
folyó évi április 15.-ig terjesszék be, melyeket 
köszönettel fog fogadni s a tervezet javítására 
fog fölhasználni. Gondos előszóban — melyet 
ő maga írt — elmondja, kogy 20 esztendő 
óta bajlódik a székesfőváros elemi iskolai 
tanításterve megújításával, de mindezideig nem 
tudott dűlőre jutni. Nehogy készületlenül talál-
jon bennünket a haladó idő, nem várhatott tovább 
a székesfővárosi külön tanítástervre vonatkozó 
javaslat közrebocsátásával. (Akiket e mű 
közelebbről érdekel, 4 koronáért megrendel-
hetik a központi városházán a közoktatásügyi 
osztályban.) 

A szóban levő tervezet általános részében 
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igen tanulságosan foglalkozik az elemi nép-
iskola, mint a „nép nevelő intézete" föladatá-
val. Ezt ilyeténképpen írja körül : A gyermeket 
a való élet számára kell nevelni. Ebbeli 
munkássága végső céljául azt kell tekintenünk, 
hogy az iskolából kikerülő gyermekek a ma-
gyar nemzetnek jóerkölcsű, jellemes, hazafias, 
munkaszerető, munkabíró, életrevaló, értelmes 
és egészséges polgárai legyenek. Az elemi 
népiskolának nemcsak az a teendője, hogy 
általában neveljen s kész ismereteket nyújtson, 
hanem rá kell v.-zetni a gyermeket arra, hogy 
az iskolát végzett képes legyen önmaga tovább 
munkálkodni, önmagát képezni, önállóan ismere-
teket szerezni s képességeit fejleszteni. Fődolog 
a rávezetés az önművelésre és az önnevelésre, 
líá kell tehát vezetni a gyermeket saját maga 
nevelésére, továbbá arra, hogy az élő termé-
szetet, annak egyes jelenségeit önállóan meg-
figyelhesse ; amit látott s megfigyelt, azokat 
helyesen kifejezhesse szóban és írásban, — 
rajzban és agyagban. Erőit helyes irányban, 
harmonikusan fejlessze az igaz, nemes és a 
szép iránt való hajlandósággal. A székesfővárosi 
elemi iskolában meg kell adni az alapot arra, 
hogy a tanulók legnagyobb része tovább foly-
tathassa pályáját polgári vagy középiskolában. 
A népiskola egész tanítási anyaga alapot nyújt 
arra, hogy az erkölcsi nevelés szolgálatában 
álljon. A tanító egyénisége, erkölcsi világ-
nézete, nemzeti tartalmú olvasmányok, a 
természet vizsgálata és ismerete mind-mind 
alkalmat nyújtanak arra, hogy a gyermek erkölcsi 
érzékét fölkeltsük és helyes irányban neveljük. 
A vallásos nevelést is elő kell mozdítania minden 
tanítónak. Bár a vallásfelekezet maga gondos-
kodik saját hatáskörében a vallástanításról. 
Minden tanítónak van kötelezettsége a vallásos 
érzés ápolása tekintetében. Igyekezzék a tanító 
a különböző felekezetek vallásos felfogását nem 
sértve, a gyermekben az igazi vallásos érzést 
fejleszteni, erősíteni, amely nem a felekezeties-
ségben, nem a vallási türelmetlenségben, nem 
főként a külsőségekben nyilatkozik, hanem 
saját vallásának lényegében megtalálja a minden 
vallásfelekezethez tartozó, egymás iránt köl-
csönös szeretetben egyesülő nagy igazságokat. 

A mű általános része nemzeti irányt követel 
a nevelésben, gyakorlati szempontot a tanítás-
ban. Hangsúlyozza továbbá a testi és lelki 
egészséget, esztétikai nevelést, mint újabb 
irányokat. A tanítást a tanító és a tanuló 
közös munkájának kívánja tekinteni. A tanító-
nak lelkére köti, hogy ne tekintse magát hiva-
talnoknak, hanem legyen szerető gondviselője 
a tanulóknak és teremtsen kellemes hangulatot 
az iskolában. Az iskolában mindenekelőtt 
szeretetre, melegségre s a gyermeki kedély 

gondos ápolására van szükség. Az iskolai 
munka kedvelt foglalkozássá váljék, olyan 
munka legyen ez, amely gyönyörűséget okoz. 
A hangulat fölkeltésében érvényesül a tanító 
egyénisége, találékonysága, művészete. Az 
iskola legyen a társasélet előképe, ahol sze-
rétet és jóindulat uralkodik. A tanító igye-
kezzék a szülőket az iskola érdekében való 
működésre megnyerni. Eljárásával, bánásmód-
jával, modorával törekedjék meggyőzni őket 
arról, hogy gyermeküket szereti, annak sorsát 
szivén viseli s hogy ő is jóra akarja nevelni ; 
s ennek érdekében szükséges a tanítóknak és 
szülőknek kölcsönös támogatása. 

A tanítás egyes tárgyairól, — a hit- és 
erkölcstant kivéve — gondos kidolgozású 
munkát találunk korszerű újításokkal és javí-
tásokkal. A hit és erkölcstan tanítási anyagá-
nak átvizsgálására, az anyagnak minimumra 
való redukálására az egyházi hatóságokat kérte 
föl a főváros hatósága. Az egyes vallásfele-
kezetek gondoskodnak eme tárgy tanításáról. 
Azokba a községi iskolák tanítói nem szólnak 
bele, de annyi utasítást mégis foglal magában 
az a tervezet, hogy „az osztálytanító tartsa 
tiszteletben minden felekezet vallásos életét és 
parancsolatait ; felekezeti kérdéseket sohase 
fejtegessen, a vallásfelekezetek érdekeit érintő 
tanítás anyagát minden felekezeti színezet nélkül 
az igazságnak megfelelően tárgyalja." 

A tanítás egyes tárgyai között kölcsönös 
vonatkozásokat követel ez a tervezet. Külö-
nösen ismétléseknél kiván tekintettel lenni a 
különböző tanulmányok kapcsolatba-hozatalára. 

A rendtartásban következetes és egyöntetű 
eljárást követel. A fegyelmezés alapjául a 
gyermek iránt való szeretetet választja. Nem 
is tartja lehetőnek, hogy jó tanító legyen az, 
aki a gyermeket nem szereti. Nem akar olyan 
fegyelemtartást, ahol a tanulók félelemből 
engedelmesek. A büntetés a fegyelmezésnek 
legutolsó eszköze legyen. Testi fenyítést alkal-
mazni nem szabad. 

Más alkalommal bírálatilag fogunk foglal-
kozni ezzel a körültekintő tervezettel. Akkor rá 
fogunk mutatni egyes gyengébb részekre, melyek 
helyett célszerűbbet, korszerűbbet, neveléstani 
szempontból helyesebb részleteket ajánlunk. 
Maga a tervezet is finom tapintattal utat nyit 
arra, hogy minden jóakaratú bírálatot, — ha 
érdemes reá — a végleges szövegezésnél 
majdan tekintetbe vegyenek. Os^ze fogjuk 
hasonlítani az Országos Elemi Iskolai Tanítás-
terv-javaslattal, mihelyt ez napvilágot lát. 

Egyelőre készséggel ismerjük el, hogy e 
tervezetet jóakaratú javítási törekvés, mondhatni 
mindenre kiteijedő gondos figyelem; egy-két 
helyet leszámítva, korszerűség, elfogulatlanság 
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és kellő tárgyismeret jellemzi. Ilyen tüzetes 
elemi iskolai tanterv a népoktatási törvény életbe 
lépte óta még nem jelent meg a könyvpiacon. 

Szívesen üdvözöljük ezt a nemes irányú 
kezdeményezést. Olyannak tekintjük ezt, mintha 
a székesfőváros, mint Magyarország első törvény-
hatósága s legnagyobb, legintenzívebb községi 
iskolai fönntartó hatóság büszke önérzettel rá 
akarna mutatni a világ előtt, hogy: „íme, én, 
Budapest székesfőváros 30 év alatt való meg-
erősödésemet, a népnevelés terén elért hala-
dásomat, megmagyarosodásomat a községi elemi 
iskolai intézményemnek tulajdonítom, melyre 
mondhatni, mindezideig büszkén áldoztam, mert 
hazafiúi kötelességemet teljesítettem vele s a 
székesfőváros megerősödését segítettem elő. Azt 
akarom, hogy zászlóvivő legyek az iskolafönn-
tartó hatóságok versenyében, telve jóakarattal, 
hazafias érzéssel és általános emberszeretetre 
való törekvéssel. Amit népiskoláink korszerű 
fejlesztésébe befektetek, az nekem, székes-
fővárosnak, s kö/.vetve a magyar hazának is 
gazdag kamatokat fog hajtani." 

Ilyen nemes missziót látunk mi dr. Bárczy 
István zászló-kitűzésében. Ezért a magyar nép-
oktatásügy általános szintája emelkedése szem-
pontjából is őszintén óhajtjuk, hogy ezt a 
vállalkozást az állami kormányzat hazafias 
intencióival összhangzásban a legteljesebb siker 
koronázza. 

(Budapest.) Gööz József dr. 

Az ideális iskola. 
Azon sokféle reformtörekvések közt, melyeket 

a pedagógia terén az újkori fejlődés előidézett, 
első sorban az Amerikából kiindult „gyermek-
tanulmányozás" avagy gyermekmegfigyelés 
(Child Study) név alatt ismeretessé lett kutatás 
érdemel említést, mely a gondolkodó tanítóság 
és haladni szerető szülők körében igen lelkes 
követőkre talált. Ez az új tudomány azon elvek 
és törvények kipuhatolásával foglalkozik, melyek 
a test, szellem és kedély megfigyelése (meg-
vizsgálása) által a gyermek fejlődésének alapjául 
szolgálnak a legzsengébb kortól a teljes érettség 
koráig. Ez a tudomány kísérletezések (experi-
mentumok), mérések, a statisztika, szociológiailag 
és biológiailag összehasonlító kutatások által 
igyekszik a gyermeki lény tiszta képét nyerni, 
hogy azt a nevelés-oktatás minden ágában 
alkalmazhatóvá tehessük és érvényesíthessük. 

A „Forum" egyik füzetében Stanley Hall, a 
Clark-egyetem elnöke, a gyermek megfigyelés 
egyik legelőkelőbb müvelője Amerikában, saját 
tapasztalatai alapján közli kutatása eredmé-
nyeinek egy képét, miután a gyermeket a 

pedagógia valamennyi megfontolásának köz-
pontjává teszi. 

Nevelési tervének alapvonásait a követke-
zőkben ismertetjük: 

„Az óvodáskorban — 3—7 évig — a 
testre kell legnagyobb figyelemmel lennünk. A 
gyermeknek inkább anyára, mint tanítónőre van 
szüksége, inkább művelt ápolónőre, mintsem 
tanult szimbolistára. Foglalkozásukat semmiféle 
szimbolikus befolyásnak nem szabad alávetni. 
A hygiéniára itt legnagyobb szükség van. Jó 
táplálkozás, levegő, világosság és játék a szellem 
fejlődésének alapföltételei. A 7—8 éves kor 
átmeneti korszak, melyben az idegesség és 
elfáradás veszélyei különösen fenyegetnek. A 
következő korszakban az érettség kezdetéig 
a növés lassúbb, ennélfogva a betegségek elleni 
életerő és ellentállás fokozódik. Az elfáradás 
könnyebben elviselhetővé és legyőzhetővé lesz. 
E korszakot leginkább szoktatásokra és hasznos 
szokások elsajátítására kell fölhasználni. A 
gyermek tanuljon meg engedelmeskedni. Ujabb 
megfigyelések bizonyítják, hogy a szem zeg-
zúgos mozdulatai a nyomatott sorok hosszában 
arra oly veszedelmesek, mint a tollnak ide-oda 
mozgása a finomabb idegekre. Az írás-olvasás 
tanításával e korban nagyobb eredményeket 
érünk el, még pedig rövidebb időközben, mint 
ennekelőtte. A szavakra való emlékezés most 
legjobb és azt sokkal jobban kellene gyakorolni, 
mint az tényleg történik. A kézimunkának és 
játéknak sokkal változatosabbnak kellene lennie. 
A zenetanulásra is ekkor van legalkalmasabb 
idő. A rajzolást is ekkor kellene módszeresebben 
tanítani. Az anyanyelvet is e stádiumban szó-
belileg kellene tanítani. A nyelvet a reáliákkal 
kapcsolatban kellene oktatni. Ekkor kellene 
előbb a fejbeli és csak későbben az írásbeli 
számolást tanítani. Az idegen nyelvek tanulását 
is e korban kellene kezdeni és itt főleg a 
szóbeli tanításra kellene súlyt fektetni. (Tehát 
híve a direkt módszernek.) 

Az izomképzést is most kell kezdeni. Az 
énektanítás mint kedélyképző is most vegye 
kezdetét és igen fontos helyet foglaljon el. A 
hazaszeretet, illetve a haza, a természet, a 
vallás és jó olvasmányok szeretete ápolandók. 
Mielőtt e korszak végződik, az ideális iskolában 
a fiúk és lányok saját nembeli tanítók veze-
tésére bízandók. 

A legközelebbi fejlődési korszak lányoknál 
a 13-ik, a fiúknál a 14-ik éléttvben kezdődik 
és körülbelül 10 évig tart. Az első két év a 
pubertás korát öleli föl, kisérve a gyorsabb 
növéstől és a betegségek iránti fogékonyságtól. 
Ez a szív leggyorsabb kifejlődésének kora. 
Ebben a korban a fiatalság azt akarja, hogy 
úgy bánjunk vele, mint a felnőttekkel és 
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ilyenkor érdeklődnek is a felnőttek iránt. A 
képzelő erő is fokozódik. Most van az eszmények 
(ideálok) és az intellektualitás éhségének ideje. 

Az iskolában a mehanikai oktatással alább 
kell hagyni. Az individualizmus figyelembe vétele 
és az órák tágabb kiválasztásának lehetőségére 
is most van a legnagyobb szükség. Az ideális 
iskolában most a nemeket el kell különíteni, 
a fiúknak férfias befolyásra van szükségük, a 
lányokat a verseny nyomása alól föl kell 
szabadítni, mert különben az utódok rovására 
emésztik föl erejüket. Egyetlenegy korban sem 
lévén annyira alárendelve a felfogó erő a 
kifejezés tehetségének, meg kell szorítani a 
vizsgálatokat." 

Ez, Stanley Hall szerint, az „ideális iskola" 
programja. 

(Torzsa.) Holzmann Ignác. 

Népnevelő egyesületek. 
VII. 

Téved, aki azt hiszi, hogy a népnevelő 
egyesületek csak falura valók. Szükség van 
ezekre az egyesületekre városokban is ; mert 
itt is ugyanazt a célt szolgálják t. i. : a nép 
nevelését, a nép tanítását, csak más módon és 
másféle eszközökkel. 

Mindenféle bővebb magyarázat nélkül leírom 
a mi népnevelő egyesületünket, amely már 
18 éve szolgálja Bihar-vármegye nevelés-
oktatásügyét. Hogy miképpen szolgálja, azt 
elmondják majd helyettem az alábbi számok: 

Egyesületünknek címe: „Biharvármegyei Nép-
nevelési Egyesület." Működése tehát, mint neve 
is mutatja, kiterjed az egész vármegye területére. 

Elnöke a vármegye alispánja ; alelnöke a 
kir. tanfelügyelő. Tagjai a vármegye összes 
községei, számra nézve 725-en, amelyek mint 
rendes tagok évi 4 koronát fizetnek be az 
egyesület pénztárába. A tagsági díjakat járáson-
ként a főszolgabírák hajtják be s így a díjak 
pontosan befolynak évről-évre. 

Működő tagjai a tanítók (700-ból bizony 
csak 120 s ennek is több, mint fele Nagy-
Váradról) a működő tagok évenként 2 korona 
tagsági díjat fizetnek, de ezért ellenszolgáltatás-
képpen ingyen kapják az egyesület közlönyét, 
mely havonként kétszer jelenik ineg s az álta-
lános tanítóegyesületnek is hivatalos lapja, 
szerkesztője tanító s kizárólag tanügyi dolgok-
kal foglalkozik. 

A befolyt tagsági díjakat igen értékesen 
használja föl az egyesület választmánya, mely 
8—10 tanítón kívül a város legtekintélyesebb 
polgáraiból áll. 

TflWîs.ser-mùïeumot tart fönn az egyesület, 
amelyből a vármegye területén lévő iskolákat 

nemzetiségi és valláskülönbség nélkül ellátja a 
szükséges tanszerekkel, még pedig szegényeb-
beket s különösen az oláh iskolákat irigyen, a 
tehetősebbeket gyári áron. (Az egyesület ugyanis 
nagyban vásárolja a tanszereket és így tekin-
télyes engedményeket kap.) 

Ezenkívül minden esztendeiben 5 — 8 tanítót 
jutalmaz meg 100—200 koronával, akik a 
vármegye területén akár tanítói vagy irodalmi 
működésükkel, akár pedig a magyarosítás 
terén elért eredményekkel a kitüntetésre 
rászolgáltak. Segélyezi, gyámolítja ezenkívül a 
tanítók árváit, özvegyeit, nyomorba jutott 
tanítói családokat stb. Támogatja a tankönyv-
író vagy tanulmányúton lévő tanítókat is. 

Van egy 1000 koronás alapítványa, melyet 
megdicsőült Erzsébet királynénk emlékére tett 
s amelynek 50 koronát tevő kamatait min-
den esztendőben Erzsébet napján annak a nem 
magyar ajkú növendéknek adja oda, aki az 
elemi iskolában tökéletesen elsajátította a 
migyar nyelvet. 

18 évi fönnállása alatt kiosztott tanszer-
segélyekben 15.000 koronát, tanítók jutal-
mazására 10.800 koronát, jutalmakra, ösztön-
díjakra, segély és gyámpénzekre 6800 koronát, 
szerkesztők, titkár és pénztáros tiszteletdíja 
címén kifizetett 10.800 koronát s az újságra 
költött 18.000 koronát. 

Ezek a számok jobban beszélnek minden szónál. 
Egv kis jóakarattal, egy kis lelkesedéssel 

minden vármegye székhelyén lehetne ilyen 
egyesületet alakítani, amelyre, ha egyébért 
nem, szükség lenne azért, hogy a nemzetisége-
ket a legnagyobb nagyhatalom : a pénz által 
édes anyanyelvünk megtanulására rászorítsuk. 
Mert hiába, a frázisok kora lejárt. Ma tények 
kellenek. A segély pedig akár kell, akár nem, 
mindig csak tény. 

Ennek a virágzó egyesületnek a megalapítója 
Sipos Orbán kir. tanfelügyelő volt. 

(Nagyvárad) liodnár János. 

Az Eötvös-alap 1903-ban. 
(Kapy Rezső titkári jelentéséből.) 

Az alapszabálytervezetet megvitató és szöve-
gező bizottság elkészülvén a munkájával, annak 
tárgyalását az elnökség a július hó 4-ikén 
tartott gyűjtő- és kezelőbizottság napirendjére 
kitűzte. — Bejelentésre került ez alkalommal, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
a Tanítók Háza ez évi fönntartási költségeinek 
részbeni fedezésére 4000 korona államsegélyt 
utalványozott. 

Letárgyalta ezután a gyűlés az alapszabály-
tervezetet pontról-pontra s elhatározta, hogy 
azt az augusztusi közgyűlés napirendjére tűzi 
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ki s előadóul Bursics Ernő másodtitkárt kérte 
föl. Egyúttal megbízta dr. Göőz József alelnök 
és Schmidt Béla számtartó urakat, hogy az 
augusz'us havában tartandó gyűjtő- és kezelő 
bizottsági ülés elé terjesszenek egy pénztár-
kezelési szabályzatot, amely irányadó legyen 
az egyesület számadásainak vezetésére, valamint 
az ellenőrzés mikéntjére nézve. 

Az augusztus hó 12-én összeült gyűjtő- és 
kezelőbizottság mindenekelőtt javaslatot készített 
az igazgató-tanácsnak előterjesztése kapcsán a 
Ferenc József Tanítók Házába az 1903/1904. 
tanévre való fölvételek iránt. 

A dr. Göőz József alelnök és Schmidt Béla 
számtartó által előterjesztett pénztárkezelési 
szabályzatot a gyűjtő- és kezelőbizottság 
behatóan tárgyalta, azt csekély módosítással 
elfogadta s a közgyűlés elé teijeszteni határozta. 

Az augusztus hó 18-án megtartott Országos 
Osztóbizottsági gyűlés a kiosztandó jótétemé-
nyek fölött határozott. Ez alkalommal 7800 
koronát osztott ki ösztöndíjak és segélyek 
alakjában. Továbbá 120 főiskolai tanulót vett 
föl a Ferenc József Tanítók Házába részint 
ingyenes, részint féldíjas és kedvezményes, 
valamint egész fizetéses és emeltdíjas helyekre. 

Az Országos Osztóbizottsági gyűlés után 
megtartott rendes közgyűlés ünnepli a legelső 
magyar embernek, koronás királyunknak más-
nap bekövetkező 73. születésnapját. A tanítóság 
kincse : a Ferenc József Tanítók Háza, melyben 
először tarthatja az Eötvös-alap közgyűlését, 
a tanítóság iránt való becsülésének és jóindu-
latának jeléül koronás királyunk nevét viseli. 
A közgyűlés éljenzése között jelenti ki az 
elnök, hogy az Eötvös-alap Fölséges Urunkat, 
koronás királyunkat 73. születésnapja alkal-
mából közgyűléséből alattvalói hódolattal 
üdvözli, s megkéri a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urat, hogy hódolatát Urunk kirá-
lyunkhoz eljuttatni kegyeskedjék. 

Ezután Ujváry Béla elnök lelkes szavakkal 
megnyitja a közgyűlést, ismerteti az elnökségnek 
egy évi munkásságát s örömmel emeli ki, hogy 
az Eötvös-alap tagjainak száma napról-napra 
tetemesen emelkedik. Hálával említi föl, hogy 
ezt első sorban a közoktatásügyi minisztériumnak 
és a tanfelügyelői karnak köszönhetjük. 

A közgyűlés örömmel hallgatta meg a be-
számolást s Tóth József kir. tanfelügyelő egy-
hangú helyesléssel fogadott indítványára kimon-
dotta, hogy az örvendetes föllendülést első 
sorban az elnökség buzgólkodásának tulajdonítja 
s ezért hálás köszönetét nyilvánítja. 

Két elhunyt kiváló érdemű tiszteletbeli tagjá-
nak: Göbel János Györgynek és Vass Mátyásnak 
emlékét örökíti meg kegyelettel a közgyűlés. 
Hálás begyelettel emlékezett meg a közgyűlés 

néhai Pál Ferenc, ny. képzőintézeti igazgatóról, 
aki 10.000 koronás alapítványt tett az Eötvös-
alapnak a kolozsvári Tanítók Háza javára. 

Az Országos Osztóbizottságnak a jótéte-
mények kiosztására, valamint a fölvételekre 
vonatkozó határozatait tudomásai veszi a köz-
gyűlés s mivel a fölvételeket az Osztóbizottság 
a javaslathoz képest még előnyösebben eszkö-
zölte, 800 korona helyett 1968 korona póthitel 
vált szükségessé, amelyet a közgyűlés meg is 
szavazott abban a reményben, hogy a tanítóság-
nak az Eötvös-alap iránt tanúsított lelkesedése 
és érdeklődése elő fogja teremteni azokat az 
anyagi eszközöket, melyeket a fokozott mérték-
ben eszközölt jótékonyság ezúttal kiván. 

Az alapszabályok módosítását kezdette meg 
ezután a közgyűlés, de csak a 20. §-ig jutott. 
A 21. §-nál, amely a tagok kötelességeiről 
szól, a tervezettel szemben olyan elágazók 
voltak a vélemények, hogy a közgyűlés a 
további tárgyalást megszüntette és elhatározta, 
hogy az alapszabálytervezet a 21. §-tól kezdve 
adassék ki az összes tanítóegyesületeknek 
hozzászólás céljából s a beérkezett vélemények 
tanulmányozása után tűzessék az a legközelebbi 
gyűlés napirendjére s fölhatalmazza az elnök-
séget, hogy az érvényben levő alapszabály 
28. §-ától, mely a belépést megnehezíti, s 
amely miatt a módosítás tulajdonképpen foga-
natba vétetett, a belépésnél tekintsen el. 

Az alapszabályokkal együtt a pénztárkezelési 
szabályzat is lekerült a napirendről, mert az 
szoros összefüggésben áll az alapszabályokkal. 

Végül elhatározta a közgyűlés, hogy a nagy 
szünidő alatt a Budapestre ránduló tanítóknak 
a Tanítók Házában olcsó pénzért szállást nyújt. 

Szeptember hó 15-én a szabadasztalokat 
intéző bizottság Trájtler Károly alelnök veze-
tése mellett kiosztotta a rendelkezésére álló 
szabadasztalokat, melyeket a fővárosi vendéglős 
urak fölajánlottak. A szabadasztalokért 85-en 
folyamodtak s ezek közül a bizottság 82-őt 
tudott elhelyezni. Hogy a folyamodók száma 
a mult éviekhez képest ennyire megcsappant, 
annak az az oka, hogy a jelen tanévtől kezdve 
a Tanítók Házába fölvett ifjak teljes köztar-
tásban részesülnek s így 120 ifjúnak az ebéd-
jéről ott van gondoskodva. 

A szeptember hó 17-én tartott gyűjtő- ós 
kezelőbizottsági gyűlésen elnök bejelentette, 
hogy a közgyűlés határozatai végrehajtattak. 
Ezen gyűlésnek főtárgya volt előkészíteni a 
Ferenc József Tanítók Háza fölavató ünnepét. 
Az ünnepet október hó 4-én határozta a bizott-
ság megtartani, ő felsége nevenapján. A föl-
avató ünnep lélekemelő, mély benyomást tett 
s a legszélesebb rétegekben fölkeltette Eötvös-
alapunk iránt az érdeklődést. 
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A gyűjtő- és kezelőbizottság már október 
10-én ismét ülést tartott. Mivel a kolozsvári 
Tanítók Háza már fedél alatt van s nemsokára 
a belső berendezésre kerül a sor, szükségesnek 
mutatkozott, hogy addig is, míg a Tanítók 
Házai szabályzata értelmében a közgyűlés a 
kolozsvári felügyelő-bizottságot megválaszthatja, 
egy ad hoc felügyelő-bizottság választassák s 
erre nézve az elnök indítványt tett. 

A választmány az elnök indítványát elfogadta 
s az ad hoc felügyelő bizottság tagjaivá meg-
választotta Kozma Ferenc kir. tanácsos tan-
felügyelőt ; Pallós Albert polg. leányiskolái 
igazgató, tantestületi elnököt ; Sólyom János, 
polg. iskolai tan.-t, a Család és Iskola szerkesz-
tőjét; Elek Gyula, közs. el. isk. igazgató-tanítót 
és Kiss Sándor, felső keresk. iskolai igazgatót. 
Ennek a bizottságnak első teendője az lesz, 
hogy a kolozsvári egyetemen lévő ösztöndíj-
alapítványok felől tájékozódást szerezzen s 
megvizsgálja, hogy ellenszolgáltatás fejében, 
milyen alapítványokat lehetne az Eötvös-alap, 
illetőleg a Tanítók Háza szolgálatára lekötni. 
Ez a bizottság fog előterjesztést tenni afelől 
is, hogy miként lehetne a kolozsvári Menza 
Akademikát az Eötvös-alapjjal összeköttetésbe 
hozni ? Ezek után köszönetet mondott az elnök 
mindazoknak, akik a Ferenc József Tanítók 
Háza fölavató ünnepének fényes sikeréhez 
hozzájárultak, valamint ama tanítói egyesüle-
teknek, amelyek magukat az ünnepen képvisel 
tették. Apróbb folyó ügyek elintézése után a 
Ferenc József Tanítók Háza köztartása kérdését 
is tárgyalta a bizottság s elhatározta, hogy 
internátusi bizottságot alakít, mely a hasonló 
internátusoktól az adatokat beszerezvén, a 
köztartásra vonatkozólag a gondnokokkal egyet-
értve javaslatokat tegyen a bizottságnak. Az 
internátusi bizottság tagjai : Somlyay József, 
Magdics Károly, Porth Béla, Józsa Mihály és 
Kapy Rezső. A Tanítók Házában megüresedett 
5 helyre a közgyűlés által kijelölteket a gond-
nok behívta s csak ha ezek nem jönnének be, 
vehetők figyelembe az új folyamodók. 

Ezzel az ülések ez évre be voltak fejezve 
s kezdődött a Tanítók Házában újonnan beren-
dezett Eötvös-alap irodájában az intenzív mun-
kálkodás. — Hetenként összejött az elnökség az 
irodában tanácskozni a teendők felől, melyek az 
alap gyarapodását célozzák. Fölkereste az elnök-
ség az ország összes hitel- és fogyasztási szövet-
kezeteit, hogy miután a tanítók ez intézmé-
nyek fejlesztésében tevékeny részt vesznek, a 
szövetkezetek viszont segélyezzék a tanítók 
közös jótékony intézményét azzal, hogy költség-
vetésükbe 5 —10 korona évi hozzájárulást 
biztosítanak az Eötvös-alapnak. Hasonló kére-
lemmel keressük fel a pénzintézetek igazgató-

ságait is. Az eredmény máris kedvező, annak 
dacára, hogy a szövetkezetek csak most készítik 
évi számadásaikat, amelynek megtörténte után 
határozhatnak érdemlegesen kérésünk fölött. 
Megkerestük továbbá az összes megyei és 
városi törvényhatóságokat oly célból, hogy I 
alapítványt tegyenek a Tanítók Házai javára, 
avagy ha anyagi helyzetük ezt meg nem 
engedi, 20 — 150 korona évi hozzájárulást 
biztosítsanak. — Külön küldöttséggel kereste 
föl az elnökség a székesfőváros polgármesterét, 
átadván neki az „Eötvös-alap" kérését oly 
célból, hogy a székesfőváros közönsége, tekin-
tettel arra, hogy még 1893-ban telket aján-
dékozott a Tanítók Háza céljaira, melyet 
azonban nem vehettünk igénybe, most ehelyett 
tegyen 100.000 koronás alapítványt a Ház 
javára, avagy biztosítson annak fönntartására 
évi 4000 koronát. 

A polgármester úr méltányolta az Eötvös-
alap kérését s kifejezést adott annak, hogy a 
székesfőváros támogatása nem maradhat el. 

Az „Eötvös-alap" fenköltlelkületű jótevő-
jétől, dr. Wlassics Gyulától, elhagyván a köz-
oktatásügyi kormányt, feliratban búcsúzott el 
az elnökség, megköszönve neki azt a sok jót, 
amelyet az „Eötvös-alap" útján a tanítóság-
nak tett. 

Dr. Berzeviczy Albert ő nagyméltóságát 
pedig küldöttségileg kereste föl az elnökség, 
kegyeibe ajánlván a tanítóknak ezen naiy 
jótékony intézményét. 

Az ösztöndíj- és segélyalapra alapítványokat 
vagy alapítványrészleteket az elmúlt évben a 
következők fizettek: Nógrádvármegye közönsége 
3000 koronát. Iglói m. kir. áll. tanítóképezde 
495 K 80 fillér alap.-részietet. Az Athenaeum 
a „Magy. Tan. Naptára" alapítványára 258 
korona 04 fillért. A Fogarasmegyei tanító-
egyesület alapítványára 300 koronát. A Kis-
kőrösi ev. tanítótestület alapítványára 80 
koronát. A Selmeci takarékpénztár alapítvá-
nyára 50 koronát. A Kereskedelmi Hitel-
intézet Selmecbányán tőkésítésre 50 koronát. 
A Gömörmegyei Alt. Tanítótestület alapít-
ványára 50 koronát. A Pozsonyvidéki rom. 
kath. népnevelők egye-ülete alapítványára 50 
koronát. A pestmegyei ág. ev. esp. tanító-
testület alapítványára 50 koronát. Csernay 
Mór alapítványára 50 koronát. A Selmec-
bányái Népbank tőkesítésre 20 koronát. A 
Zólyommegyei Alt. Tanítótestület alapítván} ára 
20 koronát. A Délmagyarországi Tanítóegyesület 
marosmelléki fiókja 20 koronát. A Somogyvári 
esp. ker. róm. kath. tanítóegyesület 20 koronát. 
Hoffmann Alfréd 20 koronát Kisgergely János 
10 koronát. Özv. Müller Ferencné 3 koronát. 

Kamatokból tökésíttetett : A Grand Mihály 
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alapra 4 korona 36 fillér. A Szathmáry 
György alapra 143 korona 12 fillér. A Magyar 
Tanítók Naptára alapjára 29 korona 18 fillér. 

Kamatokat fizetnek alapítványaik után: A 
m. kir. kincstár a Majthényi-alap után. A 
A Fiumei tanítóegyesület. Az erdővidéki 
tanítótestület és a fogarasmegyei hiv. tanító-
testület. 

A Tanítók Házai alapjára alapítványokat 
vagy alapítványi részleteket az elmúlt évben a 
következők fizettek : A békésvármegyei szoba-
alapra 1100 koronát. A Szepesi tanítóegyesület 
3765 korona 64 fillért. Az Ungmegyei ált. 
néptanítóegylet 500 koronát. Hódmezővásár-
helyi ev. ref. tanítótestület 20 koronát. 
Ermelléki ev. ref. tanítóegyesület 20 koronát. 
A Szombathely egyh. m. tanítóegyesület 4000 
koronát. A Vasmegyei ált. tanítóegyesület 
1000 koronát. Ungi ev. ref. tanítótesület 20 
koronát. Veszprémi református egyházmegyei 
tanítóegyesület 20 koronát. A Debreceni evang. 
reform, egyházmegyei tanítóegyesület 100 
koronát. — A Soproni ált. tanítóegylet 50 
koronát. — A Szabolcsmegyei tanítóegyesület 
550 koronát. — A Zólyomvármegyei tanítók 
alapjára 905 korona 22 fillért. — A Trencsén-
megyei ált. Tanítótestület Kosztka Mihály 
alapjára 164 koronát. — A Brassómegyei 
tanítói segélyegyesület Molnár Viktor szoha-
alapra 2486 korona 44 fillért. — A Bakony-
vidéki ev. tan.-egyesület 24 koronát. — A 
Wimmer szoba-alapra 5 koronát. — A 
Kapuvár esp. ker. róm. kath. tan.-egyesület 20 
koronát. — Nógrádvármegye közönsége két 
alapítványára 8000 koronát. — A Muraközi 
tanítói kör 2419 korona 30 fillért. — A Rigler 
József papirneműgyár kiadványai után 1255 
korona 27 fillért. — Révai Testvérektől a 
Báró Eötvös József müvei alapítványra 13.277 
korona 80 fillért. — A Tanítók Háza köz-
tartási szükségletére 1901-ben és 1902-ben 
fölhasznált tőke visszatérítésére 3274 korona 
79 fillér. 

Kamatokból tőkésíttetett : A Turócmegvei tan.-
egyesület alapítványára 68 korona 56 fillér. — 
A Wimmer szobaalapra 8 korona 96 fillér. — 
Pápai tanítók alapjára 29 korona 24 fillér. — 
Hunyadmegyei ált. tan.-egyesület alapítványára 
123 korona 44 fillér. — Pfeifer Mihályné 
alapítványára 44 korona 84 fillér. — Mura-
közi tanítói kör alapjára 28 korona 22 h lier. — 
Brassómegyei tan. segélyegyesület alapjára 
24 korona 86 fillér. 

Kamatokat fizetnek alapítványaik titán: A 
Paál Ferenc-féle hagyaték 10.000 korona 
után. — Moson-vármegye közönsége 3600 
korona után. - Háromszékmegyei tanító-
egyesület 1000 korona után. — Az Országos 

izraelita tanítóegyesület 3000 korona után. — 
A Csanádmegyei ált. tanítóegyesület 2000 
korona után. — A Nagyküküllőmegyei ált. 
tan.-egyes. 400 korona után. 

Az Eötvös-alapra örök alapítványként jöve-
delmező B. Eötvös József munkái ez évben 
teljesen megjelentek. Ez a vállalat eddigelé a 
rendes tagok javára 20.388 korona 33 fillért, 
a rendkívüli tagok javára pedig 10.194 
korona 12 fillért, azaz összesen 30.582 korona 
45 fillért jövedelmezett. — A végleges elszá-
molás még nem ejtetett meg s így kilátás 
van arra, hogy ez az alap még ez évben 
néhány ezer koronával gyarapodni fog. 

A Bigler József papirneműgyár részvény-
társaság a kiadásában megjelenő író- és rajz-
szerek után a Tanítók Háza alapját 3351 
korona 96 fillérrel és a „ Wlassics árva-alapot" 
szintén 3351 korona 97 fillérrel gyarapította. 
Egy összegben kifejezve a Tanítók Háza 
irkái eddig 6703 korona 23 fillért jövedelmez-
tek. (Ezt a körülményt ajánljuk t. kartársaink 
szíves figyelmébe. Szerk.) 

A „Tanítók Háza" gyufája a keletkezésétől 
kezdve a mult év végéig a „Tanítók Háza" 
alapját 6000 korona és 26 fillérrel gyarapí-
totta. 

Perselyekből, táncmulatságokból és pénz-
intézetek adományaiból a lefolyt évben az 
„Eötvös-alap" javára 2207 korona 64 fillér, 
a „Tanítók Háza" javára 1040 korona 23 
fillér, összesen 3247 korona 87 fillér folyt be. 

A Lampel Róbert Wodianer F. és fiai cég 
„Deák Ferenc emlékezete" című füzet után 
100 koronát fizetett az „Eötvös-alap" pénz-
tárába. — Tyukos Károly Vágsellyéről Péter 
József könyve után 207 korona és 80 fillért 
fizetett. 

* 

Ezekben vázlatosan bemutattam az „Eötvös-
alap" mult évi működésének képét. Az ered-
ménnyel meg lehetünk elégedve, mert óriási 
haladást jelent már az a vagyonszaporulat is, 
mely az elmúlt évben mutatkozott. Jóllehet, 
talán még messze vagyunk azon eszményi 
magasságtól, mely ez intézmény lényegében 
rejlik : mindazonáltal hiszem és reménylem, 
hogy hatása nyom nélkül elenyészni nem fog. 

Midőn tehát a magyar tanítóság nevében 
a mélyen tisztelt közgyűlés ma hálás köszö-
netét fejezi ki mindazok iránt, kik az „Eötvös-
alap "-ot e siker fölmutatására nagylelkű áldozat-
készségük, befolyásuk és munkájuk által segí-
tették : szivünkből óhajtjuk, miszerint adjon a 
Mindenható ezekhez hasonló támogatókat jövőre 
is, hogy azoknak segítségével az „Eötvös-alap" 
magasztos céljait évről-évre minél inkább 
megközelíthesse. 



Kant. 
Kant Immánuel, kinek halála napja f. hó 

12.-én sok helyütt a magába szálló gondol-
kodás tárgya volt, egyike azoknak a gondol-
kodóknak kik világra szóló történeti jelentő-
ségre tettek szert. Ily férfiak kétféleképpen 
hatnak: egyrészt nagy lökést adnak a maguk 
tudományának, de ennek méltatása a szak-
férfiakra tartozik és csak ő nekik szólhat ; 
másrészt azonban egész korszakok vezérei és 
tolmácsai és ennyiben az életnek kell igaz-
ságot szolgáltatnia nekik. 

Első nagy tette volt Kantnak, hogy a tuclás 
mivoltát iparkodott megállapítani, a tudás végső 
határait akarta kijelölni. Mint nagy érdemét, 
ezt emlegetik legtöbbször. Ezzel foglalkozik 
első nagy müvében : A tiszta ész kritikájában, 
mely 1781-ben jelent meg. Akkor 57 éves 
volt. Ezen a munkáján körülbelül tizenkét évig 
dolgozott. Nem a terjedelme miatt dolgozott 
rajta oly hosszú ideig, — elég könnyen írt — 
de mert gondolkodása akkor oly forradalmat 
élt át, mely őt magát is megdöbbentette és 
meg-megujuló magával való vívódásra szorí-
totta. Végre kiadta kezéből, de még ugyan-
ebben az évtizedben még egyszer átdolgozta. 
Ez a-míi tet' e őt világhírűvé. Es ez a mű egyike 
a legnehezebben érthetőknek, melyeket valaha 
írtak. 

Hogy mily szerepe van a tudásnak az emberi 
életben, nem kell a mi korunk embereinek 
magyarázgatnunk. Már a primitív embernek is 
ez szolgál leghatalmasabb fegyverül a létért 
való küzdelemben. De nemcsak hasznavehető -
ségével jutalmazza meg az embert, hanem 
önérzettel is. Tudni, hogy tudunk, az emberi 
élet legtisztább, legnemesebb örömei közé 
tartozik. A tudás fénye a lélekben az egész 
életet megvilágítja. Csak ez teszi lehetségessé 
az olyan életet, minő Kanté is volt, ki semmi 
egyebet nem kivánt az élettől. A- tudás az 
életnek egyik legfőbb értéke. Ez abból is 
kitűnik, hogy az emberi ész legtöbbször Istent 
úgy képzelte, mint akiben a tudás legfelső 
foka megvan. A pesszimista, ki az emberi élettől 
minden értéket megtagad, mégis becsesnek 
tartja benne, hogy ő azt tudja. 

Ennek a nagy életörömnek ellenségei is 
vannak, egyike a legfélelmetesebbeknek a kétel-
kedés, mely, mióta tudás van, nyomon kiséri 

írS 

és zaklatja. Már a görögöknél is fölhangzik 
károgó szava: nem tudunk és nem tudhatunk 
semmit. A gondolkodás nagy és szép dolog, 
de aránylag könnyen meg lehet zavarni. A 
tudás alsó fokaira könnyen feljutunk, de mihelyt 
magasabbra akarunk emelkedni, elszédülünk. 
Ekkor a kételkedés lopódzik lelkünkbe és azt 
súgja : Szállj le, nem tudhatunk igazában sem-
mit. A kételkedés és tudás küzdehne drámai 
mozzanata a világtörténetnek. 

Ezt a drámát a nagy gondolkodók mind 
átélik. Egy Descartes-ot a kételkedés űz világgá, 
hogy ott találja meg, amit az iskolában hiába 
keresett, az igazságot. A harminc éves háború 
alatt, táborban, egy téli szálláson, dereng előtte 
a világosság. Ne a világban keressed az igaz-
ság forrását, hanem saját belsődben — így 
szól hozzá a lélek és ez a szózat volt a modern 
gondolkodás egyik éltető ereje. Kant életében 
is volt idő, midőn a negyvenhez közeledett, 
amikor a kételkedés kínozta. El akarja dobni 
a tudást. Menjünk a kertbe és dolgozzunk, 
idézi Voltaire Candidejából, azaz foglalkozzunk 
az élet gyakorlati föladataival, éljünk. De könnyű 
lemondani akarni, nehéz lemondani. A kis em-
berek lemondanak, a nagyok küzdenek, az 
emberiség pedig a maga egészében sohasem 
mond le. 

A gondolkodás ezt érezte és mióta magára 
eszmélt, óriási erőfeszítéseket tett, hogy maga-
magát megértse. Sőt az egész filozófia nem 
egyéb, mint ezeknek a kísérleteknek nagy ösz-
szefüggő története. A filozófia története az 
emberi szellem magamegismerésének meg-meg-
újuló kísérlete. Minden új korszaka az emberi-
ség gondolkodásának egy-egy ily kísérlettel 
nyilik meg. A nagy gondolkodók mind hallják 
azt a szózatot, mely Descarteshoz szólt. Ma-
gukba mélyednek. 

De senki a magamegismerés oly mélységébe 
nem szállott alá, mint Kant. 0 vállalkozott rá, 
hogy az emberi gondolkodást nemcsak meg-
ismerje, hanem meg is kritizálja. Ezért nevezte 
művét A tiszta ész kritikájának. Fölfedte, 
mikép csal meg bennünket gondolkodásunk 
és hogyan védekezzünk ez ellen. Meddig mehe-
tünk tudásunkban, mit ér tudásunk. A XVIII. 
század nagymestere megtanította a XIX. század 
gondolkodását önkritikára, önfegyelmezésre. A mi 
tudományos gondolkodásunk kritikai és mód-
szeres vonását tőle kaptuk. Ez pedig nem 
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iskolai, hanem világtörténeti tett. Nem egyes 
tételeit nézzük, hanem a nagy irányt. Tudo-
mányunk kritikai szelleme tőle származik. 

Az a század, melyben Kant élt, nagyra volt 
a maga tudásával és általában a maga töké-
letességével. Büszke volt rá, hogy ismeri a 
világ alkatát, hogy fölismerte a mult tévely-
géseit és hogy a mult korlátainak ledöntésével 
megnyitotta a végtelen haladás útját. Csak egy 
nagy akadályt látott maga előtt, melyet el kell 
távolítani, a tömegek tudatlanságát. Jelszavává 
tette : Az embereket tanítani, fölvilágosítani 
kell. Ezért nevezik is a kort fölvilágosítás 
korának. Mihelyt az emberek fölvilagosodottak 
lesznek, boldogok is lesznek. Az ész, a tudás 
minden. Ki kételkednék ennek igazságában ? 
A XVni. század az észnek, a tudásnak ezt a 
mindenek fölé helyezését az előbbi századoktól 
örökölte. A XVII. század a matematikusok, 
asztronomusok, fizikusok százada, kik hallatlan 
fölfedezésekkel gazdagítják az emberi tudás 
birtokát. Hogyne becsülnék meg az észt, a 
tudást, hogyne becsülnék esetleg túl! 

Jött Kant és azzal kezdte, hogy kritika alá 
fogta az emberi tudást, az emberi értelmet. 
Ez a kritika sok mindent derített föl és ki, 
de a legsajátságosabb az volt, hogy örökre 
véget vetett annak a közönséges naiv hitnek, 
hogy gondolkodásunk olyan, mint a tükör, 
mely hü képmását mutatja a világnak. A világ 
képét a gondolkodás alkotja meg, de meg-
alkotja a saját mivoltához képest. Mi a világot 
értelmünk természete szerint ismerjük meg, 
tehát nem úgy amint magában van, vagy régi 
magyar kifejezéssel, a magánvalót nem ismer-
hetjük meg. Erről mindenkorra le kell mon-
danunk. Kant a tudás terén a kritikát és a 
rezignációt tanítja. 

Három főművét írt, a Tiszta ész kritikáját, 
melyben az értelmet vizsgálja, A gyakor-
lati ész kritikáját, melyben az erkölcsről szól 
és Az itéleterő kritikáját, melyben a szépet és 
fenségeset tárgyalja. Tehát a szép oly világra-
szóló dolog, mint az igazság és az erkölcs. 
Nem henye dísze az életnek, mely jó, ha meg-
van, de nem oly nagy baj, ha nincs meg, 
hanem a nagy Háromnak egyik tagja. Azt az 
előkelő helyet, melyet a művészet a modern 
tudatban elfoglal, ő vívta ki számára. Az ő 
tanítványa volt Schiller, mint esztétikus és ő 
tőle származnak a német romantikusok, kik 
mindent esztétizálnak. Sőt ő az első, aki meg-
érti és megmagyarázta a művészi alkotó erő 
titkát, hogy az nem a tudatos gondolkozásból 
fakad, hanem olyan, mint a természeti erő, 
öntudatlan és mégis egyszersmind olyan, mint 
az ész, bölcs célszerűséggel alkotva. A leg-
prózaibb ember a legprózaibb korban a leg-

prózaibb városban megérti a művészi geniali-
tást és a kor tudatába beviszi a művészet 
méltánylását. 

Midőn a lángész természetét vizsgálja, 
kimondja, hogy csak a művészetben van láng-
ész, a tudomány terén nincs, mert itt nincs 
helye az öntudatlan alkotásnak. De az ő 
élete megcáfolja ezt a tanítását. Mert ő 
nem tudatos reflexióval találta meg nagy gon-
dolatait. Ami a korban lappangott, gondolat, 
sejtelem, ő benne világossá vált; amire a kornak 
szüksége volt, ő érezte és kielégítette ; és 
világossá tevén kora sejtelmeit, határozott 
nagy rendszerekbe foglalván gondolatait, úgy 
áll két századnak a fordulóján, hogy a múltból 
nő ki, a jövőnek mutat utat. A XIX. század 
néhány fővezérlő gondolatát ő formulázta és 
tette történeti erővé. O a gondolkodás láng 
elméje, azé a gondolkodásé, mely a leghatal-
masabb erőfeszítéssel és a legtürelmesebb 
munkával a saját maga megértésére törekszik 

(Budapest.) Alexander Bernát </r. 

Levelek Józsi fiamnak. 
Irta : Móra István. 

IV. 
Édes fiam ! 

Ne haragudj, fiam, hogy egy kicsit késve 
kapod levelednek mássát, de mikor kaptuk, 
épen készülőben voltam Szegedre a Dugonics-
Társaság Rákóczi - ünnepére. Azt meg már 
tudod, hogy szabad időmben nekem eszem-
lelkem ilyenkor azon van, amit föl akarok 
olvasni. 

Menet is, jövet is, természetesen benéztem 
haza, Félegyházára s hogy egy egész napot 
otthon tölthessek, vízkereszt másnapjára sza-
badságot kértem. 

Édesapámékkal nagy dolgot kellett meg-
beszélnem. Odaértek, fiam, hogy el kellett 
adniok a szőlőt s lelkem édes szüleim nem 
akartak addig az alkuhoz parolát adni, míg 
én is belé nem egyezek . . . Jaj, de nehéz volt, 
édes fiam . . . Édesanyám abban a szőlőben 
kislánykodott; édesapám igyekezetének summája 
volt a gunyhós oldal; én ott gyerekeskedtem, 
azok közt-a borozdák közt; a dűlőn (Görö-
gékkel szemközt) a nagyobb diófa, ki az idén 
is leadott egy köböl diót : az én kis-diófám 
volt valamikor, én ettem meg róla az első 
szem diót; a fiatalja fa már mind az én oltásom, 
szemzésem, a legfiatalja közt Pistának is, neked 
is van teremtésed . . . 
- És oda, fiam, nem megyünk többet. 

És ennek, 'fiam, így köllött lenni. 
És az én örökétig dologban telhetetlen 
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apámnak-anyámnak ezt a szükségét mink 
okoztuk fiam, gyarlandó gyermekeik. Miránk 
költöttek annyit, amennyit se ők keresni nem 
tudtak már, se az a kis szőlő betermeni. 
Engem is taníttattak, Feri bátyádat is, Julka 
nénédet is. S most, hogy Julkánknak az Isten 
szerencsét adott volt, (karácsony negyednapján 
volt az eljegyzésük), annak is csak köll, úgy-e, 
egy kis útravaló? 

így mozdult meg, fiam, az a kicsi föld, 
amit nagyapád, szépapád, összeizzadott. Az 
egész dolgot pedig azért adám neked is tudtul, 
hogy lásd, mekkora a szegényember az ő 
áldozatja gyermekei jobbvoltáért. Hogy nem is 
áldozat az már, hanem önfeláldozás . . . 

Kint voltam a másik nagytatáéknál is. 
Kegyetlen hideg volt, de fölségesen szép idő. 
Hó, hó, fehérség környeskörül, csak az út bar-
nálék ki a fehér végtelenségből. A nyáron 
poros agyag, odéb a feneketlen homok most 
akár az aszfalt; akár a tülök. Hamarébb kint 
lettem a rendes egy óránál. Te, ha látnád 
ilyenkor a dűlőt ! Ahol a nyáron a fecskefarkú-
meg az atalanta-lipéket lepkedtük a szálas 
kigyónyelvtű - bokrokon, most minden kis 
fűszál, minden kis varjúrúgta száraz ág, minden, 
de minden a tél művészetének egy-egy csodá-
latos munkája . . . Bajszom összecsapozott, mégis 
meghaladtam a fordulót nagy gyönyörködésem-
ben s majd Faragóékig elmentem. 

Hanem a Pici, meg a Farkas észrevették, 
elibem vágtak, hemperegtek a havon, meg rám 
ugráltak örvendő nyihogással ; aztán össze-
kaptak játékból s egyenességet vettek a guny-
hónak, mintha be akarnának jelenteni. A kakas 
is megszólalt a ház előtt: „Ki kötöz itt?" S 
rá nagytatád kijött a kis eperfáig, csudál-
kozva nézvén hol a pápaszemén, hol affölött : 
hahogy jól lát-e? 

Nagymama épen hurkát sütött. Mondék hát 
köszönés, ölelés után : 

- Jaj, hisz engem itt vártak is. 
— Vártunk hát . . . Épen én vártalak . . . 

Háromszor veletek álmodtam a héten. . . Hogy 
van Katus ? Meg a gyerekek ? 

— Jól, hál'Istennek, sok gonddal. A gye-
rekek is egészségesek. 

— Hát szegény Józsi ? 
Ez a szegény Józsi te vagy, úgy-e ? Ládd, 

aki elszakad hazulról, szegény annak a jelző-
neve, ha semmi baja sincs is. 

Mondtam, hogy oda se nézöl a világnak, jó 
helyen vagy, s hízok hozzád. 

A többiekre csak aztán került a kérdés sora. 
Persze, csak reménységgel számolhattam. 

Hogy iskolás ötötök közül egy se kapott intőt. 
Pista mindamellett fázik egy kicsit a fizikától, de 
csak összeszedi magát, mert tudja, hogy én 

mindössze annyit segítek rajta, hogy felköltöm, 
de soha professzorhoz kérő szóval nem megyek. 
Magatok főzzetek magatoknak. A tanító csak 
tálal, mikor osztályoz. 

Haza csak gyalog mentem. Nagytata, nagy-
mama elkísértek a dülő kapujáig. A két eh-
állatot háromszor köllött azonközt visszapiron-
gatni, különben bekisérnek a városig. 

Otthon, édesapáméknál, meg Imre bátyá-
déknál időztem még egy kicsit, aztán erőltettem 
az aluvást, mert hajnalban vissza köllött jönnöm, 
a vasúttól egyenest az iskolába. 

A házul hozott aszalt-szilvát, diót, izabella-
szőlőt, pogácsaalmát is odavittem iskolába s 
csak tanítás után csaptunk vele itthon boldog 
vásárt, szüretet. 

Isten szeressen, fiam ! Csókol igaz szívvel : 
Apád- anyád. 

U. i. A gyerekek alább írnak. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította: A hatvani „Tan-
ügypártoló Egyesületnek", valamint a „Hatvani 
Első Magyar Asztaltársaság "-nak, mely az 
ottani szegénysorsú tanulók részére 362 korona 
értékű tankönyvet és téli ruhát, illetve 501) 
korona ért. téli ruhát adományozott; a maros-
ujvári Erzsébet Egyesületnek, mely a maros-
ujvári áll. iskolába járó szegénysorsú tanulók 
részére 1002 korona értékű ruhaneműt és 
tankönyvet ajándékozott ; a zalatnai Jótékony 
Nőegyletnek, amely a szegénysorsú tanulók 
részére 500 korona értékű téli ruhát ajándé-
kozott. 

Áthelyezte: Velits Gyula lubina-hrucsarovei 
áll. el. iskolai tanítót a verbóc-osztrivrchi áll. 
el. iskolához jelen minőségében. 

Végleg megerősítette : Koics Julianna 
barándi közs. isk. ideiglenes tanítónőt jelen 
állásában. 

Jóváhagyta : A locsmándi róm. kath. esperesi 
kerület néptanító egyesületének alapszabályait; 
a nyitravármegyei általános tanítóegyesület 
alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Ilégiuszné-Sárga 
Janka bethleni munkaképtelen áll. isk. tanítónő 
részére évi 500 koronát ; Matolay Pál kis-
gejöci munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
940koronát; Szahkay Antal gyöngyösi elaggott 
áll. el. isk. tanító részére évi 1240 koronát; 
Tulea Miklós szervestyei munkaképtelen közs. 
el. isk. tanító részére évi 560 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozóit : 
néhai Molnár Rafael teleki közs. el. isk. tanító 
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özvegye, szül. Málnási Jusztina és egy kiskorú 
árvája részére 517 korona 33 fillért; néhai 
Bartos Gusztáv- királyfalu-komorossói tanító 
özvegve, szül. Belohorszky Emilia és egy kis-
korú árvája részére 350 koronát ; néhai Eördögh 
Mihály székesfehérvári volt közs. elemi iskolai 
tanító özvegye, szül. Müller Ilona és kiskorú 
árvái részére 1080 koronát; néhai Biró Jakab 
István nyugalmazott kisbéri áll. el. isk. tanító 
özvegye, szül. Gaál Amália részére évi 720 
koronát; néhai Gatter Aurél perjámosi rom. 
kath. el. isk. volt tanító 4 kiskorú árvája 
részére együtt 572 korona 64 fillért ; néhai 
Bihy Ferenc tépei nyugalmazott ev. ref. tanító 
özvegye, szül. Hegedűs Mária részére évi 444 
koronát; néhai Drab János orosházi áll. el. 
isk. volt tanító özvegye, szül. Bobrovniczky 
Kamilla és kiskorú árvája részére 816 korona 
67 fillért; néhai Kidman .lózsef ukki róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Sorok Anna 
részére 300 koronát; néhai Kovács János volt 
gellénházai közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Balogh Julianna részére 450 koronát; néhai 
Énekes János vámosfalui róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Vermes Julianna és kiskorú 
árvái részére 833 korona 32 fillért ; néhai 
Stolzenbach Jakab nyug. szárazdi ág. h. ev. 
tanító özvegye, szül. Lemle Aloizia részére évi 
518 korona 32 fillért. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
X „A Délmagyarországi Tanítóegyesület" 

f. hó 7-én Temesvárott rendkívüli közgyűlést 
tartott, melynek főtárgya volt az épülőfélben 
levő konviktusi épület költségeinek a meg-
szavazása. A közgyűlés e célra 90.000 koronát 
szavazott meg. Mivel azonban az egyesület ekkora 
összeg fölött nem rendelkezik, a közgyűlés föl-
hatalmazta az elnökséget, hogy ezen összeg 
erejéig törlesztéses kölcsönt vehessen föl, 
melyért a tanítóegyesület tagjai egyetemlegesen 
szavatolnak. A tanító-gyermekek számára 
létesítendő ezen konviktus már a nyár folyamán 
készül el és száz gyermek számára lesz be-
rendezve. A tanítóegyesületet ezen törekvésében 
hathatósan támogatta Temesvár sz. kir. város 
közönsége és főleg a város érdemdús polgár-
mestere : dr. Telbisz Károly, akinek buzgólko-
dása folytán a város ingyen-telket adott az 
egyesületnek s azt egyébként is támogatja. 
Az állam részéről az egyesület 2000 korona 
szubvenciót élvez e célra, melynek fölemelése 
iránt a tárgyalások a minisztériumnál folya-
matban vannak. A rendkívüli közgyűlés a nem 
állami tanítók fizetésrendezése ügyével is 
foglalkozott és emlékiratban a magas kormány-
nál kérelmezni fogja, hogy a községi és 

felekezeti tanítók fizetése az állami tanítókéval 
együtt, és ezekéhez hasonló alapon rendeztessék. 
A gyűlésen Schenk Jakab fehértemplomi polg. 
isk. igazgató elnökölt. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
L. V. Pr. Bóm. kath. — B. J. Kis-Kapos. 

1. A tanító a használatára bocsátott földet 
bérbe is adhatja; ehhez felsőbb engedély nem 
kell, hiszen ha nincsen járó marhája, vagy 
nincs annyi pénze, hogy időről időre a mívelés 
költségét fizesse, nem is cselekedhet okosab-
bat. 2. Templomi ének megválasztására nézve 
intézkedjék a lelkész közbejöttével. Ily dol-
gokból nem kell huzavonát csinálni. 3. Miután 
próbaidő a pályázati hirdetményben nem volt, 
ön nem is tartozik magát ennek alávetni. 
4. A tanítót általában véglegesnek kell tekin-
teni, ha pályázati föltételeiben valami különös 
kikötés nem volt. — Segédtanító M. L. 
Helyesen mondotta az illető igazgató, hogy 
az illető csak abban az intézetben tenet pótló 
vizsgálatot, ahol előbb képesítőn volt. — 
X . . . Ha a pap részére jár 1600 korona 
és a kántor részére 600 korona dézsma-
kárpótlás, akkor ezt az egyház más célra nem 
fordíthatja. - Kocsis* A nyugdíjra jogosí-
tottnak a felesége özvegyi segély címén 600 
koronának, — illetve az elhalt tanító - férj 
legutolsó beszámítható fizetésének 1200 koronáig 
annak 50% át (tehát 300—600 koronát), 1200 
koronát meghaladó rész után pedig 20%-át 
kapja, melyből nemcsak önmagát tartozik 
ellátni, hanem saját gyermekeit, úgyszintén 
férjének esetleg korábbi házasságából szár-
mazó gyermekeit is. — „Tollnok" 1. Ha 
üresedés van, szoktak pályázatot hirdetni. 
2. Nem. 3. Mindent az illetékes tanfelügye-
lőség útján kell fölterjeszteni. — F. F. Lörino 
falva. Az ifjúsági egyesületek alapszabály-
tervezetét mi annak idejében lapunkban közöl-
tük ; szíveskedjék kikeresni. — L. P. Majtény. 
Mellékelje a korpótlék engedélyezéséről szóló 
értesítést. — F. J. Kis-Szokond. Ha egyházi 
főhatóságuknak nincs kifogása ellene : belép-
hetnek. — K. E. K. A „szolgálat érdekében" 
az állami tisztviselőt s így az áll. tanítót is 
bármikor áthelyezhetik, de ha községéből nem 
szívesen távozik, kérheti, hogy hagyják meg, 
amit, ha okai komolyan figyelembe vehetők, 
meg is szoktak tenni. — Tanítótestület 
Oláhfalu. Az ifjúsági egyesületi alapszabály-
minta megjelent a Néptanítók Lapjában egész 
terjedelmében. — M. K. Petöliáza. Az 1903. 
évi fizetési összeírásra támaszkodhatik az illető 
kántortanító. Legjobb volna, lia az osztály-
tanító részére fizetéskiegészítést kérnének az 
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államtól. — Szíves tudomásul. Ismételten 
kijelentjük, hogy magánügyben csak akkor 
válaszolunk, ha a levélhez pontosan megcímzett 
levelező-lap van csatolva; a lapban nem lehet, 
mert ez a közé. Névtelen levelekre nem felelünk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Berzeviczy Albert vallás- és közok-

tatásügyi miniszter a m. héten öt napig Bécsben 
tartózkodott, ahol megnézte a Terézianumot és 
a Pázmáneumot. Az előbbi helyen buzdító 
beszédet intézett az intézet magyar növen-
dékeihez. A miniszter úr a budapesti intézetek 
megtekintését is megkezdte ; közelebb meg-
látogatja az Eötvös-kollégiumot és kilátásba 
helyezte a Ferenc József Tanítók Háza meg-
tekintését is. 

— A keletázsiai háború kitört, mielőtt a 
formális hadüzenet megtörtént volna. A diplo-
máciai összeköttetés után a japánok nyomban 
megtámadták Port-Arthurnál az orosz hajórajt 
s három orosz hajót teljesen harcképtelenné 
tettek. Azóta majdnem minden nap hoz hírt a 
japánok újabb sikereiről. A legnagyobb ezek 
közt az, hogy Csemulpo koreai kikötőnél 
sikerült, két orosz hajó megsemmisítése után, 
7000 embert partra szállítaniok, akik a koreai 
főváros: Söul felé vették útjokat. Az oroszok 
is átlépték a koreai határt s így a két ellenség 
szárazföldi hadserege most Koreában fog meg-
mérkőzni. A tengeren eddig Japáné a győzelem. 

— Az elemi iskola tantervi utasítása. 
Az országos közoktatási tanács állandó bizott 
sága február 9.-én tartott ülésében folytatta az 
elemi népiskolai revideált tantervhez, készített 
módszeres utasítás tárgyalását. A tanácskozás 
alapjául az evégből kiküldött albizottságnak 
részletesen kidolgozott munkálata szolgált, 
amely még a múlt iskolai évben elkészült és 
csak a gimnáziumi utasítás befejező munkálata 
miatt nem kerülhetett az állandó bizottság 
napirendjére. A tanács őszi ülésszakának meg-
kezdése óta az állandó bizottság csaknem kizá-
rólag az elemi népiskolai tantervi utasítással 
foglalkozott. Eddig letárgyalta az általános 
részt és az egyes tantárgyak közül a magyar 
nyelv, mathematika, beszéd- és értelemgyakorlat, 
földrajz, történelem s alkotmánytan utasításait 
s figyelmét állandóan arra fordította, hogy 
népoktatásunkat ezen az úton is lehetőleg 
gyakorlativá, nemzetivé és modernné tegye. 

— „Állami népiskolák" címmel lapunk 
f. évi 3. számában G. D. munkatársunktól 
rövid cikket közöltünk, melyre több választ 
kaptunk s amellyel a Népnevelő f. é. 7. száma 

is foglalkozik. A fölszólalók rossz néven veszik 
G I). munkatársunktól, hogy az állami iskolák 
iránt érzett szeretete arra a kijelentésre ragadta, 
hogy . az állami iskolával nem bíró közsé-
gekben e tekintetben a 20—30 év előtti 
állapot alig változott." Örömmel vesszük tudo-
másul a fölszólalásokból, hogy az idézett meg-
jegyzés nem általánosítható és hogy — amiben 
egyébiránt mi, szerkesztőség, sohasem kétel-
kedtünk — a felekezeti iskolákban is hazafias 
szellemben nevelik az ifjúságot, az elenyészőleg 
csekély kivételről most nem szólva. A Nép-
nevelő- bői például örvendetesen értesülünk, 
hogy Nagy-Tevel német nyelvű községben a 
plébános és a tanítók hazafias működése 
bámulatosan szép eredményeket ért el a ma-
gyar nyelv oktatása terén. Ha ott, írja az 
említett cikk írója, G. D. úr körülnézne, azt 
mondaná : „tapasztalom, nemzetiségű vidéken 
az állami iskolák mellett vannak nagy számban 
olyan felekezeti iskolák is, amelyekben a tan-
erők nemcsak az iskolában, hanem az iskolán 
kívül is törhetetlen hazafias lelkesedéssel küz-
denek azon, hogy minél előbb legyen : 30 millió 
magyar." Mi ehhez hozzátesszük, hogy , G. I). 
szíves örömest mondaná és mondja is ezt. 
Szomorúan állanánk, ha csak az állami iskolák 
nyújtanának hazafias nevelést, inert hiszen 
akkor — lévén összesen csak 3800 állami 
iskola —• a hullámok már összecsapnának a 
fejünk fölött ! Elismervén tehát részünkről a 
felekezeti iskolák érdemeit is a hazafias oktatás 
terén, tekintve továbbá azt, hogy ezúttal is 
több kiszedett cikket kellett jövő számunkra 
hagynunk : a hozzánk beküldött fölszólalásokat, 
amelyek G. D. munkatársunk cikkének félre-
értéséből Írattak meg, az elmondottak után 
szükségtelennek találjuk közölni, amibe t. 
beküldőik is meg fognak bizonyára nyugodni, 
mivel fölvilágosító helyreigazításunkon kívül ők 
sem célozhattak egyebet. 

— Kant emlékezete. Kőnigsbergben nagy 
ünnepséggel ülték meg f. hó 12.-én Kant 
halála napjának századik évfordulóját. A nagy 
filozófus sírhelyén számtalan koszorút tettek le. 
Leleplezték a Kant egykori lakóháza közelé-
ben elhelyezett emléktáblát is. Az egyetem 
Kant-ünnepét Jeet rektor nyitotta meg, aki 
üdvözölte a megjelent vendégeket. Studt dr. 
kultuszminiszter tolmácsolta a császár üdvöz-
letét és 10.000 márkát adott át az egyetem 
tanítói és hivatalnokai hátragyott családtagjai-
nak támogatására fönnálló pénztár részére. Az 
emlékbeszédet Walter tanár mondotta. A fő-
polgármester Königsberg város nevében 10.00O 
márkát adott át egy Kant-alapítvány céljára, 
melynek kamatait évenként az egyetemnek az 
a hallgatója kapja, aki valamely bölesészeti 
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témáról a legjobb munkát nyújtja be. — A 
nagy filozófusról Szilnóra rovatunkban dr. 
Alexander Bernáttól közlünk megemlékezést, 
melyet kiváló szerzője engedelmével a Buda-
pesti Hírlapból vettünk at. 

— Az Eötvös-alap köréből. A „Szilágyi 
István szobaalapítvány" 4000 koronáját a napok-
ban hozta föl Bökényi Dániel mármaros-szigeti 
igazgató-tanító, a Nevelés érdemes szerkesztője, 
aki az alapítványtevő Szilágyi Istvánné, sz. 
Eötvös Nathália úrnő, néhai Szilágyi István 
kir. tanácsos, Mármaros-megye első kir. tan-
felügyelője özvegyének megbízásából járt el 
ebben az ügyben. A nagylelkű alapítványtevő 
úrnőnek, aki nagy Eötvösiink rokona, az elnök-
ség írásban mondott köszönetet s ugyancsak 
ily módon fejezte ki köszönetét a sokat 
fáradott B tkényi Dániel kartársnak is. Az 
Eötvös-alap a Szilágyi István szobát a 
Ferenc József Tanítók Házában aranybetűs 
fölírású fehér márványlappal fogja jelölni. Az 
alapítvány kamatait márm arosrnegyei tanítók 
fiai fogják élvezni. -— Szórakoztató estélyt 
rendezett a m. kir. államvasutak budapesti 
állami elemi iskolája folyó hó 6-án az Eötvös-
alap javára. Erről az estélyről az emlí-
teti; iskola érdemes igazgatója a következőket 
írja nekünk : „Szórakoztató estélyünk úgy 
erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sikerült. 
Munkásaink 10 fillér belépő díj mellett oly 
kellemesen, lelket gyönyörködtetően mulattak, 
hogy fölkértek a jövő télen hasonló estély 
rendezésére. Körülbelül 700-an lehettünk, leg-
nagyobbrészt államvasuti munkások család-
tagjaikkal, továbbá a hivatalnoki karból is 
többen. A befolyt 153 K tiszta jövedelmet a 
mai postával a következő címre küldtem be: 
„Tanítók Eötvös-alapja Budapest". Ország-
szerte követésre ajánljuk! — A soproni hang-
verseny, melyet a „Sopronmegyei Ált. Tanító-
egyesület" rendezett Széchenyi Emil gróf 
főispán védnöksége alatt a Ferenc József 
Tanítók Házában teendő szobaalapítvány javára, 
2966 K 65 f bevételt eredményezett, ebből 
876 K 30 f kiadást levonva, maradt tiszta 
haszon a jótékony célra 2090 K 35 f , amit 
az egyesület további intézkedésig a Soproni 
Takarékpénztárban helyezett el. Fényes ered-
mény ez, amiért gratulálhatunk sopronmegyei 
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t. kartársainknak, illetőleg egyesületöknek. 
Az egyesület elnöksége a helyi lapokban 
köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik e 
fényes eredményhez hozzájárultak. Nagy érdeme 
van a fényes sikerben Simkó Endre tanárnak, 
az egyesület fáradhatatlan elnökének. — A kis-
kundorozsmai áll. tanítótestület, mint röviden 
jelentettük, műkedvelői előadást tervezett a 
Tanítók Háza javára, közbejött akadályok 
miatt azonban ez az előadás elmaradt, de 
hogy — mint Leviezky Miklós ig.-tanító 
írja — ehhez a fontos intézményhez a tanító-
testület mégis hozzájáruljon, saját kebelében 
gyűjtést rendezett, melynek eredménye 44 
korona volt. — Vivat Nagy-Kőrös! Az 
Eötvös-alap régi híve és tiszteletbeli tagja, a 
mi érdemes Varga István bátyánk nagy öröm-
mel írja nekünk, hogy Nagy-Kőrös városa 
50 koronát szavazott meg az Eötvös-alapra. 
Varga bátyánk nem írta meg nekünk, de mi 
mégis megtudtuk, hogy orsz. segélyegyesületünk 
ezt is annak a kiválóan bu/gó kartársnak 
köszönheti, aki már ezreket gyűjtött Eötvös-
alapunkra, t. i. Varga Istvánnak. Nagy-Kőrös 
városa már be is küldötte az 50 koronát, 
Varga bátyánkat pedig éltesse az Isten még 
sokáig ! — A gyarapodás. F. év január 1-től 
f. óv február 13-ig összesen 157 új tag 1002 
K-t fizetett be az alap pénztárába ; az új 
tagok közt van 133 három koronás és 24 
ötven koronás részjegyes tag. Ugyancsak 
január 1-től február 13-ig küldött 39 hitel-
szövetkezet 211 K-t, 5 takarékpénztár 27 K-t, 
4 város 77 K-t és egy segély-egyesül et 2 K-t, 
összesen 49 intézet 317 K-t. Az Eötvös-alap 
vagyona jelenleg 480.000 korona, tehát az 
alap 1903 dec. 31-e óta közel 13 ezer koroná-
val gyarapodott. 

— A Magyar Tanítók Turista Egyesülete, 
mely a gyermek-kirándulások eszméjének 
terjesztésével már eddigelé is nagy szolgála-
tot tett az oktatásügynek, újabban érdekes 
kísérlettel gyarapította tevékenységét. Az 
egyesület, a vallás- és nemzeti történelem, 
földleírás, népélet, foglalkozási ágak természet-
rajz, természettan és csillagászat tanításának 
életrehatóbbá tételére Moussong Géza sz.-főv. 
igazgató és Lohr Lajos sz.-főv. tanító kezde-
ményezésére elhatározta, hogy a vetítőgéppel 
való szemléltetést bevonja a. rendes tanítás 
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keretébe. E végből turista tanítókból fény-
képező bizottságot alakítottak, melynek tagjai 
különösen hazai vonatkozású jellemző és iskolai 
szemléltetésre alkalmas felvételek előállításával 
és diapozitívek készítésével foglalkoznak. Kisér-
leteit e bizottság más irányban is folytatja, 
amennyiben a költséges diapozitívek pótlására 
oly alkalmas, szerkezet előállításán fáradozik, 
mely lehetővé tenné a fényképek, sőt képes-
levelezőlapok vetítését is. Az egyesületnek 
utóbb tartott bizottsági ülésén Zzámboky 
Gyula gimnáziumi tanár, ki e kísérletekkel 
évek óta foglalkozik, már be is mutatott egy 
ilyen vetítőgépet, melynek segélyével ily 
lapokról az csztálytanítás keretében kitűnően 
használható éles, tiszta képeket vetített a terem 
elejére állított mintegy 2 nr területű vászonra. 
A szép számban megjelent érdeklődő közön-
séget meglepte a vetítés ezen egyszerű és a 
tanítás sikerére kiváló fontosságú módja és 
az előadót, ki különben is gépét a legutóbbi 
é.r folyamán bámulatosan tökéletesítette, élén-
ken megéljenezte. E szép siker újabb tevé-
kenységre serkenti az egyesületnek az oktatás 
ügyének javításán buzgón fáradozó tagjait. — 
Ez a derék egyesület f. hó 18-án tartotta évi 
rendes közgyűlését Verédy Kázoly dr. elnöklé-
sével. A közgyűlésen megjelent az egyesület 
védője, Eötvös Lóránd báró is. Verédy Károly dr. 
elnöki megnyitó-beszédében örvendetesen utalt 
arra, hogy az egyesület tagjai között a turistás-
kodás iránt az érdeklődés növekedőben van. 
Az elmúlt év történetében két elv dominált : 
a kartársi szelle.n és a tanulo-ifjuság érdeklő-
désének irányítása, m nd a kei tő örvendetes 
sikerrel. Az elnöki megnyitó-beszéd után Hittig 
Lajos titkár számolt be az egyesület tavalyi 
működéséről. 

— A szatmári áll. népiskola folyó február 
hónapi tanítótestüieti értekezletének egyik 
tárgya az ottani áll. iskola szegény tanulóinak 
fölsegítése volt. Hogy Szatmáron az áll. iskola 
ügye mily örvendetes fölkarolásban részesül, 
azt semmi sem bizonyíthatja szebbtn, mint a 
társadalom áldozatkészsége. — A szatmári ev. 
ref. egyház az áll. isk. szegény gyermekek 
fölruházására 300 koronát, a németi-i ev. ref. 
egyház 215 K 24 fillért, Meszlényi Gyula v. 
b. t. t., püspök 100 koronát, az „Ezres Asztal-
társaság" 500 koronát, a „Szatmári Takarék-
pénztár" 30 K, a „Szatmárvármegyei Takarék" 
20 K, a Szatmári Ipar- és kér. hit.-szöv. 25 K, 
a „Termény és Hitelbank" 20 K, az áll. isk. 
tanítótestület gyűjtés alapján 225 K 84 fillért, 
tehát összesen 1436 korona 08 fillért 
pénzben áldozott (a tanítótestület kezeihez 
juttatva) a szatmári társadalom az áll. iskola 
szegény gyermekeinek fölruházására. Ezen kívül 

karácsony estéjén megfelelő ünnepéllyel a 
Deák Kálmán Aszt. Társaság külön 10 szegény 
áll. iskolai gyermeket látott el igen jó téli 
ruhával s a Szatmári Népkonyha 180 gyermek-
nek ad egész télen át ingyen ebédet. A tanító-
testület ezen kívül gyűjtés útján összehozott 
1500 K Halász-alapot, melyet 2000 K-ra fog 
kiegészíteni. 

— Levél a szerkesztőhöz. A következő 
levelet vettük és közöljük, de nem a szavakban, 
hanem a tényekben megnyilatkozó és követésre 
méltó bizalom-nyilvánítás miatt: „ Mélyen tisztelt 
Szerkesztő Úr ! A nagymihályi áll. elemi iskola 
tanítótestülete mint olyan, amely az Eötvös-alap 
létesítésekor már áldozatot hozott szerény 
anyagi viszonyaihoz képest, majd úgy az 
Eötvös-alapro, mint a Tanítók Házára 200—200 
koronás alapítványt tett, s minden férfitagja 
után befizette az örökös tagdíjat — f. hó 6-án 
tartott ülésében illetékesnek találta magát arra, 
hogy Nagyságod, mint az Eötvös-alap határtalan 
tevékenységű Elnöke iránt melegen érzett 
bizalmának és ragaszkodásának adjon kifejezést. 
Es hogy ezt tényekkel is igazolhassa, egyben 
határozta, hogy a nagymihályi tanítótestületnek 
minden jelenlegi és újabban ide kinevezendő 
tagja köteles az Eötvös-alap tagjai sorába 
belépni s hogy tagdíjaiknak kétharmadát maguk 
s egyharmadát a testületi segély-alap fizeti. 
Ezeknél fogva tisztelettel jelentem, hogy az 
1904. évtől kezdve a következők léptek be az 
Eötvös- alap tagjai sorába : Dezső Sarolta, 
Csuk Amália, Firlay Vilmosné, Gosztonyi Mária, 
Kassay-Farkas Emma, Klain Sándor, Láng 
Géza, Pataki Vilma, Vayné - Szentkeresztesy 
Anna, Vita'ay Józsefné és Tholvay Jolán 
tanítók, illetve tanítónők. Egy tanítónői állás 
üresedésben van, elnyerőjét majd annak idején 
bejelentem. Kiváló tisztelettel maradtam Nagy-
miliályban, 1904. évi február hó 7-én kész 
szolgája: Mathiász József, igazg.-tanító." 

— „A hétfalusi csángók a múltban és 
jelenben" című munkát lehet megrendelni 
Kolumbán Lajosnál Késmárkon (Szepes-megye) 
ára 2 korona. A tiszta jövedelmet a Romániába 
vándorolt csángók hátrahagyott gyermekeinek 
nevelésére kívánja fordítani. Midőn az iskolaév 
elején Kolumbán, mint szerző, e munkára való 
előfizetési fölhívást közrebocsátotta, rendkívül 
meleg hangon írt a székely csángókról, mint 
vérbeli magyarságról. 

— Rövid hírek. „A XX. század igazi nép-
nevelői" című munka szerzője Sassi Nagy Lajos 
szegedi tanár — mivel műve H. kiadásából 
még vagy 80 példánnyal rendelkezik — mind-
azoknak a szegényebb tanítóknak, akik a maguk, 
a nép és a haza javát szívén viselik, munkáját 
ingyen megküldi, ha ezért levélben 10 filléres 
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bélyeget csatolnak. A mű, mint többször jelezte 
az egész sajtó, közérdekű és nélkülözhetetlen. — 
A zalaegerszegi tanítói járáskör ez idei köz-
gyűlésén tárgysorozatára való tekintettel „Mikép 
lehetne az alkoholizmusnak a nép közt való 
terjedését megakadályozni" cím alatt pályatételt 
tűzött ki. Pályázhatnak a zalaegerszegi tanítói 
járáskör rendes tagjai. Az idegen írással írott 
munka — melyhez a szerző nevét rejtő jeligés 
boríték melléklendő — f . évi április 1-jére 
déli 12 óráig alulirotthoz küldendő. A leg-
jobbnak talált — és 10 koronával jutalma-
zandó — munka szerzője köteles lesz mun-
káját a járáskör ez idei közgyűlésén fölolvasni, 
de — a választmány határozata szerint — az 
általános megyei tanítótestület közgyűlésének 
elmulta előtt máshol nem értékesítheti. Zala-
egerszeg, 1904 február 8. Csiszár József, járás-
köri elnök. — A szülei ház meg az isko'a 
címen Bodnár János nagyváradi községi tanító 
könyvet ad ki, melybe i a család és az iskola 
együttes, összhangzó működésére mondja el 
gyakorlati tapasztalatait A könyv márciusban 
jelenik meg. Ära 1 korona. — A nagymihályi 
i f j . egyesület saját alaptőkéje javára táncmulat-
sággal összekötött sikerült műkedvelői előadást 
rendezett 350 K tiszta haszonnal. — A Tanító-
nők Otthona lakói az Otthon betegsegélyző 
alapja javára febr. hó 22-én hangversenyt 
rendeznek a házépítő tisztviselők egyesületének 
termében. (X. Szapáry-utca 7—9. sz.) — 
„Novelák" c. kötetét ingyen küldi meg 
Kelemen Gizella tanítónő (Kis-Marton. Sopron 
m.) azoknak a tanítóknak (tanítónőknek) és 
tanítóegyesületeknek, akik nép vagy ifjúsági 
könyvtárat óhajtanak fölállítani. — A Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottságának igaz-
gató-tanácsa f. hó 20-án, szombaton d. u. 5 
órakor a Tanítók Ferenc József-Házában 
(VIII. ker. Szentkirályi-utca 47. sz.) ülést 
tart. Tárgyak: 1. Az egyetemes tanítógyülés 
előmunkálatai. (Jelentés a beérkezett egyesületi 
véleményekről s a munkálatok beküldési hatá-r 
idejének meghosszabbítása.) 2. Emlékiratok 
bemutatása és tárgyalása a tanítói fizetések 
rendezése s nyugdíj-törvény revíziója tárgyában. 
3. Jelentés az egyetemes tanítógyülés rendező-
bizottságának megalakulá-áról. 4. Indítványok. 
Érdemlegesen tárgyalandó indítványok a gyűlés 
előtt 3 nappal az elnöknek (1. ker. Városmajor-
utca 31. ,-z.) írásban beküldendők. — Gyűlés. 
A „Budapesti (budai) Tanítóegyesület" folyó 
évi február hó 18-án (csütörtökön) délután 
pont 4 órakor a II. kerületi Margit körúti 
elemi iskolában tartja tisztújító közgyűlését. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó és előter-
jesztések. 2. Az iskolai megfigyelésekről. Elő-
adja: Léderer Ábrahám. 3. Evi jelentés. Elő-

terjeszti: Witkowsky Sándor, főjegyző. 4. Az 
„ürsz. Bizottság tételei. Előterjesztik: Ahnási 
• fános, Bárány Zs., Hajós M. és Hesz Árpád. 
5. A számvizsg. bizottság jelentése. 6. A könyv-
táros jelentése. 7. Indítványok. 8. Tisztújítás. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös-alapra : 
Christof Miklós, áll. tanító, Révaujfalu (1904. 
évi tags, díja) 3 K ; bar anya-hidasi intelligencia 
mulatságán fölülfizetésből (bek. Laubheimer 
Róbert s.-tanf., Pécs) 4 K; Da'óczi János 
Maros-Szent-Király (részesjegyének IV. részlete) 
10 K; Bobory János r. kath. tanító, Monor (tags, 
díj 1884-től) 40 K; Stánitzer Vilma és 
Szerényi Anna, Hódmező-Vásárhely (tagsági 
díjaik 1904-re) G K; Gart Irén (Abrudbánya) 
3 K. Átutaltuk a postatakarékpénztárhoz.. 

— Halálozások. Jaskó Károly, nyugalmazott 
állami tanítóképző-intézeti tanár, f. hó 7-én 
reggel, életének 6G-ik évében Budapesten rövid 
szenvedés után meghalt. A megboldogult György 
Aladárnak, lapunk főmunkatársának, sógora 
volt. — Bepich Vince, Pécs sz. kir. város 
közs. belv. népiskolai igazgató-tanító f. hó 
9-én d. e. VïO órakor, élétének 64. és áldásos 
tanítói működésének 42. évében rövid szen-
vedés után elhunyt. A csatatéren érte a halál : 
tanítás közben agyszélhűdés oltotta ki munkás 
életét. — Lázár József, székelyudvarhelyi el. 
isk. igazgató, az Udvarhelymegyei Tanító-
egyesület elnöke, f. hó 6-án életének 44-ik 
évében, rövid szenvedés után bevégezte földi 
életét. — Áldás emlékükre ! 

— Sajtóhiba igazítás. Lapunk mult számá-
nak Szünóra rovatába, dr. Berzeviczy Albert 
miniszter beszédébe két értelemzavaró sajtó-
hiba csúszott be: a 13. oldal 1. hasábján 
alulról számítva a 14. sorban harcias helyett 
hamis s ugyanott a 13. sorban érveink 
helyett íróink olvasandó. A helyesbített szöveg 
tehát így hangzik : „mert nem ismerjük 
eléggé nemzeti irodalmunkat, sőt történetünket 
sem ismerjük, multunk többé-kevésbbé hamis 
jelszavak és képzetek gyüledékévé, íróink pedig 
puszta szimbólumokká váltak emlékezetünkben." 

Tartalom. Igazi népnevelők. Sassi Nagy Lajos. — 
Budapest székesfőváros elemi népiskolai tanításterve. 
Gööz József dr. — Az ideális iskola. Holzmann Ignác. — 
Népnevelő egyesületek. VII. ! odnár János. — Az 
Eötvös-alap 1903-ban. — Szünóra. Kant. Alexander 
Bernát dr. — Levelek Józsi íiamhoz. Móra István. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden hétenyegyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden í»agyarország: népoktatási 
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felsó nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért minden közlés után 6 fillé- fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i rátolt a t n e m ad.-a.iilc v i s s z a . 

A legnagyobb ellenség. 
(U'.) Az emberiség legnagyobb ellen-

sége — az alkoholon kívül — a tuber-
kulózis. Nincs az a gyilkos háború, 
mely oly ijesztő mértékben pusztítaná 
emberi sorainkat, mint ez az Isten ostora. 

Eddig, míg Budapest halandósága 
40—42 volt pro mille, az volt az álta-
lános bit, hogy a tuberkulózis leginkább 
a fővárosban pusztít; most, hogy — a 
főváros egészségügyi viszonyainak gyö-
keres megjavulásával —- a fővárosi 
halandóság 18-—19 pro mille, míg a 
vidéki — fájdalom! — 30—32: szo-
morúan látjuk, hogy a tuberkulózis a 
vidéken is szedi, még pedig a fővárosinál 
nagyobb számban, áldozatait. A legszo-
morúbb statisztika adatai azt bizonyítják, 
hogy különösen alföldi jó magyar népünk 
közt pusztít ez a szörnyű betegség, meg-
tizedelve az amúgy is ri tka sorokat. 

A művelt nyugat minden államában 
megindult már a harc a legnagyobb 
ellenség ellen; a védekezésben az álla-
mok kormányain és a tudomány oszlopos 
emberein kívül rósztvesz a társadalom 
is, mert az ő támogatása nélkül gyöngék 
volnának a kormányok és gyönge volna 
a tudomány. De több helytt résztvesz 
a védekezésben már az iskola is, főleg 
a népiskola. 

Ez utóbbinak a védekezésbe való bevonása 
elsőrendű fontosságú nálunk is. 

Örömmel jelentjük, hogy az első lépés 
már e tekintetben megtörtént: a Buda-
pesti (budai) Tanítóegyesület, ez a csönd-
ben, de annál komolyabban munkálkodó 
régi egyesület, folyó hó lS.-i közgyű-
lésén elhatározta, bogy fölszólítja a 
M. T. Orsz. Bizottságát: alakítson a VI. 
egyetemes tanítógyűlésen iskolaegészség-
ügyi szakosztályt, mely — egyéb iskola-
egészségügyi kérdéseken kívül — a nép-
iskolának a tuberkulózis ellen való 
védekezésével is foglalkozzék. A gyűlésen 
jelen volt az iskolai orvosok szakbizott-
ságának elnöke : dr. Sclmschny is és ki-
látásba helyezte, hogy az iskolai orvosok 
gondoskodni fognak szakszerű előadá-
sokról. 

Megelégedéssel üdvözöljük ezt az első 
lépést, amelyet a komoly munka további 
lépéseinek kell követnie. Mert, ha 
nemzetmentő munkának mondják a taní-
tóság munkáját, sehol, semmi más téren 
sem lehet oly nagyfontosságú a nemzet-
mentés, mint a legnagyobb ellenség 
ellen való védekezés terén. 

„A tuberkulózis ellen való küzdelem-
ben — írja dr. Scliuschny — nem méltá-
nyolják eléggé az iskola szerepét, pedig ha 
zárt csatasorban indulunk az emberiség 
ezen hatalmas csapása ellen, akkor az 
iskola elül kell hogy legyen. Mivel a tuber-
kulózis ellen való küzdelemnek nemcsak 
intenzívnek, hanem extenzívnek is kell 
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lennie, világos, hogy a küzdelemnek az 
iskola minden nemében kell folynia. A 
társadalom it t a tuberkulózis ellen leg-
jobban úgy védekezhetik, ha a gyermek 
évről-évre hallja ugyanazokat a szük-
séges preventív szabályokat. Minden 
osztály olvasókönyvében pedig oly olvas-
mány legyen, mely a nevezett célt szol-
gálja. Akárhány szülő olvassa gyermeke 
olvasókönyvét s ezáltal a népiskolának 
szánt könyv fontos missziót teljesítene." 

„Ujabb időben azt az eszmét vetették 
föl, hogy minden iskolában évenként 
több szülői értekezletet kellene tartani. 
Ezeknek az értekezleteknek az a céljuk, 
hogy iskola és család közt gyakoribb 
és szorosabb kontaktus létesüljön, hogy 
az iskola céljai iránt sokszor indolens 
szülőket azoknak megnyerjék." 

„Az Országos Közegészségi Egyesület-
ben azt az életrevaló eszmét vetették 
föl, hogy ezeken az értekezleteken 
hygiénikus témát is kellene tárgyalni. 
Nem ismerek a közönségnek szánt 
hygiénikus témák között fontosabbat, 
mint a küzdelmet a tuberkulózis ellen. Az 
iskola így oly néprétegekbe vinné ezen 
küzdelmet, ahol az ilyennek létezéséről 
vagy pláne sikeréről egyelőre semmit 
sem tudnak. Az iskolaorvosok és egész-
ségtantanárok már több ízben foglal-
koztak avval a kérdéssel, nem volna-e 
célszerű, ha az iskolai leiratások alkalmával 
minden szülő kezéhez kapna egy kis füzetet, 
mely a tanuló egészségére vonatkozó legfon-
tosabb tudnivalókat tarlalmazná. Magától 
értetődik, hogy azon esetben, ha az 
iskola az ilyen füzet terjesztésére vállal-
koznék, oly tanácsoknak is kellene benne 
lenniök, melyek a tuberkulózis meg-
előzésére irányulnak." 

Ezekhez a javaslatokhoz, részünkről, 
hozzájárulva — mi is azt hirdetjük, hogy a 
tuberkulózis elleni hadjáratban a nép-
iskolának is részt kell vennie s etekintetben 
számítunk is hazafias tanítóságunkra. 

Reméljük, hogy kormányunk is kezébe 
fogja venni a védekezés országos szer-

vezését s az iskolafönntartók is minden 
lehetőt el fognak követni, hogy az 
iskolai épületek egészségessé tételével hozzá-
járuljanak a közegészségügy emeléséhez, 
mert — fájdalom! — még mindig 
vannak iskolatermeink, amelyek egyenes 
cáfolatai az iskolai egészségügynek. 

Sokat, nagyon sokat várunk az iskola 
munkájától ezen a téren s ha majd a 
tanítóság e tekintetben is teljesíti haza-
fias és népnevelői kötelességét: joggal 
elvárhatja, hogy állam, egyház ós társa-
dalom karöltve fáradozzanak az ő 
anyagi helyzetének a javításán is, mivel-
hogy „a munkás érdemes a maga 
bérére." 

A hiúság nevelési szempontból. 
A Magyar Pestalozzi-Tái-saíág utóbbi ülésén 

dr. Havas Gyula ny. kir. tanfelügyelő szék-
foglaló értekezésében a hiúságot tárgyalta 
nevelési szempontból. Ez az érdekes értekezés 
megérdemli, hogy eszmemenetét a következők-
ben ismertessük: 

A hiúság, ez a beteges akarat az emberrel o' n 
vele születik és belőle ki nem irtható. 
Azonban erejét korlátozni, hatását enyhíteni, 
káros útról jobb irányba terelni lehet, még 
pedig egyedül az okszerű nevelés segítségével. 
E végből mindenekelőtt fogalmával és termé-
szetével kell tisztába jönnünk. Előadó szerint 
a csiklandós jellemvonás az önzésnek kétségbe-
esett küzdelme a tetszésért. A tetszés pedig 
harmonikus állapot. A harmónia az erkölcsi 
világ nehézségi törvénye, mely mindent magá-
hoz vonz, vagyami egyre megy, amely felé min-
den törekszik. A hiúság és a nemes becsvágy 
között az a különbség, hogy míg az előbbi a 
maga javát, az utóbbi a másét tartja szem-
előtt. A kettő rendszerint vegyületben fordul 
elő. Fejtegetése során gyakorlati példákkal és 
történelmi adatokkal világítja meg a hiúság 
indító okait, melyek a nőknél érzelmi 
világukban, a férfiaknál az erőtényezőkben 
gyökereznek. 

Számos nyilvánulási alakjainak bemutatása 
után vagy húsz tanácsot ad anyáknak és 
tanítóknak a nevelés gyakorlatához. A peda-
gógiai tételek közül közöljük a következőket : 
Ne dédelgessük majomszeretettel a kisdedet, 
óvakodjunk az ilyen becéző kifejezésektől : 
angyalom, szentem, egyetlenem, mindenem stb. 

Ne hitessük el a kicsikével, hogy ő csecse 
baba, aranyos, a legszebb vagy csak, hogy 
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szép is. E helyett inkább szuggeráljuk neki, 
hogy tiszla,rendes szófogadó és rajta isiegyünk, 
hogy megérdemelje dicséretünket. Korán fej-
lesszük a gyermekben a tisztaság és rend-
szeretet erényét. Ezzel egyfelől megóvjuk attól, 
hogy csupán félszinességgel kivánjon csillogni, 
másfelől pedig attól, hogy megvesztegesse a 
mások üres cifrasága. Már korán szoktassuk a 
tisztasághoz, rendhez. El ne mulasszuk rá-
szorítani gyermekeinket, hogy tisztán és rend-
ben tartsák játékszereiket, korán szoktassuk 
őket kézimunkára. Aki komolyan és hasznosan 
dolgozik, annak nem járhat az esze hiába-
valóságon. A munkás ember inkább megitél-
heti, hogy mennyit ér, ami gátat vethet a 
maga túlbecsülésének, de a mások való érté-
kének fölismerésére is képes. Ne kivántassuk 
meg hamar a tükröt. Majd csak akkor hasz-
nálják, mikor élég erősek arra, hogy ellen-
őrizhessék tiszta és rendes voltukat. Szükséges 
azonban, hogy ez irányban is jó példával jár-
janak elől a szülék, meg a családok más, fel-
nőtt tagjai. Mert ha ők cicomá'.zák, piperkézik, 
vagy épen kendőzik magákat, tehát naphosszat 
ott vesztegelnek tükrük előtt : falra hányt borsó 
lesz minden prédikációjuk. De ez mind áll 
persze a tanítókra s kiváltkép a tanítónőkre 
nézve is. 

Jól vigyázzunk a nyelvünkre. Ne szapuljuk 
barátainkat a kicsinyek előtt. Magunk se 
beszéljünk minduntalan eldicsekedve előnyeink-
kel, tu'ajdonainkkal, tetteinkkel, meg a mások-
tól hallott hizelgő nyilatkozatokkal. 

Gyermekeinket ne magasztaljuk. Okosságuk-
kal, iskolai bizonyítványaikkal, ezekhez hasonlók-
kal ne kérkedjünk és őket legalább gyakran 
ne produkáltassuk szavaló, zongorázó és a 
többi műveszetökkel, tudományukkal. Mérjük 
szűken az elismerést, de teljesen ne vonjuk 
meg. Egyik olyan tapintatlanság, mint a másik. 
Az igazi érdemet megilleti a méltó jutalom. 
Megtagadása csökkenti a nemes igyekezetet, 
ki zolgálása buzdít. Az igazság lebegjen 
szemünk előtt az iskolai jutalmazásnál is, 
melynek túlhajtása, illetve elhibázása egyébként 
is megbosszulja magát. 

Ne halmozzuk el kedves kicsikéinket játék-
szerrel. Legjobb olyat választani, mely egész-
séges hajlamuknak megfelel. Gondosan kerülni 
kell mindazt, ami fényűző. így például ne 
gazdagítsuk szertelenül sem mennyiségben, 
sem minőségben a bábuk ruhatárát és háztar-
tását. De mi se öltöztessük erőnkön fölül, 
társadalmi és anyagi helyzetünkkel nem találóan 
a gyermekeiet, főkép ne aggassuk rájuk az 
uraságoktól levetett csillogó ruhadarabokat. 
Válogassuk meg a képeskönyveket. Felcicomá-
zott alakjaik megmérgezik a zsenge lelket. 

Azon kell lennünk, hogy inkább abban találjon 
gyönyörűséget a gyermek, hogy másoknak 
örömet szerezhet, minthogy sok mulatsággal 
kényeztessük. 

Ne hurcoljuk kicsikéinket nagyok társasá-
gába, zsúrokba, táncokba stb. Egész könyvet 
lehetne összeírni ennek az igazolására, de 
csupán azon észrevételre szorítkozik, hogy a 
felnőttek társasága rossz példa a gyermeknek, 
mert ott alakoskodnak, színlelnek. 

Az olvasmányok megválasztásánál sohasem 
szabad szem elől téveszteni az ifjú egyéniségét, 
jelleme alapvonásait, valamint a célt, melyet 
az olvasmánynak szolgálnia kell. A gyermek-
nek és ifjúságnak rendszerint kiváló lángeszű 
alakok életrajzát adják alkalmas ifjúsági olvas-
mány gyanánt, ezzel nem kis mértékben tüzel-
vén képzeletét, ábrándját, hiú nagyravágyását. 
Nem egyszer végzetes kalandra csábul tőle az 
ifjúság. 

El kell követnünk minden lehetőt, hogy a 
jó ízlést fejlesszük s e végre kiváló gondot 
fordítsunk az etikai szellemtől áthatott művé-
szeti nevelésre. Ennek segítségével kell meg-
közelítenünk azt a célt, melyet hazánkban és 
másutt is a fényűzés korlátozására alkotott 
törvényekkel és statútumokkal igyekeztek 
biztosítani. 

Ne tűrjük el az egészséges gyermek rigolyáit, 
hogy akár játékban is diktálni, másokon 
hatalmaskodni akarjon. De azt se nézzük 
közömbösen, hogy gyermekeink mindenben 
alávessék magukat mások szeszélyeinek, mert 
ez a jogos önérzet rovására esik. 

Látogatás egy napközi otthonban. 
A Budapest mester-utcai közs. iskolába n 

az igazgató s egy fővárosi tanító úr szíves-
ségéből volt alkalmam megtekinteni az ez évben 
szervezett napközi otthont. A látottakról kolle-
gáimnak beszámolni s így az ez intézmény 
létesítése iránti érdeklődésüket fokozni, főcélja 
e soraimnak. Az iskolaépületet magát dicsér-
nem fölösleges volna, hisz tudjuk, hogy a 
főváros tanácsa költséget nem kiméivé palotákat 
emel s emelt a népnevelésnek, mindenkor szem-
mel tartva a hygienikus követelményeket. Hála 
az Istennek s a magas minisztérium jóvoltának, 
mi államiak sem vagyunk mostoha gyermekek, 
mert országunknak igen-igen számos közsé-
gében szintén palotaszerű iskolaépületek dísz-
lenek, melyeken tényleg semmiféle tekintetben 
kifogásolni valót nem találhatunk. Amit azonban 
most a főváros a napközi otthonra áldozott, az 
tényleg nagyszerű. 

Az iskola összes pincehelyiségeit termekké 
alakította, melyek előtt hosszú, széles folyosó 
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húzódik. Az összes helyiségek ki vannak 
kövezve, gázvilágítással s vízvezetékkel ellátva. 
Két nagy konyhában igen nagy méretű tűz-
helyeken fő a gyermekek ebédje. Egy-egy 
tűzhelyen három nagy üst van elhelyezve, 
melyek egyikében a leves, a másikban főzelék 
fő s a harmadikban a mosogatás s tisztogatás-
hoz szükséges víz melegíttetik. A konyhákban 
példás rend és tisztaság honol s teljesen föl 
vannak szerelve a főzés minden kellékével. 
Közvetlen a konyhák mellett éléstárak vannak, 
amelyekben nap-nap mellett adományok útján 
szaporodik az élelmiszer s ugyancsak a kony-
hákból ajtó nyílik a folyosóra s az étkező-
szobákba, jobban mondva termekbe, mert igen 
nagy méretű helyiségek, melyek mindegyikét 
két-három kályha fűti. Hosszú asztalok, viasz-
kos vászonnal bevonva, mellettük fehér fapadok 
várakoznak az éhező gyermekekre s hogy lábuk 
át ne fázzék, még erős szálú kókuszszőnyegről 
is gondoskodott a főváros tanácsa. — A levest, 
a főzeléket s húst mély, emaillirozott tányé-
rokban kapják, a szerviszükhöz meg egy épp 
oly szinü kis pohár, továbbá kés, villa s 
kanál is tartozik. 

Az izraeliták e célra porcellán tálkát s csészét 
kapnak, számukra külön konyhán rituális módon 
főznek s külön teremben is étkeznek. Ezt az 
egyet nem tartom épen utánzásra méltónak, 
mert valamint a katonaságnál a különböző 
vallásúak egy helyiségben étkeznek, habár az 
ételük nem egy és ugyanazon üstben avagy 
módon lesz készítve, úgy azt a gyermekeknél 
is praktizálhatjuk; elejét vesszük ezzel az esetleg 
föltámadó irigységnek, midőn a gyermek ugyanis 
hall annak a más vallásúnak másfajta ételéről, 
azt mindenesetre jobbnak s kívánatosabbnak 
véli a magáénál, ha mindjárt nem is különb. 

Épen a déli órákban kerestem föl az étkező 
helyiséget s láttam azt a nagy karéj puha 
kenyeret, mely minden • tányér mellett az 
érkezőre várakozott. 

Déli harangszóra az intézmény vezetőnője, 
ki a bevételeket s kiadásokat ellenőrzi s a 
felügyeletet gyakorolja, — elindult kis kosz-
tosaiért. Időközben az iskola tantestületének 
mintegy hat nőtagja kötényt kötve sietett a 
szakácsnőnek a tálalásban segédkezni ; s mire 
a gyermeksereg a terembe tódult, már a nagy 
talakban párolgó, jó illatú leves állt az aszta-
lokon. Ki-ki elfoglalta helyét, mintegy húsz 
gyermek került egy aztalhoz,^ s akkor meg-
kezdődött a leves kiosztása. Érdekes látvány 
volt az a sok kipirult arc, csillogó szem, mohó 
tekintet. Mily türelmetlenkedéssel nyújtogatták 
tányérjaikat, hogy csak mielőbb levesükhez 
juthassanak ! Egyik-másik zöldségért rimán-
kodott, ismét más sok tésztáért esedezett avagy 

több tiszta levesért, s az irgalmasság cseleke-7 O o 
detét gyakorló hölgyek páratlan türelemmel 
igyekeztek valamennyinek kívánságára reagálni 
s azt kielégíteni. A leveskiosztás megtörténte 
után imára vezényeltek. Kétszáznál több üde 
gyermekhang csendült meg, magasztalva az Ég 
urát s azokat az irgalmas embereket, kiknek 
jóvoltából ma meleg ételhez juthattak. 

Legmegindítóbb látvány volt az óvodások 
asztala. Oly cseppség is akadt köztük, ki még 
a kanalat sem tudta maga kezelni. Azok 
segítségére sietett az óvónő s a dada s úgy 
etették őket, mint anyamadár a fiókát. Mily 
nyugodtan mehet ennek a cseppségnek az édes 
anyja a napi fárasztó, nehéz munka után, ha 
gyermekét ily jó kezekben tudja ! Ekkor 
érlelődött meg bennem a gondolat, hogy bár-
mily nehézségekkel is kell majdan küzdenünk 
— ez intézményt minél több állami iskolánál 
életképessé kell tennünk. Isten áldása kell, 
hogy kisérje fáradozásunkat, hisz a kis tehe-
tetlennek nyomorán is akarunk mi ezzel 
segíteni, azt enyhíteni. 

Ha a fővárosban akadt emberbarát, ki 
szívesen áldozott feleslegéből szegényebb sorsú 
embertársai javára, majd akad kisebb közsé-
gekben is jótékony ember. Vegyék csak a 
kezükbe ez ügyet a népoktatás lelkes vezetői; 
a minden szépért, jóért, nemesért lelkesedő 
tanítóság. Indítson mozgalmat, hívja föl a község 
intéző körének figyelmét e jótékony intézményre, 
kérjék föl a község azon notabilitásait, kik 
már nem egyszer tettek tanúságot jó szivükről, 
hogy tömörüljenek egy egyesületté, melynek 
célja lenne a jótékonyságnak tagokat toborzani. 
Rendezzenek jótékony célú mulatságokat, elő-
adásokat s ünnepélyeket, használj inak föl 
minden alkalmat, melyben a szív, a lélek a 
jótékonyságra hajlandóbb s nem hiszem, 
hogy nem sikerülne egy alapot megterem-
tenünk, amely azután az intézmény fönn-
tartását biztosítaná. 

A magas minisztérium is, látva komoly 
munkálkodásunkat, engedni fog azon kérel-
münknek, hogy az otthon megteremtéséhez 
szükséges helyiséget, esetleges fűtőanyagot s 
világítást majdan rendelkezésünkre bocsátja. 
Nem kell nekünk oly fénnyel s pompával 
berendeznünk, mint azt a főváros gavallér 
tanácsa tevé, — kezdjük kicsinyben, egyszerűen, 
szegényesen. Nem baj, ha eleinte csak egy tál 
meleg ételt s kenyeret adunk a kis éhezőnek, 
a község lakossága látva majd fáradozásunk 
szükséges s üdvös voltát, önként fog adózni e 
szent célra s így az intézmény mindig magasabb 
s magasabb nivóra fog emelkedni. 

Ne riasszon meg bennünket a kezdet nehéz-
sége, ne féljünk a kudarctól! — Ugy-e bár 
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a fővárosi kenyérkiosztó intézmény mily óriási 
dimenziókat vesz föl, évről-évre több szegény 
ember éhségét csillapítja, holott mától holnapra 
nem ismeri a biztos jövedelmi forrást s mégis 
mindeonapra kijut a szűkölködőnek,^ mert küld 
a Mindenható jótevőt elegendőt. így lesz az 
majd ez intézménnyel is, csak küzdjünk meg 
előbb a kezdet nehézségével. Adná az ég, hogy 
minél több község követné a kispesti Petőfi-utcai 
állami iskola tanítóinak a példáját, kik 
akciót indítanak a napközi otthon érdekében. 

(Kispest.) Vörös vár y liéláné. 

Népnevelő egyesületek. 
(Hozzászólások.) 

VIII. 
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 

községünkben az ifjúsági egyesület már l'A év 
óta szervezve lévén, bő alkalmam nyílik annak 
beléletével s a közéletre kiható céljaival köze-
lebbről foglalkoznom. Bár eddig is meleg 
érdeklődéssel viseltettem az egyesület műkö-
dése iránt, csak fokozza emez érdeklődésemet 
a Néptanítók Lapja szerkesztőségének ama 
közreadott kérdése, hogy „Miként lehetne az 
ifjúsági egyesületekből a népnevelő egyesülete-
ket kifejleszteni"? Az eszme mindenesetre oly any-
nyira nemes s a nemzeti közművelődés szempont-
jából oly nagy horderejű, miszerint megérdemli, 
hogy különösen tanügyi körökben a legszélesebb 
körű érdeklődésre ós fölkarolásra találjon. 

igen bölcsen jegyezti meg e lap szerkesztője, 
hogy az eszmének magvát az ifjúsági egye-
sületek képezik. Csak azután gondoskodni is 
kell arról, hogy ez a mag ki is keljen s gyön-
géd ápolás terebélyes fává növelje. Mert 
fajunknak, — úgyszólván — nemzeti bűne, 
hogy fölületes; nem szeret a dolgok mélyére 
hatni. Ha akadállyal találkozik, legtöbbször 
meg se kisérli annak legyőzését. Inkább az 
imitációnak hódol. Ám ha idegen népek vív-
mányait át is veszi, alakítsa azt a mi sajátos 
viszonyainkhoz s telítse meg a nemzeti szellem 
elevenségével. De hát épen ebben van a 
hiányosság. Eszmében gazdagok vagyunk mi, 
csak a megvalósításhoz hiányzik a vállalkozó 
szellem. Nem csoda hát, ha minden jó dolog 
dugába dől — félő, hogy ezzel is úgy járunk. 
Pedig itt már ráléptünk a helyes útra. Csak 
az ifjúsági egyesületek működését kell meg-
felelő szellemben vezetni és kiterjeszteni s 
mindjárt akár „népnevelő egyesületeknek" is 
nevezhetjük. Ez egyesületek mintegy közbül 
eső szervezetet képeznének a család és a 
társadalom között. Fődolog tehát ezekkel szerves 
kapcsolatba hozni. De hogyan ? — Azt mon-
dom el, amit tapasztaltam. 

Midőn megalakítottuk az ifjúsági egyesüle-
tet, mint minden dolognál, úgy itt is a kez-
det nehézségeivel kellett megküzdenünk. Tar-
tottunk népies irányú fölolvasásokat. Folytattunk 
eszmecserét aktuális kérdésekről. Szóval: meg-
ragadtunk minden alkalmat, hogy az érdek-
lődést fölkslthessük, de mindhiába. A tagok 
egyre kevesebb számmal látogatták az egyesü-
letet s rövid ott tartózkodás után örültek, ha 
valami ürügy alatt távozhattak. Annál jobban 
hangzott az utca meg a korcsma a duhaj 
nótáktól és nem ritkán a verekedésektől, mely 
utóbbi különösen a vasárnapi mulatságoknak 
majdnem kimaradhatlan eseménye volt, sőt 
talán a közérdeklődés kizárólagosságára tart-
hatott számot. Ez a jelenség méltán ejthetett 
bennünket aggodalomba. Valamelyikünknek az 
a mentő ötl íte támadt, hogy jó volna dalárdát 
szervezni. Megpróbáltuk. Es mit tapasztaltunk? 
Azt, hogy nemcsak a dalárdisták jelentek meg 
pontosan a kijelölt időben, hanem közelebbi 
ismerőseik is minél nagyobb számmal jöttek 
el s örömmel időztek ott mindaddig, míg az 
énekóra véget nem ért. Mondanunk sem kell, 
hogy az éneklés és a darabok betanulásában 
tanúsított haladás csak növelte az érdeklődést 
az egyesület iránt. 

Egyszer csak azt vesszük észre, mintha 
nem volna már olyan zajos az utca s nem 
hallanák a duhajkodást, meg a korcsmai vere-
kedéseket? Ez a körülmény még nagyobb s 
körültekintőbb tevékenységre sarkalt bennün-
ket. Hozattunk többféle társasjátékot, milyenek 
pl. : sakk, dominó, malom stb., hogy a tagok 
az énekórán kívüli időben is értelemfejlesztő 
dolgokkal szórakozhassanak. Ez olyan élénkséget 
idézett élő, hogy a tagok a kiszabott időn túl 
is szívesen tartózkodtak az egyesületben, ami 
természetesen léhaságoktól vonta el őket. 

Tartottunk erkölcsnemesítő fátolvasásokat, me-
lyek során kieemeltük az írni és olvasni tudás 
fontosságát. Utóbb oly nagy olvasási kedv 
mutatkozott, hogy a község által ajándékozott 
mintegy 250 kötetből álló könyvtár sem volt 
képes a tudvágyat kielégíteni. 

Hogy a felnőtteket is némileg belevonjuk 
az egyesület érdekkörébe, a dalárda közre-
működésével rendeztünk táncvigalmat, mely-
nek fönnmaradó tiszta jövedelméből egy kis 
tőkére is szert tettünk. 

Emellett ajánlatos még, ha a tanító a jobb 
módú családokkal érintkezést tart fönn s részt 
vesz a községi élet jótékonysági és humanitárius 
mozgalmaiban. Ily úton sikerülni fog annak 
erkölcseit és szokásait megismerni; életviszo-
nyait és gondolkozásmódját ellesve, nevelői 
munkájában hasznosító javára fordítani. Ez 
fölöttébb azért is kivánatos, mert csak ez 
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által sajátíthatja el a társadalmi közszellemet, 
amely pedig minden embernek életszükségletét 
kell, hogy képezze s mellyel a „nevelő egyesü-
letek" működése is összhangba hozandó. 

Új dolgokkal nem hozakodtam elő ; csak 
régieket elevenítettem föl. Hozzászólásom 
inkább csak azt akarja célozni, hogy az emlí-
tett dolgokra a közfigyelmet ráirányítsam s a 
„népnevelő egyesületek" eszméjének megvaló-
sításához az adatokat összehordani segítsem. 

Az itt elmondottak alig IV2 évi munkál-
kodás eredményét tüntetik föl, amiből talán 
azt a tanulságot szűrhetjük le, hogy, ha kitartó 
buzgalommal a cselekvés terére lépünk, az 
annyira óhajtott siker bizonyára ezúttal sem 
maradhat el. 

(Ürmcnyháza.) Balogh Antal. 

IX. 
Ifjúsági és népnevelő egyesületek csak ott 

keletkeznek és virágoznak, ahol ezek vezetésére 
hivatott apostolok varnak. 

Ily apostolkodásra leginkább hivatva van: a 
pap meg a tanító. Ok annyira szoros viszonyban 
állanak egymással a hivataluknál fogva, hogy 
én külön-külön el sem tudom képzelni. Egészen 
más elbírálás alá esik az, mikor vagy a pap 
vagy a tanító csak egyedül működik valamely 
községben és így az ő lelkismeretes munká-
jától és szellemi irányításától függ minden. 
Ilyen hely azonban csak kevés van. 

Épen ezért az ifjúsági egyesületből is csak 
úgy fejlődhetik ki a népnevelő egyesület, ha 
a pap s a tanító együttes akarattal és erővel 
az élére állnak ennek is meg atinak i-. 

Ezelőtt 30 évvel F Y községben 
volt egy igen tehetséges, minden jó és szépért 
lelkesülő pap, ki igazán megmutatta, hogy 
mire képes egy hivatását lelkiismeretesen betöltő 
ember. Ez a pap 19 év alatt az egész községet 
átalakította, akit ezért babérkoszorúval tün-
tettek ki, mikor a községből eltávozott, s mind 
a mai napig úgy vándorolnak hozzá a volt és 
jelenlegi hívei, mint a mohamedánok Mekkába, 
mert megismerték, hogy igazságos, benne 
bízhatnak és ő tőle jó tanácsot nyerhetnek. 

Ebből látható az, hogy a népnevelő egye-
sület szervezéséhez is három jó tulajdonság 
szükséges : igazságosság, megbízhatóság és 
szíves jóindulat mindenkihez. S ha a vezetők 
e három tulajdonságot megszerzik és soha egy 
percig sem tévesztik szem elől egyiket sem, 
akkor az alap meg van mind az ifjúsági, mind 
a népnevelő egyesület szervezéséhez, melyre 
bizton lehet építeni. 

Valamint a földmíves ember nagy súlyt fektet 
az időre, hogy munkája sikere aimál biztosabb 
legyen ; épen úgy a népnevelő egyesület 

tartására is igen fontos tényező az idő helyes 
megválasztása. Én kísérletet tettem a hétnek 
mindenik napjával és úgy találtam, hogy a 
szombati nap a legszerencsésebb úgy a nép-
nevelő, mint az ifjúsági egyesület tartására. 

Szombat estve részt vett és vesz mindenki, 
mert a munka és a fonó szünetel. Ha más 
napon tartottuk az összejövetelt, akkor néptelen 
volt. A férfiak azt mondták, hogy nekik oda-
haza ügyelni kell a házra és gyermeknépségre; 
az asszonyok meg a leányok a fonás miatt nem 
jöhettek, a legények meg azért maradtak ki, 
mert a leányok a fonóba csalták őket. Szom-
baton nem hiányzott senki. Eljött apraja-
nagyja ; ifja és öregje, férfi- és nőnemen levő 
része az embereknek. Sőt mi több, maga a 
korcsmáros is eljött és az üzletét bezárta. 
Soha élvezetesebb és hasznosabb estvéket nem 
töltöttünk, mint ezek voltak. Meg is látszott 
ám az eredménye, mert a templomot is 
buzgóbban látogatták a hívek, a gyermekek is 
jobban viselték maijukat az iskolában és 
szorgalmasabban tanultak. A korcsmalátogatás 
is megcsappant. Mindez pedig vala egy szép 
tavaszi napfény, melyet a homály ismét beár-
nyékolt, mert a vezetőség úgy fogta föl a 
dolgot, hogy ingyen nem dolgozik. De vigasztal 
a tudat, hogy derűre ború és borúra ismét csak 
derű következik. Adja Isten, hogy úgy legyen I 

Az egyesületben szerepeljen a pap és a 
tanító, s minden oly egyén, ki valamely köz-
hasznú tárgyat ad elő. Ezenkívül vitatrteleket 
kell kitűzni, amelyekhez szólhasson mindenki 
hozzá azért, mert ilyenkor történik meg az, 
hogy onnan ugrik elő a nyúl, ahonnan nem 
is gyanítja az ember, azaz valaki előállhat oly 
talpraesett dologgal, ami megbecsülhetetlen 
kincs lehet másokra nézve is. A legényeket és 
leányokat be kell osztani csoportokba, hogy 
szavaljanak, vagy olvassanak és énekeljenek. 

Hogy úgy a népnevelő, mint az itjusági 
egyesületet pontosan látogassa a legénysereg, 
e célból ajánlom, hogy csak aimak engedtessék 
meg a fonóba menetel, aki az egyesületi össze-
jöveteleken részt vesz. Ezt őrizze ellen a 
polgári hatóság és az egyesület részéről meg-
bízott egyén. Az egyesületet buzgón járó 
legények között osszunk ki a faiskolából egy-
egy oltványt. 

Végül ajánlom, hogy az állam az új házas-
pároknak adjon ajándékul egy oly könyvecskét, 
mely foglalja magában a boldog házaséletnek 
és gyermeknevelésnek tízparancsolatát, foglal-
jon magában példányképül szolgáló életképeket 
és más hasznos dolgokat, melyet a népnevelő 
egyesületek által osztasson ki bizonyos ünnep-
ségek között. 

(Fiatfalvaj Kozma Miklós. 
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A francia erkölcsi oktatás 
tanterve. 

Tudvalevő dolog, liogy Franciaországban a 
vallásoktatás helyet az erkölcsi oktatás pótolja. 

E becses lapok t. olvasóit ennek tanítás-
terve bizonyára érdekelni fogja. Néhány év 
előtt hazánkban is ak idt szószólója az erkölcsi 
oktatásnak. Ez ellen akkor többen fölszólaltak, 
többek között e sorok írója is a Néptanodá-ban. 

Mivel azonban a kérdés minden pedagógust 
érdekelhet, közlöm a francia erkölcsi oktatás 
új programját. 

Kicsinyek osztálya: Igen egyszerűen tartott 
beszélgetések, melyek minden tanítási gyakor-
latot kisérnek. 

Előkészítő oszt á y ok: 1. előkészítő osztály. 
Az elemi és előkészítő osztályokban az erkölcsi 
és polgárismei (polgári jogok és kötelességek) 
oktatás az anyanyelv, a történelem és földrajz 
tanításához fűződik s e szakmáknak tervszerinti 
óráiban adatik. 2. előkészítő osztály. Ugyanaz. 

Elemi osztályok: 8. (1.) osztály: V. ö. elő-
készítő osztályok. Továbbá : Rövid olvasmányok 
vagy erkölcsös elbeszélések, valamint alkalmas 
kérdések, azok jelentésének megmagyarázására. 
7. (2.) osztály: Egyszerű fejtegetések az olvas-
mánnyal, történelemmel és földrajzzal kapcso-
latban e szavak jelentése fölött : polgár, katona, 
sereg, haza, község, járás (kanton), megye 
(département), nép. A morális eszmék, melyek 
hozzájok fűződnek. 

Felsőbb osztályok. (Enseignement secondaire.) 
6. (3.) és 5. (4.) osztály : Nincs moráloktatás. 
4. (5.) osztály : Olvasmány, elbeszélések, mód-
szeres mulatozások, melyek alkalmasak a morális 
fejlődésnek kedvező érzelmeket erősíteni és az 
ellenkező irányzatokat leküzdeni. 

Az őszinteség. A szabadelvüség és az álnok-
ság. Az igazság és hazugság. A lét (valóság) 
és a látszat. A képmutatás. 

A bátorság. A bátor és a gyáva. Az erély 
és a puhaság. Kitartás és szeszély. Bátorság a 
szenvedésben, bátorság az élvezetnek ellent-
állani. Ellenállási bátorság vélemények ellen 
meggyőződésből ; bátorság, saját hibáit belátni, 
bátorság önmagát bevádolni. A morális gyen-
geség. 

A morális tapintat. Undor durva érzéki 
élvezetek előtt. 

A jogosság. A lopás, csalás és a szabálytalan-
ságok. Az adott szó tisztelete. 

A jóság. A szülőkhöz és testvérekhez való 
vonzódás. A jó pajtásság. A barátság. Az 
udvariasság. A részvét és a kegyetlenség. A 
nemeslelküség. Az állatok iránti szeretet. 

Az önnevelés. (L'éducation de soi-même.) A 
morális méltóság érzelme a becsület szempont-

jából tekintve. Az önfegyelmezés. A jellem-
szilárdság és önzetlenség. A lelkiismeret belső 
tekintélye és tisztelet a szabály előtt. A köteles-
ségeinek élő ember. 3. (6.) osztály: Hetenként 
1 óra. Olvasmány, elbeszélések és módszeres 
beszélgetések oktatásul azon érték fölött, 
amellyel az embernek, mint a társadalom tag-
jának, céljai bírnak. 

Az egyetemlegesség (szolidaritás). Az egyes 
egyének hatása és ellenhatása egymásra. Mit 
nyer az egyes egyén a társadalomtól ; cselek-
véseinek benyomása a társadalmi (szociális) 
körre (környezetre). Azok a kötelességek, melyek 
az emberek szolidaritásából erednek A nyert 
oktatásból eredő kötelességek. 

Társadalmi igazságosság és testvériség. Az 
egyesnek jogai. A gondolatszabadság ; a türel-
messég. A jótékonyság. 

A család. A család társadalmi és morális 
jelentősége. 

A hivatás. A munkához való morális és 
társadalmi kötelezettség. A hivatásos munka 
mint társadalmi hatályosság (erő) A hivatás-
beli erények. Vállalkozási kedv, testületi 
szellem. 

A nép. A haza eszméje. A hazaszeretetre 
való nevelés. A hazára való gondolat hivatás-
beli kötelezettségeink teljesítésénél. 

Az állam és a törvények. A törvényszerűség. 
Az állam funkciói. A demokrácia s az 1789. 
évi alapelvek. 

Az emberiség. A nemzetek egymáshoz való 
vonatkozásai ; nemzetközi igazságosság. Az 
emberiség polgárosodása. 

Egyéni szabadság és társadalmi fegyelem. 
A derék polgár (Le bon citoyen). 

A 2. (7.) és 1. (8.) osztálynak nincs morál-
tanítása ; a felső osztály részére, mely a 
bölcsészeti és a mennyiségtani osztályra szakad, 
a bölcsészet tantervében a morál-tudomány 
elemi kurzusáról gondoskodva van; a tulajdon-
képpeni erkölcsi oktatás a 3. (6.) osztállyal 
megszűnik. Elő van azonban írva, hogy a felső 
osztályokban az alkoholizmus ellen küzdeni 
kell. A tanító úgy az egyéni, mint a társa-
dalmi etika tanításánál mutasson rá az iszá-
kosság veszélyeire és fizikai, morális és társa-
dalmi hatásaira : erkölcsi lealázás, a faj 
gyengítése, nyomor, öngyilkosság stb. A közlött 
tantervben előírt tárgyak a gyermekek 14-éves 
koráig terjedő erkölcsi oktatás anyagát foglal-
ják magukbaji. 

Más iskolák erkölcsi oktatási programmjai 
sem jobbak. 

A következő tanterv a tanítóképző-intéze-
tek tanterve : 

Első évfolyam : Lélektan, pedagógia és 
erkölcstan együtt heti 2 órában! Az első esz-
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tendőben tulajdonképpeni moráloktatás nincs, 
csak a lélektannak a nevelésre való alkalma-
zásánál némi ismeretet írnak elő a tantervek 
a „morális nevelésről." 

Az ösztönök és jellemek természetes külön-
bözősége, a jellemek módosulása és szokások 
elsajátítása. A gyermek érzékeinek müvelése. 
Az akarat nevelése. A fegyelem. Jutalom és 
büntetés. A verseny. 

Második évfolyam. Elméleti erkölcsi elvek. 
Bevezetés: A moráloktatás tárgya. A morális 
tudat: A jónak és rossznak ösztönszerű meg-
különböztetése, amint az a nevelés által fejlődik. 

A szabadság és felelősség: A felelősség föl-
tételei ; fokai és határai a beszámíthatóságnak. 
Az iszákosság az ember e lényeges attribútumát 
elpusztítja. 

Kötelezettség és kötelesség : A morális törvény 
sajátságai. Az egyéni érdeknek, mint a morál 
bázisának elégtelensége. Az érzelemnek, mint 
a morál egyetlen elvének elégtelensége. 

A jó és az abszolút " kötelesség : (Le bien et 
le devoir pur.) Az emberi személy méltósága. 
(Jelzendő, hogy az iszákosság által megsért-
hető vagy egészen megsemmisíthető.) 

A morál szankciói : (Les sanctions de la 
morale.) Az erény és boldogság egymáshoz 
való viszonya. Egyéni szankció (a morális elég-
tétel és a lelkiismereti furdalások). Társadalmi 
szankció. Az érzékfölötti szankció (Sanction 
supérieure). A jövendő (túlvilági) élet és az 
Isten. 

Gyakorlati morál. Alkalmazás. Az egyén 
kötelessége' : Alapja. Az önbecsülés leglénye-
gesebb formái. Az egyéni erények (mértékle-
tesség, okosság, bátorság, igazságszeretet stb.) 

A család kötelességei: A család morális és 
társadalmi jelentősége. Házi kötelességek. 

A társadalmi élet általános kötelességei: A 
jog. A személyek egymásközti vonatkozásai. 
A társadalmi kötelességek fölosztása. Köteles-
ségek, melyek az igazságérzetből és köteles-
ségek, melyek könyörületből folynak. (Devoirs 
de justice et devoirs de charité.) 

Jogból folyó kötelességek: (Devoirs de justice). 
Az egyén becsülése, élete, szabadsága, becsülete, 
jóhire, véleményei, hite és birtoka tekinteté-
ben. Az Ígéretek és szerződések szentsége. o O 

Polgári kötelességek : Az állam, a nyilvános 
tekintély alapja. A nemzeti felsőbbség. Törvé-
nyessége. Határai : a lelkiismereti szabadság ; 
az egyéni szabadság; a tulajdon. Az általános 
választó-jog. Az államhivatalnokok. A törvény-
kezési, végrehajtó és bírói hatalom. 

A polgárok kötelességei: hazaszeretet, engedel-
messég a törvény iránt. Az adók ; a katonai 
szolgálat. A választási kötelesség. Az iskolai 
kényszer. 

A tanítóképző-intézet 3. árfolyamában morál-
oktatás nincs ; de elő van írva, hogy ez évben 
heti 2 órában lélektan, pedagógia és erkölcstan 
ismétlendő s a gyakorlati pedagógia s az iskolai 
igazgatás tana újonnan bevezetendő. 

* 

E tantervekhez kommentárt nem fűzünk, 
de megemlítjük, hogy e tanterveket, amennyi-
ben azok a gimnáziumra (lyceumra) vonat-
koznak, egy francia családapa a legbefolyásosabb 
francia lapban a „Figaro "-ban terjedelmes 
cikksorozatban e cím alatt : „Nos enfants au 
college" (Gyermekeink a kollégiumban) bírálat 
tárgyává teszi. A francia családapa attól tart, 
hogy az új tantervek szerinti erkölcsi oktatás 
inkább bölcsészeti, mint gyakorlati lesz és 
inkább metafizikai rendszerekre lesz tekintettel, 
mint a mindennapi élet szükségleteire. 

Kétségtelen, hogy sok szép dolog van ezek-
ben a tantervekben, de hogy mennyiben lesz 
ez elmélet a szív és lélek sajátja, azt már 
bajos volna megítélni az eddigi kísérletek és 
eredmények után. 

II. 31. 

= Nyugdíjkiegészítö alap megteremtését 
határozta el a Budapeti Tanítók Segélyző Egye-
sülete, mely Verédy Károly dr. kir. tan-
felügyelő odaadó buzgalinú elnöklése alatt a 
rnult évben már majdnem ezer taggal műkö-
dött áldásosán. Az egyleti vagyon közel jár a 
190.000 koronához. Most, miután a segélyző 
egyesület minden alapja már be van fizetve, 
napirendre tűzték a nyugdíjkiegészítö alap 
megteremtését. Ennek célja, hogy a tanítóta-
goknak nyugalomba vonulásuk alkalmából 
lakáspénzük kiszolgáltatását garantálja. Sőt, 
ha ők elhalnak, ezt a lakbért továbbra folyó-
sítják az özvegy részére. A szervezetet a jövő 
közgyűlésig megállapítják. Az előmunkálatok 
folytán már nagy önkéntes adományok folytak 
be erre a nemes célra, mely áldásos, mara-
dandó alkotása lesz a szeretet nevében s a 
szeretet jelszava alatt 40 év óta kitűnő sikerrel 
működő Budapesti Tanítók Segélyző Egyesületé-
nek. A mult évben jótékony célra tízezer koronát 
fordítottak, s emellett vagyonuk 12.500 koro-
nával szaporodott. Helyesléssel fogadták Székely 
Lajos fővárosi tanítónak azt az indítványát, 
hogy a könyvkiadók az iskolakönyvek után 
szerzett jövedelmükből áldozzanak a nyugdíjas 
tanítók házbér-kiegészítésére szolgáló új alapra. 
Ezzel a folyó hó 18.-án tartott közgyűlés az 
elnök éltetésével véget ért. 

c©tf<Be 
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Dalmácia az Uránia színházban. 
Kr. előtt mintegy 200 esztendővel a régi 

harcias illírek, a dalmaták önálló országot 
alapítottak. Önállóságuk mintegy 30 évig állott 
fönn, mert a rómaiak előtt sorra meghódoltak. 
Ennek következtében ez a tartomány hamar 
művelődött, az eredeti dalmát lakók elrómai-
asodtak. Közülök a rómaiaknak igen kitűnő 
katonái kerültek ki. A virágzó állapotokat 
tönkretették, megsemmisítették a népvándorlás 
következtében oda húzódott barbárok : gótok, 
alánok és hunok. Justinián bizánci császár 
idejében visszahódították a bizánci császárság 
körébe. Később déli szláv törzsek (horvát és 
szerb) telepedtek le közéjök, a Kr. utáni VII. 
század elején. 

A XI. század vége felé a magyar király köve-
telte a horvát-dalmát tengermelléket. Szent 
László a mai Horvátország területét (1091) 
elfoglalta ; Kálmán király pedig 1105 ben 
Zárát, Spalatót, Traut, stb. meghódította s 
magát horvát-dalmát királlyá koronáztatta. 

Sok viszontagság érte aztán Dalmáciát egy-
részt Velence beavatkozása, másrészt pártver-
sengések miatt. Róbert Károly a Frangepánok 
stb. segítségével innen jutott a magyar trónra. 
Nagy Lajos foglalta vissza ismét a dalmát 
tengerpartot, aki az ellene támadó Velencével 
sokat háborúskodott. Ö nemcsak visszaszerezte 
Dalmáciát, de kötelezte Velencét arra, hogy 
évente, Szent István napján, 7000 aranyat 
fizessen a magyar királynak. 

A XV—XVI. században a törökök tartották 
egyidőre birtokukban Dalmáciát. Majd ismét a 
velenceiek kezébe került a tengerpart egy része. 
1797-ben Franciaország és Ausztria meg-
egyezése szerint az osztrák monarchiához csa-
tolták Dalmáciát. A bécsi béke következtében 
pedig Franciaország vette uralmába. 1816-ban 
Dalmácia királyság címen az osztrák örökös 
tartományok sorába foglalták. 

Az 1868. évi XXX. törvénycikk értelmében 
Magyarország és Horvát-Szlavon-Dalmátország 
egy állami közösséget alkotnak a külfölddel és 
Ausztriával szemben is. A magyar koronához 
tartozás jogát kifejezte az említett 68 iki tör-
vény azzal is, hogy elrendelte a magyar korona 
és királyi címbe: Horvát-Szlavon- és Dalmát-
ország királya cím fölvételét is a magyar 
korona országai által verendő pénzekre. Ugyan-

ezen törvény szerint „Magyarország, mint 
eddig, ezután is követelni fogja Dalmácia vissza-
kapcsolását Horvátországhoz való csatolása 
által." Ma a társországok alkotmányos címe: 
„Horvát-Szlavon- és Dalmátországok." A bán 
címe : „ Horvát-Sdavon- és Dalmátországok 
bánja. " 

Dalmácia ma tényleg Ausztriához tartozik. 
Képviselőit Bécsbe küldi a birodalmi tanácsba. 
A visszacsatolás kérdését Ausztria hozzájáru-
lásával lehet megoldani. 

A bosnyák okkupáció óta fejlődésnek indult 
Dalmácia. Különösen a vasutak tekintetében. 
Főként olajbogyót, szőlőt, búzát, árpát, kuko-
ricát és gyümölcsöt termel. Ujabban lakói 
dohánytermeléssel is foglalkoznak. Lakosainak 
száma nagyobb félmilliónál. Társadalmi érint-
kezésnél a lakosság 90%-a a szerb nyelvet 
használja. Az olasz nyelv alkalmazása nagyon 
kiszorult. 

A magyar országgyűlés a kiegyezés óta sem 
tartotta szükségesnek, hogy Dalmácia vissza-
csatolását Ausztriával (és a horvát-szlavon-
dalmát tartományi gyűléssel) végleg elintézze. 

Mostanában több országgyűlési képviselő 
járja be Dalmáciát a társadalmi és közviszonyok 
tanulmányozása végett. 

Dr. Havas Rezső, a Magyar Földrajzi Tár-
saság alelnöke, néhány év óta újra meg újra 
előadást tartott Dalmácia visszafoglalásának 
kérdéséről. Önmaga is bejárta ezt a tartományt 
s ott műkedvelő fényképész fotográfiái föl-
vételei alapján pillanatnyi fölvételeket gyűjtött 
az Uránia magyar tudományos színházban 
leendő előadáshoz. Szöveget írt s ekként került 
Dalmácia 170 szines vetitett képpel, 15 mozgó-
képpel és eredeti dalokkal 3 felvonásban az 
Uránia színházban a nézőközönség elé, február 
18.-án. Az első felvonásban képeket látunk 
Magyarország fénykorából s magyar emlékeket 
Dalmáciában. Ezeknek egy vésze nem tartozik 
szorosan Dalmácia történetéhez, de mint kiváló 
magyar festők (Than Mór, Vágó Pál. Feszty 
Árpád, Lötz Károly, Bihari Sándor, Wagner 
Sándor, Hegedűs László) jeles festményei alapján 
készített vetítések, lelkes hangulatot keltenek. 

A bemutatott előadás folyamán különösen 
élénk érdeklődésre tarthatnak számot a követ-
kező részletek: 

Hangulatkeltés, lelkesítés szempontjából az 
első felvonásban képek vonúlnak el előttünk 
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Magyarország fénykorából Attilától és a bon-
foglalástól kezdve Mátyás király uralkodásáig. 
Ugyanitt vetített képeken látunk magyar 
emlékeket Dalmáciából. A második és harma-
dik fölvonásban népéletet, típusokat, természeti 
szépségeket és nevezetességeket szemlélhetünk 
Dalmáciából. Valóságos tündéri estnek lehet 
mondanunk az előadásnak ezt a részét. Szinte 
álomba ringatnak egyes képek szemkápráztató 
tündöklésökkel. A dalmát népélet és típusok 
köréből legmegkapóbb az utcai élet Zárában, 
brenói népviselet, dalmát parasztok szamáron. 
Tájképek közül a naplemente, holdvilág és 
halászat Záránál, raguzai népviselet s paraszt-
család Spalató környékéről. A természeti jelen-
ségek közül a tengeri zivatar fönséges képe 
tárul elénk. Egyes képek bemutatása mellett 
alkalmas zene és dalmát ének gyönyörködtet 
bennünket. 

Magyarország fénykorával kapcsolatban mu-
tatja be szerző a dalmátországi magyar emléke-
ket az Árpádok és Anjouk korából. Sok emlék 
beszél IV. Béla királyunkról. Elvonul előttünk 
Clissa vára, hova IV. Béla a tatárok elől 
menekült. Ott haltak meg Katalin és Margit 
nevű leányai, kiknek a spalatói gyönyörű román 
stilü dom harangtornyában elhelyezett kőkopor-
sóját is föltünteti a vetített kép. Elvonul előt-
tünk a traui dom, melyről egy angol építész 
azt tartja, hogy a mi jáki templomunk mintá-
jára készült. Látjuk Nagy Lajos király nejének 
ajándékát, Szent Simeon ezüst koporsóját 
Zárában. Gyönyörködünk Novigrád festői rom-
jaiban, a rektorok raguzai palotájában, mely-
nek egyik márványtábláján Zsigmond király 
nevét is megörökítették. Föltűnik előttünk a 
híres Roland-oszlop Raguzában, melynek rúd-
jairól egykor magyar zászló lengett. 

Szinte kimeríthetetlen sorozatban jelennek 
meg előttünk Dalmácia elragadó tájképei, 
vízesései, sok helyütt fehérsziklás hegyei, 
történeti becsű régi épületei. A régi építkezés, 
régi uralom klasszikus maradványaival sok 
helyütt találkozunk. így magunk előtt látjuk 
a rómaiak idejéből Dioklecián császár palotáját 
és az ő mauzóleumából átalakított dom belsejét. 
A középkori olasz építkezési módot. Remek 
növényzettel benőtt díszkerteket, tengerpartot 
tüntet fel egymásután gyors változatban a 
III. felvonás. 

Rendkívül élénkítik az előadást a pompásan 
sikerült mozgó-képek. Nevezetesen a raguzai 
piac, a katonák elvonulása zeneszóval, a vasár-
napi korzó Raguzában, a Montenegróba vezető 
szerpentin-út utasai, a koló-tánc, juhnyáj legel-
tetése, játék a vízben, a Kerka folyó vízesései, 
öszvérek felhajtása a hajóra, a viharos tenger, 
s a gyermekek ugrálása a vízben a bedobált 

krajcárok után. Igen kedves magyar emléket 
találunk Zelenikán, ahol magyar ember alakított 
elragadó szép fürdőhelyet. 

Szivünk-lelkünk megtelik gyönyörűséggel, 
hazafias gondolatokkal e 2 óráig tartó előadás 
alatt, ahol 170 színes, vetített képben, 15 
mozgó-képben és dalmát eredtti dalokban 
találunk szórakozást. Oly gazdag, oly fényes 
kiállítású ez a darab, hogy párját ez idő 
szerint tudtunkkal külföldön sem lehet találni. 
Igazán elsőrendű látványosság! Büszke lehet reá 
a tanítóság egyik jóbarátja, Molnár Viktor 
miniszteri tanácsos, akinek a gondolata volt az 
Uránia magyar tudományos színház létesítése. 

Nagy elismerést érdemel az Uránia szinház 
azért a kiváló gondoskodásáért, hogy annyi 
becses fotográfiái felvételt csináltatott a hely-
színén. Dicséretre érdemes a szinház művezetője 
is kitűnően sikerült mozgó-képeiért. 

Ismételten meggyőződtünk róla, hogy az 
Uránia tudományos szinház valóban jeles és 
könnyen használható es/köze a magyar tudo-
mányosság és művelődés népszerűsítésének. 
Kellemesen vonzó, nevelő iskolája a felnőtt 
közönségnek, örömmel várt iskolai kirándulása 
a középfokú nevelő- és oktató intézetek 
tanulni vágyó ifjúságának. 

Iskolák vezetői és a vidékről fölránduló kö-
zönség hazafias kötelességet teljesítenek, ha 
alkalomadtán minél gyakrabban látogatják az 
Uránia szinház tanulságos és nagybecsű mutató 
ványos előadásait. 

Méltán számot tarthat az elismerésre a 
lelkes szerző is, aki hazafias érzelmeinek e/.zel 
a lendületesen megírt, magyar zamatú mun-
kával áldozott. 

(Budapest.) Gööz József dr. 

I R O D A L O M . 
Vezérkönyv a _ testgyakorlathoz, népisküai 

tavitok számára. Irta : títepankó Albert képző-
inte'zeti tanár. Kiadja Lampel R. Budapesten. 
Ara 2 korona. Iskoláink egyik legfontosabb 
tárgya a testgyakorlat. Szabad levegőben 
mozgás, a test izmainak szabályszerű gyakor-
lása edzi meg itjuságunkat. Az utóbbi években 
lefolyt tantervrevíziók minden iskolában méltó 
helyet biztosítottak a testgyakorlatnak. Az 
elemi iskolai új tanterv is méltóképen rendezi 
és irányítja a testgyakorlat tanítását. Ezen 
irányelvek figyelembe vételével írta meg Stepankó 
Albert budapesti állami tanítónő képző-intézeti 
tanár vezérkönyvét a népiskolai tanítók szá-
mára, mely a tanítók munkáját megkönnyíteni, 
egyöntetűvé tenni, az emberi test összhangzatos 
és minden oldalú fejlesztését elősegíteni óhajtja. 
E célból mintegy kétszázezer szabad-gyakorlat 
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van összeállítva egyszerű és világos csopor-
tosításban és ezen tananyag szigorú fokozatos-
ságban óráról-órára beosztva úgy az osztott, 
mint az osztatlan népiskolák számára. A nép-
iskolai tanuló 6 éven át minden órán más és 
más gyakorlatokat végez úgy, bogy a leg-
kisebb izomcsoportok sem maradnak gyakorlás 
és fejlesztés nélkül. Az óránként beosztott 
anyag oly változatos, hogy sein a tanító, sem 
a gyermeksereg meg nem unhatja a testgya-
korlást. Emellett kellő méltatásban részesül az 
esztetikai és művészeti szempont is, mert 
nemcsak az egyes gyakorlatok csinos kivitelére 
törekszik, hanem a felvonulások, füzérek és 
dalok alkalmazásával a kedély nevelésére is 
jótékonyan hat. A játékok megfelelnek a 
gyermek korának, kedély világának, képzeleté-
nek és tevékenységi vágyainak. A testgyakor-
latok köre kicsiny s a tantervben felsorolt 
szereken csakis a 6—12 éves gyermek szerve-
zetének megfelelő egyszerű gyakorlatokat al-
kalmaz. Még az oly mostoha viszonyok között 
levő népiskolák számára is ad utasítást, ahol 
nincs külön berendezett tornatér. Elegendő 
egy sík terület és a tanító jóakaratú buzgalma, 
hogy a legutolsó falusi iskolában is megköze-
líthető legyen a testgyakorlás célja. Nagy 
gondot fordít az elemi gyakorlatok leirására 
és vezénylésére, hogy még azok is megért-
hessék, akiknek nem volt alkalmuk a képezdé-
ben azt megtanulni. A leányok testgyakorlatára 
is oly gondot fordít mint a fiúkéra s ezen 
szempont végig húzódik az egész vezérkönyvön. 
Azon gyakorlatok, amelyek nem valók leányok-
nak, csillaggal vannak megjelölve. Törekvése, 
hogy népiskoláinkban a testgyakorlás egységes 
anyag és vezénylés mellett biztos alapul szol-
gáljon részben a felsőbb iskolák tornatanításá-
nak, részben a nép nagy tömege testi fejlesz-
tésének és ügyesítésének, minek jó hasznát 
veheti mindenki nemcsak a mindennapi életben, 
hanem a katonáskodás idejében is. — Ezek 
volnának a nevezetesebb mozzanatok, melyek 
e könyvet értékesse teszik. Láthatjuk belőle a 
kiváló pedagógust, a széles képzettségű tanárt, 
aki alaposan ismeri a tanító és a gyermek 
igényeit. Épen azért tanítótársaink iránt tar-
tozó kötelességünknek teszünk eleget, midőn 
tankönyvirodalmunk e jeles termékét kartársaink 
becses figyelmébe a legmelegebben ajánljuk. 

(P.) 

Megjelent : A helyes magyar beszéd-, olva-
sás és írás tanítása az elemi isicolában. Vezér-
könyv a magyar nyelvtan tanításához. Irta : 
Mittner Zoltán. Pályanyertes munka. Ára egy 
korona, mely a szerző címére küldendő : 
Mittner Zoltán állami tanító, Fiume. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította : dr. Vaszary 
Kolos Ferenc hercegprímás úrnak, aki a nagy-
ölvedi r. kath. felekezeti iskola építkezési cél-
jaira 3680 korona értékű téglát, dr. Kohl 
Medárd püspök urnák, aki ugyanezen célra 400 
koronát, az esztergomi főkáptalannak, amely szin-
tén hasonló célra 200 koronát adományozott; 
báró Szentkereszthy Bélának, aki az árkosi áll. 
el. isk. és kisdedóvó növendékek tanszereinek 
beszerzésére 300 koronát adományozott ; Hornig 
Károly báró veszprémi püspöknek, aki a vidi 
róm. kath. felekezeti iskola építkezési céljaira 
300 koronát adományozott ; gróf Csáky Ödön-
nek, aki a nagyhalmágyi áll. el. iskola 21 nö-
vendékének mintegy 260 korona értékű ruhá-
zatot és iskolai fölszereléseket adományozott; 
a petrozsényi polgári olvasókörnek, amely 
653 koronát adományozott a petrozsényi 
állami elemi iskola szegény tanulóinak 
felsegélyezésére ; a felső magyarországi bánya 
és kohó részvénytársulatnak, amely a szomolnoki 
áll. kisdedóvoda céljaira 4000 koronát és ingyen 
telket adományozott ; zombori Lippay Géza 
koroncó-gáspárházi nagybirtokosnak, aki a 
koroncói r. kath. felekezeti iskola építkezési 
költségeire 1000 koronát adományozott. 

Kinevezte: Britz Olga oki. tanítónőt a 
pancsovai áll. el. népisk. r. tanítónővé ; Osztián 
Mária oki. tanítónőt a bethleni áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Domahidy Elemért. Hajdu-
vármegye és Debrecen sz. kir. város főispánját 
a debreceni orsz. tanítói árvaház helyi felügyelő 
bizottságának elnökévé, Faust Elekné szül. 
Czekélius Ilona úrnőt pedig ezen bizottság 
tagjává; Győry Erzsébet oki. kisdedóvónőt a 
nagyszlabosi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; 
Balláth Vencel oki. tanítót a schnellersruliei 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Lőrinezi Dénes 
oki. tanítót a szadelói áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Súfalvi Laura oki. kisdedóvónőt a 
nagyilondai áll. kisdedóvodához kisdedóvó-
nővé ; Tukulija Szvetozár oki. tanítót a szoko-
lováci közs. el. isk -hoz r. tanítóvá ; Zsigmond 
Imre oki. tanítót a kobori áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Jezerniezky Elemér oki. tanítót a 
dobozi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá-; Tyukodi 
Jenő oki. tanítót a hódmezővásárhelyi tanyai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Weinhardt 
Mihály oki. tanítót a horgosi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Bápay Dezső oki. tanítót a 
naszódi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Sándor Mihály pákéi áll. el. 
isk. tanítót az erősdi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében ; Vrabélyné-Dzunya Paula rákos-
ligeti áll. el. isk. tanítónőt az Ehmann-telepi 
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áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; Bácz Mária 
gyöngyösi áll. óvónőt a soroksári áll. óvodához 
jelen minőségében; Vidics János kisházai áll. 
el. isk. tanítót a gyantai áll. el. isk.-hoz és az 
igazgatói teendők ellátásával megbízta; Sipos 
Mihály kóbori áll. el. isk. tanítót a segesvári 
áll. el. iskolához jelen minőségében. 

Végleg megerősítette jelen állásában: 
Mihajlovics Miklós temeskubini közs. iskolai 
ideigl. tanítót; Zsivojnoo Vladimir fürj esi közs. 
isk. ideigl. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Reiner Károly 
ruszkabányai munkaképtelen társ. isk. tanító 
részére évi 560 korona ideiglenes nyugdíjat ; 
Bodrögianuné - Ciorogariu Emilia ó - pécskai 
munkaképtelen gör. kel. tanítónőnek évi 580 
koronát; Szabó Lajos csernolehotai áll. el. isk. 
munkaképtelen tanító részére évi 680 koronát; 
özv. Wagner Miklósné, szül. Panlcovies Lujza 
nagykanizsai áll. el isk. munkaképtelen tanítónő 
résíére évi 600 koronát; Antalicz Hugó német-
palánkai munkaképtelen r. kath. tanító részére 
évi 620 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Schreithof er 
Józsefné, szül. Strausz Gizella volt szeredi közs. 
munkaképtelen óvónő részére 810 koronát 
egyszersmii denkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Agrima György volt gyálai g. kel. szerb 
el. isk. tanító Natália nevű kiskorú árvája 
részére 134 koronát; néhai Mocsári Emánuel 
nagva mási g. k. el. isk. tanító özv., szül. 
Moldorán- Pap " Anna részére 400 koronát ; 
néhai Jehlicska Károly nyug. nagymodrói róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Galbavy Julianna 
részére évi 300 koronát; néhai Lengyel Gyula 
tótkomlósi ág. hitv. ev. volt tanító özv., szül. 
Kosztra Honának évi 603 korona 60 fillért, 
Jenő, Ilonka és Gyula kiskorú árváinak egyen-
kint 100 korona 60 fillért, együtt 301 korona 
80 fillért mindössze 905 korona 40 fillért; 
néhai Horváth Jánosné, szül. Szabó Etelka 
kecskeméti közs. el. isk. tanítónő 4 kiskorú 
árvájának 653 korona 32 fillért ; néhai Kozariu 
János nyug. szilhai gör. kel. tanító özv., szül. 
Murariu Máriának évi 324 koronát; néhai 
Szatlimáry Lajos nyug. volt bálványosi róm. 
kath. el. isk tanító özv., szül. Gergely Anná-
nak évi 300 és 3 kiskorú árvájának együtt 
150 koronát. 

EGYESÜLETI ELET. 
S A Budapesti (budai) Tanítóegyesület 

folyó hó 18.-án Magyar József elnöklésével 
közgyűlést tartott, melyen az elnöki megnyitó 
után Léderer Ábrahám tartott tartalmas, esz-
mékben gazdag szabad előadást az iskolai 

megfigyelésekről. Nagytudományú érdemes peda-
gógusunk másfél óráig kötötte le hallgatósága 
figyelmét, kijelölve az iskolai megfigyelések 
helyes irányát s buzdítva kartársait a fizológiai 
pszihológia tanulmányozására. A közgyűlés 
tagjai sok okulást merítettek Léderer tanul-
ságos elődásából s általánosan csodálták a 
77-éves pedagógus szellemi frissességet. Az elő-
adáshoz Eperjessy István szólt, tájékoztatván 
a közgyűlést ama megfigyelések felől, amelyek 
az ő iskolájában folynak. Nagyon előhaladt 
már az idő, midőn áttértek az Orsz. Bizottság, 
illetőleg az egyet, tanítógyűlés tételeire s még 
ezeket is megelőzőleg tárgyalták a választmány 
abbeli indítványát, hogy keressék meg az 
Orsz. Bizottságot: határozza el, hogy az egye-
temes tanítógyűlésnek egy szakosztálya az 
iskolai egészségüggyel s ennek keretében a nép-
iskolának a tuberkulózis elleni védekezésévél 
foglalkozzék. Hozzászólt ehhez az indítványhoz 
— amelyet egyhangúlag elfogadtak — dr. 
Schuséhny Henrik, az iskolai orvosok szak-
bizottságának az elnöke s kilátásba helyezte, 
hogy szakbizottságuk 6Z egyet, tanítógyűlésre 
kellő számú szakelőadókról gondoskodni fog. 
A népiskolai törvény revíziójáról Almási János 
ig.-tanító beszélt röviden, de tartalmasan és 
érdekesen ; tételeit a közgyűlés elfogadta és az 
Orsz. Biz. elé terjeszti. A népnevelő egyesüle-
tekről Bárány Zsigmond, a nyugdíjtörvényről 
Iíajós Mihály, a fizetésrendezésről Hesz Árpád 
referált. Javaslataikat egyhangúlag elfogadták 
s az Orsz. Bizottsághoz teszik át. Következett 
ezután a választmánynak egy javaslata, mely 
meglepetésszámba ment. Azt indítványozta a 
választmány, hogy, tekintettel a tanítóságnak 
az egyetemes gyűlés iránt eddig mutatott csekély 
érdeklődésére, amennyiben 200—220 tanító-
egyesület közül eddig csak 14 egyesület foglal-
kozott az egyetemes gyűlés tételeivel — szólítsák 
föl az Orsz. Biz. igazgató-tanácsát: fontolja 
meg jól, hogy nem volna-e célszerűbb az egye-
temes gyűlést, mélynek a mai köz- és politikai 
állapotok sem igen kedveznek, 1905-re halasz-
tani ? Almási János ellenezte az indítványt, 
amelyet azonban mégis elfogadtak. Megválasz-
tották azután tiszteletbeli tagnak dr. Bárczy 
István tanácsnokot, a fővárosi elemi iskolai 
tanterv szerzőjét. Ekkor már annyira „öreg 
este" volt, hogy az évi jelentést, a pénztáros 
és könyvtáros jelentését, sőt a tisztújítást is 
egy folytatólagos közgyűlésre kellett halasztani. 

1 A Baranya-megyei Ált. Tanítótestület 
folyó hó 6.-án választmányi gyűlést tartott, 
melyre úgy a helybeli, mint a vidéki tagok 
szép számmal jelentek meg. A gyűlés első 
tárgyát a „Kolozs-vármegyei Ált. Tanítótestület" 

1 fölhívása képezte. Az átiratban fölkérik Ujváry 
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Bélát, az „Eötvös-alap" elnökét, ki az öt ért 
méltatlan támadások folytán állásáról leköszönt, 
hogy lemondását vegye vissza. A „Baranya-
vármegyei Alt. Tanítótestület", tekintve Ujváry 
Bélának épen az „Eötvös-alap" vezetése köriili 
kiváló érdemeit, a más által el nem ért szép 
eredményt, föltétlenül méltányosnak tartja, hogy 
bizalma megszavazásával őt erkölcsileg jutal-
mazza, lemondásába bele nem nyugodva, ragasz-
kodása, tisztelettél párosult szeretete nyilvánítása 
által önérzetét, lelki erejét fokozva azt ered-
ményezze, hogy továbbra is azon a helyen 
maradjon, honnan a tanítóság érdékeit védte, 
önzetlenül intézte. E tárgyban — Rédei István, 
Schmidt Boldizsár, Sasvári Béla, Bódis Béla, 
Schneider István és Salamon József által tett 
hozzászólások után a választmány kimondotta, 
hogy a „Kolozs-vármegyei Tanítótestület" hatá-
rozatában kimondott 3 ponthoz, minden vál-
tozás nélkül csatlakozik. (Hasonló határozatot a 
pozsonyi és más tanítóegyesületek is hoztak. 
Szerk.) Eznián a járáskörök ügyével foglal-
koztak. A közgyűlés a választmányhoz utasította 
a törvény-revízió ügyét. Albizottságra (Schmidt 
B., Schneider I., Reberics I. és Salamon J.) 
bízták, mely majd kész javaslattal fog a választ-
mány elé járulni. Az Eötvös-alap helyi gyűjtő-
bizottságának elnökségével Reberics I. bízatott 
meg. Fölolvasták még Berzeviczy Albert vallás-
és közoktatásügyi miniszternek táviratát és 
Halász Ferenc miniszteri osztálytanácsos kö-
szönő levelét. 

- f A Györvidéki Tanítóegyesület köz-
ponti választmánya folyó hó 13.-án látogatott 
ülést tartott, melyen az egyetemes tanítógyülés 
tételeit tárgyalták. Holczmann Ferenc állami 
tanítónőképezdei tanár „A népoktatási törvény 
revíziója, kapcsolatban a szolgálati viszony 
szabályozásával" című tételre terjesztette elő 
10 pontból álló javaslatát, mit a választmány 
részletes megvitatás után elfogadott. Benedek 
Vince „A fizetésrendezés és nyugdíj szabályozás" 
című tételre, Vaskó László pedig „A nép-
nevelési egyesületek megteremtése és szerve-
zése" című tételre vonatkozó javaslatát ter-
jesztette elő. Benedek Vince indítványára a 
választmány Ujváry Bélának, a Néptanítók 
Lapja szerkesztőjének a személye ellen intézett, 
minden tekintetben alaptalan támadásokkal 
szemben bizalmat szavazott, egyszersmind ki-
mondotta, hogy a Néptanítók Lapját minden 
körülmények között fönntartandónak véli. 

X A Veszprém-vármegyei Alt. Tanító-
egyesület választmánya folyó hó 10.-én a 
pápai állami tanítóképző-intézetben gyűlést 
tartott, melyen elhatározta, hogy a vármegye 
tanfelügyelője: Papp Sándor 30-éves műkö-
désének jubileumát május 25.-én Veszprém-

ben díszközgyűlés, nagy történeti hangverseny 
stb.-vel egybekötve megiinnepli. Kitűzték a 
következő két pályatételt 100—100 korona 
jutalomdíjjal. 1. „Az újabb írva olvasási taní-
tási irányok kritikai méltatása." 2. 50 ere-
deti gyermekmunkának közvetlen megfigyelés 
alapján való gyűjtése, minden egyes gyermek-
munka készítésének leírása s kifejtése annak, 
hogy mily hatással van külön-külön minden 
egyes gyermekmunka a gyermek testi és lelki 
életének fejlődésére. A pályázat határideje : az 
1. tételre folyó évi április 15.-e, a 2. tételre 
október l.-e. A napi- és fuvardíj ügy rendezése 
végett a vármegye törvényhatósági bizottságához 
fordul az egyesület. 

T 1 N Í T Ó K TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. Az 1904. évi I. törvénycikkel 

az állami tanítók részére biztosított személyi 
pótlékot néhány nap midva az összes igény-
jogosultak számára ki fogják utalványozni, úgy 
hogy lehetőleg még e hónap végéig minden 
arra jogosult fölveheti az őt illető pótlékot. — 
Sz. E. Nagy-Surány. Jól idézi a törvény 
§-át, mely szerint a tanítót két padlózott 
szobából stb. álló lakás illeti meg. Ezt, vagy 
a helyi viszonyok szerint való ellenértékét, az 
iskolafönntartótól kell kérniök az iskolaszék 
útján. Ha nem adják meg : forduljanak a várm. 
közig, bizottsághoz. — H. A. Szt-Margit. Igen, 
a tanítói fizetést az állam még akkor is ki-
egészíti 800 K-ig, ha a felekezeti iskolafönn-
tartó a felénél is kevesebbel járul hozzá. — 
0. G. Igló-Hollópatak, Sz. F. T.-Moravica 
és másoknak. Korpótlék-ügyök számvevőségi 
megvizsgáláson van, ahol oly sok az efféle ügy, 
hogy türelemmel kell megvárniok az elin-
tézést. — Zs. S. (ïyoma. Az idézett két mon-
datban az alany lappang (az ige személyragjá-
ban van), de azért nem hiányosak. — Cs. E. 
Alsó-Scliönborn. Helyes lett volna, ha távo-
zását jelenti, de nem hihetjük, hogy ezért 
fegyelmit indítanának ön ellen. — Őrségi» Az 
Eötvös-alap kötelékébe való belépéshez elég, 
ha 3 koronát küld ily címen : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest, erre a számtartótól 
nyugtatványt kap, mely tagsági igazolványul 
szolgál. — I). A „Néptanítók Lapjá"-t minisz-
teri rendelet értelmében bekötve meg kell 
őrizni az iskolai könyvtár számára. Ebből az 
következik, hogy tanítóváltozás esetén leltárilag 
kell ezt átvenni. — K. Pál. Ha az ismétlő-
iskola-kötelesek nagyrészét, mint ön írja, több-
nyire szolgálatba adják a szülők a legközelebbi 
városba, úgy, hogy emiatt otthon alig marad, 
aki ismétlő-iskolába járjon, ez ellen semmit 
sem lehet tenni. A szomszéd város hatóságának 
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azonban kötelessége az ilyen gyermekek ismétlő-
iskolába való tereléséről is gondoskodni. — 
G. Béla. Miután fizetési hátraléka ügyében 
már a közigazgatás elé terjesztette az ügyét, 
leghelyesebben cselekszik, ha a kir. tanfelügyelő 
úrnál tudakozódik. — R. J. Az orsz. tanítói 
nyugdíjszabályzat értelmében férfiakat 21. élet-
évök betöltése előtt nem vesznek föl a nyugdíj-
alap kötelékébe. — K. (*. 1. Szeptember havára 
is követelhet fizetést attól az időtől kezdve, 
mikor állomását tényleg elfoglalta. 2. Nagy 
gondatlanság volt, ha az állást elfogadta anélkül, 
hogy tudta volna, mennyi a fizetés? Utólag 
kitűnt, hogy 500 koronát sem ér el. Nem 
csoda ily körülmények között, ha elhagyta 
állását. Az ott töltött 4 hóra csak a 447 kor. 
arányában követelhet díjazást. Közigazgatási 
úton kell fölszólítani az iskolafönntartó ható-
ságot a hátralékos fizetés kiszolgáltatására. — ö O 
Szeged. Ugy tudjuk, hogy a kérdezett város-
ban külön szabályrendelet van a korpótlékra 
nézve. Ez az irányadó. Pályázat alkalmával 
önnek be kellett volna jelenteni előző helyen 
szerzett korpótlék-igényét. Ha ezt tudva válasz-
tották meg, akkor az előbb szerzett igény értel-
mében is kellene ellátást kapnia. Miután nem 
tette, azt ^hisszük, még pör útján sem kény-
szeríthetné az iskolafönntartót az előző évek 
beszámítására. Különben sincs tételes törvény, 
amelyre ön ebbeli követelését állapíthatná. — 
„S." Nagyon rosszul tette, hogy megpálcázta 
azt a gyermeket. A bírói gyakorlat súlyos 
testi sértés esetén föltétlenül elitéli a tanítót. 
Súlyos testi sértésnek mondják azt, ha 8 napnál 
tovább tart a sérülés meggyógyulása. Nem 
következik, hogy emiatt állását veszítse; bár 
az egyházi hatóságnak joga van a bírói bün-
tetés kiszabása után fegyelmi vizsgálatot is 
indítani. Igyekezzék tehát úgy az egyházi ható-
ságnál, mint a kir. tanfelügyelőnél jóakaratú 
intézkedést kieszközölni. A kir. táblai Ítéletet 
pedig azon elv alapján, hogy eltérés van a 
törvényszéki és a táblai végzés között, meg 
lehet fellebeznie. Senkinek sem tanácsoljuk, 
hogy az iskolában testi büntetést alkalmazzon. 
Már csak azért is veszedelmes az, mert a 
tanító sohasem tudja kimérni, hogy fölhevülésé-
ben alkalmazott testi büntetés nem lesz-e 
súlyos természetű?! — Sz. Lajos. 1. A lelkész 
akadályoztatása esetén jogosítva van maga 
helyett a segédlelkészt küldeni az iskolaszéki 
gyűlésekre. 2. Nem írta meg, milyen felekezeti 
iskoláról van szó, de mindenesetre helytelennek 
tartjuk, hogy ahol 6 tanító van, iskolaszéki 
jegyzőül nem választanak ezek közül egyet, 
hanem a káplánt bízzák meg ezzel a teendővel.— 
L. Dénes. Az egyháztanács határozata ellen 
az esperesi hivatalhoz kellene fölebbezni. — 

KÜLÖNFÉLÉK. 

— Az Orsz. Bizottság f. hó 20.-án igazgató-
tanácsülést tartott Somlyay József elnöklete 
alatt. Az egyetemes tanítógyülés tételeire 19 
egyesület küldötte be véleményét, mi arra bírta 
az igazgató-tanácsot, hogy újabb határidőül a 
vélemények beküldésére március 31.-ét tűzze 
ki. Az egyetemes gyűlés időpontjára az elnökség 
3 határidőt tűz ki : június végét (a főv. tanítók, 
tehát a rendezők kívánsága), július elejét (a 
tanítóképző tanárok kedveért, kik június végéig 
vannak hivatalosan elfoglalva) és augusztus 
közepét (mely ülés után Kolozsvárra mennének 
a tagok a Tanítók Hunyadi Házának fölava-
tására). A március végéig beérkező vélemények 
alapján fog az április 5.-ére egybehívandó rend-
kívüli közgyűlés dönteni. — E g j egyesület az 
egyetemes gyűlés elhalasztását kívánta, de az 
igazgató-tanács ragaszkodott az augusztusi köz-
gyűlés határozatához s az idén kívánja azt meg-
tartani. A szakosztályok megalakításával és az 
előadók kijelölésével az igazgató-tanács dr. 
Göőz József elnöklete alatt álló bizottságot 
kérte föl. — Örömmel vette tudomásul az 
igazgató-tanács, hogy a rendezőbizottság meg-
alakult és munkáját már meg is kezdette. Az 
egyetemes tanítógyűlésen részt venni kivánók 
tagsági díja 4 korona, mit Harcsa Albin 
pénztároshoz (Bpest, VIII. Bezerédy-uteai 
iskola) kell beküldeni. 

— Világ folyása. A japán-orosz háború 
a tengeren, úgy látszik, már eldőlt, még pedig 
a japánolt javára ; legalább az orosz hadi flotta 
tétlenül vesztegel Port-Artúrban és Vladivosz-
tokban és nem tudja megakadályozni a japánok 
koreai partraszállását. A japán sereg zöme 
már Koreában van s nyomul előre a Jalu 
folyó felé, a mandzsu határhoz. A szárazföldi 
nagy összeütközés alkalmasint a Jalu-folyón 
túl Mandzsúriában lesz. Az oroszok óriási erő-
feszítéseket tesznek, hogy, ha már a tengeren 
elvesztették a játékot, a szárazföldön meg-
verjék a japán sereget, ami nincs is kizárva. 
Az bizonyos, hogy a szárazföldi háború az 
új fegyverekkel borzalmas lesz, mert a küzde-
lem orosz részről a cár birodalmának európai 
és ázsiai tekintélyéért, japán részről pedig a 
mikádó országának életföltételeiért foly. — A 
Balkánon is veszedelmes az állapot. A lázadók 
Oroszország ázsiai lekötöttségében bizakodva 
mind merészebben lépnek föl Törökország 
ellen, mely esetleg egy bolgár háborútól sem 
fog visszariadni. A mult héten már osztrák-
magyar mozgósításról is beszéltek. Ennyire 
ugyan még nem vagyunk, de az bizonyos, 
hogy a balkáni veszedelem nőttön nő s a hó 



1. szám. Néptanítók. Lapja. 15 

olvadásával kellemetlen meglepetésekben lehet 
részünk. 

— Az Eötvös-alap köréből. A Gazdák 
Biztosító Szövetkezete a nála 1903-ban kötött 
tanítói biztosítások jutaléka fejében 336 K 
39 fillért fizetett be az Eötvös-alap pénztá-
rába. Ez az összeg állandó jövedelme lesz az 
alapnak s még emelkedni is fog, amennyiben 
előreláthatólag a f. évben még több biztosítási 
ajánlat érkezik be a tanítóság részéről. — A 
soproni hangverseny fényes sikeréről már meg-
emlékeztünk ; most — újabb információk alap-
ján — elismeréssel adunk hírt arról, hogy a 
Tanítók Háza javára 2000 koronán fölül jöve-
delmező hangverseny nagy s here első sorban 
Szabó Károly kir. tanácsos, tanfelügyelőnek, 
a rendező bizottság díszelnökének köszönhető, 
mint aki közreműködésre megnyerte Lindh 
Marcella és Jászai Mari művésznőket s külön-
ben is mindent elkövetett a jótékonycélú hang-
verseny sikere érdekében. Szabó Károly tan-
felügyelő úr általában hathatósan támogatja 
az Eötvös-alapot ; a vármegye tanítóságát, 
amikor és ahol alkalma nyílik, belépésre buz-
dítja s már eddig Sopron-megye tanítóságának 
fele be is lépett orsz. segélyegyesületünkbe. — 
Az alberti-irsai műkedvelői előadás, melyet 
lapunk 6. számában jeleztünk, szintén nagyon 
szépen sikerült s 100 koronát jövedelmezett a 
Tanítók Háza javára. „Sikerült, írja nekünk 
Kelemen Albert irsai t. kartársunk, általános 
érdeklődést teremtenünk jótékony intézményünk 
iránt községeink és vidékeink kicsiny társadal-
mában." Az alberti-irsaiak a jó kezdet után 
„ágy-alapítvány" gondolatával foglalkoznak. 
„Agy-alapítványt" azonban az Eötvös-alap 
szabályzata nem ismer, csak 4000 koronás 
szoba-alapítványt. Dicsérettel kell megemlékez-
nünk a M. Á. V. balparti üzletvezetőségéről, 
mely — mivel az alberti-irsai vasúti állomás egész 
tisztikara el volt foglalva a műkedvelői elő-
adáson — saját kezdeményezéséből 24 órára 
saját költségén küldött ki arra az időre köz-
ponti helyettesítőket, ürömmel regisztráljuk 
mindezt, mert a békeszerető, munkás és altruisz-
tikus érzelmű tanítóság megbecsülését látjuk 
benne a társadalom részéről. — A gyarapodás. 
F. év január 1.-től február 21.-ig 169 új tag 
1156 Kt fizetett be az alap pénztárába; az 

új tagok közt van 141 három koronás, 27 
ötven koronás és 1 húsz koronás részjegyes 
tag. Hitelszövetkezetektől, takarékpénztáraktól 
és városoktól eddig összesen 542 K folyt be 
az Eötvös-alap pénztárába. Csanád-megye 
50 K-t szavazott meg, kifejezve sajnálkozását, 
hogy többet nem adhat. 

— A Magyar Történelmi Társaság f. hó 
18.-án tartotta közgyűlését, melyet Zsilinszky 
Mihály államtitkár, a társulat ügyvezető alelnöke 
nyitott meg rövid, lendületes beszéddel, amely-
ben azt fejtegette, hogy a társulat fönnállása 
harmincnyolc esztendeje alatt sikeresen nép-
szerűsítette históriánkat s bár még nem jutott 
célhoz ; de közeledik feléje. Mert mi a germán 
és szláv ajkú népek közölt ék vagyunk, Zsilinszky 
szerint, nekünk az ezeréves mult nemcsak a 
kegyelet tárgya, de kincsesháza az igazságnak 
és a bölcseségnek ; forrása a hazafiságnak. 
Beszédét azzal zárta, hogy megváltozván az 
idők, ma nem karddal és vitézséggel, de 
szellemi munkával, tudással kell a magyarnak 
helyét megállania az európai nemzetek verse-
nyében. A megnyitó után, minthogy az elnökség 
is választás alá esett, az ülés vezetését Kuun 
Géza gróf korelnök vette át. A közgyűlés a 
régi elnököket Teleki Géza grófot, Thaly 
Kálmánt és Zsilinszky a Mihályt újra meg-
választotta s jobbára a kilépő választmányi 
tagokból megújította választmányának egy-
harmadát. Amig a szavazás folyt az elnökökre 
s a választmányra, Szádeczky Lajos Kuruc em-
lékek Törökországban címen beszámolt az őszi 
Rákóczi-zarándoklat tudományos eredményével. 
A konstantinápolyi kegyeletes ünnepek után 
Szádeczky harmadmagával ellátogatott a 
Virágok mezejére, ahol Thököly Imre és 
Zrínyi Ilona meghaltak, aztán Rodostóba, ahol 
II. Rákóczi Ferenc száműzetésben meghalt s 
ahol a hűséges Mikes Kelemen maradt utolsónak 
a bujdosók közül. A Virágok mezejét, ahol 
Thökölynek nyári palotája volt s ahol Zrinyi 
Ilona jó vizéért nagyon szeretett lakni, meg-
találni nem volt könnyű dolog. Ma a helyet 
nem hívják Virágok mezejé-nek s Thököly 
titkára, Komáromi János, aki urának és asszo-
nyának egyaránt titkára volt, ott a halálos 
ágyánál csak annyit jegyzett föl naplójába, 
hogy a nyári palota Nikodémiától egy mért-
föl ínyire, azaz két óra járásnyira feküdt. Ma 
Nikoiémiának Izmid a neve ; a Virágok mezeje 
pedig az Illés-hegy, Gög-dag alján fekszik. 
Nem völgy, hanem lankás halom, amelyen öt 
patak foly keresztül, egyiknek még ma is 
Magyar patak a neve, egy hármas kupu 
halomnak pedig Magyar-hegy, Madzsar-dag. 
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A Virágok mezeje ma Karatepe örmény 
falunak a határán fekszik. 

— A Budapesti Tanítótestület tudva-
levőleg pályázatot hirdetett a köv. kérdésekre : 
„ 1. Indokolt-e a magyar tanítók köreiben meg-
indult mozgalom a fonomimika és a vele 
rokon olvasási módszereknek meghonosítása 
tárgyában ? 2. Tanáesos-e az olvasás-tanítást az 
eddiginél gyorsabb tempóban vezetni? 3. Előny-
ben vagy hátrányban áll-e az írva-olvasási mód-
szer a fonomimikai és a vele rokon módszerek-
kel?" A bíráló bizottság jelentése alapján az 
elnökségi ülés, melyen Trájtler Károly igazgató 
elnökölt, a 150 koronás díjat Horváth István 
pusztafeketeéri tanítónak, aki lapunknak is 
munkatársa, Ítélte oda. Dicséretben részesültek 
sikerült munkájukért: Bartók László (Maros-
vásárhely), Péter József (Vágsellye) és Alszegiig 
Alajos polg. isk. tan. 

— A Péterfy-alapítvány segélje. A Pé-
terfy-tanítványok alapítványának 2445"47 kor. 
tőkéje után 1904. év március 18-án esedékes 
évi kamat élvezetére a Mária Dorothea-egye-
sület pályázatot hirdet. Az alapító-levél értel-
mében: Az alapítványi segélyt csak olyan 
nő-folyamodó nyerheti el és pedig vallásra, 
nemzetiségre, korra és tanulmányainak minő-
ségére és tartamára, vagy állására való tekin-
tet nélkül (akár különben is tagja a Mária 
Dorothea-egyesületnek, akár nem), aki az alábbi 
intézetek egyikében, nevezetesen : a) a m . kir. 
állami Erzsébet Nőiskolában, (előbb állami 
elemi és polgári iskolai tanítónőképző-intézet) 
VI. ker., Andrássy-iít 65. sz. a. ; b) az országos 
kisdedóvó-egyesület képző-intézetében, VII. ker. 
Szegényház-tér 7. sz. a.; c) a Frőbel-féle nő-
egyesület kisdedóvóképző-intézetében, VI. ker., 
Bajza-utca 27. sz. a. (előbb V. ker., Széchenyi-
téren), végül d) a m. kir. állami mintarajz-
tanoda és rajztanárképző-intézetben, VI. ker., 
Andrássy-út 71. sz. a. mint rendes vagy vendég-
látó növendék Péterfy Sándor tanárnak tanít-
ványa volt és ezt hiteles bizonyítványokkal 
igazolja. Az elaggott vagy munkaképtelenné 
vált, vagy nagy anyagi szükségben szenvedő 
és különösen a tanítással és a neveléssel tény-
leg foglalkozott tanítványok előnyben részesí-
tendők. A kellőképen fölszerelt bélyegtelen 
folyamodványok 1904. év március hó l - ig 
küldendők a Mária Dorothea-Egyesület elnök-
ségéhez czímezve, Budapest, VIII. ker., Orczy-út 
6. sz. a. 

— Rövid liírek. A „Tihanyi1'-alap 20 
koronás jutalmára, a „Tolnamegyei Általános 
Tanítóegyesület-"nek azon tagjai pályázhat-
nak, kiknek gyermekei a közép- és felsőbb 
iskolába járnak s jó magaviseletüket s szorgal-
mukat iskolai bizonyítvánnyal igazolni tudják. 

Kérvények Tihanyi Domokos kir. tanfelügye-
lőhöz küldendők be. — A siketnémák és vakok 
jolsvai intézetének f. évi szeptember 1-én meg-
nyitandó első osztályába 15 növendék fog föl-
vétetni. A fölvétel iránti kérvényekkel az intézet 
igazgatóságához minél hamarább kell fordulni. — 
Uj férfikar. A budai dalárda legutóbbi hang-
versenyén nagy tetszésben részesült Sztojanovits 
Jenőnek az ismert zeneszerzőnek Szerenád 
című férfikara. A behízelgő dallamokban gaz-o ~ 
dag s ennek dacára igen könnyen betanulható 
férfikar most megjelent Klöckner Ede kiadá-
sában a Lyra című gyűjteményben. A férfi-
karra, magas baryton vagy tenorszólóra írt és 
zougorakisérettel ellátott mû kapható a kiadó-
nál Budapesten (József-körút 22.). 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra : Endreffy Béla, Turóluka (tags, díj 
1904-re) 3 K; belánszki áll. el. isk. tanulói 
mulatságuk jövedelméből (bek. Endreffy Béla) 
3 K; bonyhádi takarékpénztár 50 K. — 
2. Tanítók Házára : Leviczky Miklós ig.-tanító 
gyűjtése a kiskundorozsmai áll. el. isk. tanító-
testület tagjai közt 44 K. (Ehhez hozzá-
járultak : Dudás Bódog 5 K, Dudásné Zádory 
Julianna 5 K, Komáromyné Járossy Matild 
10 K, Leviczky Miklós 10 K, Leviczkyné-
Kemény Vilma 10 K, Petreczky Jenő 2 K, 
Vojnácz Zoltán 2 K = 44 K.) Átutaltuk a 
postatakarékpénztárhoz. 

— Halálozások. Óváry Margit, Öváry János 
a balassa-gyarmati áll. el. isk. ig.-tanítónak 
polg. isk. tanuló leánya 13 éves korában folyó 
hó 17.-én elhunyt. — Stuchlik András székes-
fővárosi tanító f. hó 18.-án, élete 39-ik, mű-
ködésének 20-ik évében, rövid szenvedés után 
elhunyt. — Bizsán Lázár nyug. tanító életé-
nek 60, tanítói és kántori működésének 37. 
évében meghalt. Áldás emlékökre! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII. ker., Hársfa-utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker., Rottenbiller-utca 
6fi. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke : 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-
utca 31. szám ; pénztárosa : Datlos István, lakása : I. 
ker., Gellérthegy-utca 27. szám. 

Tartalom. A legnagyobb ellenség. (U.) — A hiúság 
nevelési szempontból. Dr. Havas G-yuli. — Látoga-
tás egy napközi otthonban. Vörösváry Bélánk. — 
Népnevelő egyesületek. VIII. Balogh Antal. IX. Kozma 
Miklós. — A francia erkölcsi oktatás tanterve. 
H. M. — Nyugdíjkiegészítő alap. — Szünóra : 
Dalmácia az Uránia színházban. Gööz József dr. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
K e r n y á j á n elhalálozás folytán üresedésbe jött 

római katholikus tanítói állásra, pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása : 928 korona készpénzfizetés ; 2. tör-
vényes ötödéves korpótlék ; 3. 200 korona lakbér ; 
4. gazdasági ismétlő oktatásért 60 korona ; 5. 2 öl 
keményfa helyett 60 korona ; 6. téli fütőszalma fejé-
ben 60 korona. Azon esetre, ha helybeli lesz ezen 
állásra megválasztva, úgy annak állása lesz betöltve. 
Ezen állás javadalmazása : 928 korona készpénz-
fizetés ; 2. törvényes ötödéves korpótlék ; 3. 120 korona 
lakbér; 4. 60 korona ismétlő oktatásért; 5. 2 öl 
keményfa házhoz szállítva. 6. Elegendő téli fűtőszalma 
szintén házhoz szállítva. Megjegyzendő, hogy ezen 
állás csak ideiglenes, míg t. i. az apácák elfoglalják 
a leányoktatást. Ha ezen állásra szintén egy hely-
beli lesz megválasztva, akkor egy harmadik állás 
lesz betöltve, melynek javadalmazása 800 korona 
készpénzfizetés ; b) törvényes ötödéves korpótlék. Ezen 
állás is csak ideiglenes míg t, í. az apácák elfoglal-
ják a leányoktatást. Pályázhatnak férfiak és nők, kik 
a magyar és német nyelvben teljes jártassággal bír-
nak ; megjegyzendő, ha az utolsó állásra tanítónő 
választatik, úgy az kap még 60 koronát a kézi-
munkatanításért. Pályázati határidő február 28. Kér-
vények, melyekben különösen kiteendő, hogy a 
pályázó előléj tetés esetén reflektál-e a második, vagy 
esetleg a harmadik állásra is, a kevnyájai római 
katholikus iskolaszékre címezve Nagyságos és fő-
tisztelendő Mészner István Apát esperes plébános 
úrhoz Bezdánba (Bács m.) küldendők. Az állás válasz-
tás után azonnal elfoglalandó. Kernyája 1904. évi 
január hó 11-én. Schauer Ferenc, róm. kath. iskola-
széki elnök. Pevny Domonkos, róm. kath. iskolaszéki 
jegyző. (110—III—3) 

A Geramb J. J.-féle bányaegylet „Szandrik" ezüst-
árúgyár-telepen Alsó-Hámor (Barsm.) község terü-
letén, már létező gyári elemi népiskolánál egy tanítói 
állás azonnal betöltendő. Évi fizetése : 900 korona 
készpénzben, szabad lakás, fűtés és világítás és ötöd-
éves pótlék. Ipari rajz és zenetanításban járatos 
folyamodók előnyben részesülnek. Folyamodványok 
az eddigi működés fölsorolása mellett „Szandrik" 
ezüstárúgyár igazgatóságához Alsó-Hámor Barsmegye 
intézendők. (142—II—2) 

A Néptanítók Lapja ez idei 6. számában meg-
jelent kunszentmárton i kezdetű pályázat, felsőbb 
beavatkozásra felfüggesztetik. Az eddigi pályázók kér-
vényei kivánatra visszaküldetnek. Dósa József, iskola-
széki elnök. (161—1—1) 

A bező l ev. ref. egyház sürgősen keres helyettes 
tanítót vagy tanítónőt négy hóra. Havi fizetése : — 
lakáson kívül — 70 korona. Ajánlatok Móré Elek 
ev. reform, lelkészhez küldendők. Ung-Pinkóc (u. p. 
Bező). (146—1—1) 

Árvamegyei tyapessó i állomásnál rk. tanító 
kerestetik. Pályázhatnak magyar és tót nyelvben 
jártas okleveles tanító-nők és óvónők. Jövedelme : 
800 K. Lakás. Folyamodványok Plébániai Hivatalhoz 
Lokca küldendők. (149—1—1) 

Pályázat a lechnic l (Szepes megye) róm. kath. 
tót-magyar tannyelvű kántortanítói állomásra. Jöve-
delme : készpénz 400 korona; beiratási díj 80 korona ; 
iskolai fakert gondozásáért 16 korona; stóla 110 kor. ; 
6 öl tűzifa házhoz szállítva ; a tanterem fűtéséről 
a község külön gondoskodik. 20 pozsonyi mérő gabona-, 
tíz hold szántó és 2 hold kaszálórét ; 6 drb. szarvas-
marhára való legelő ; kellemes lakás hozzávaló gazda-
sági épületekkel. Az állás azonnal elfoglalható. Folya-
modni lehet f. é. március 15-ég Lechnicre u. p. 
Koronahegyifürdő, Mihályik Mihály plébánoshoz. 

(150—1-1) 

Budapesti állami tanítóképezdét végzett, rk. 27 éves, 
kántorságban jártas okleveles tanító állást változtatna, 
szíves megkeresés kéretik Kopócsapát i (Szabolcs 
megye), u. p. Gyüre, Lukáts Árpád. (158—1—1) 

Pályázat a marcal tö i (Veszprém megye) róm. kath. 
iskolánál osztálytanítói állásra, 1904 február 25-ére. 
Javadalmazása hitközségtől 100 korona, államsegély 
700 korona, összesen 800 korona. Bútorozott szoba 
fűtéssel. Az állomás március 1-én elfoglalandó. Katz 
Lajos, plébános, iskolaszéki elnök. (151—I—1) 

Az ungi egyházmegyébe kebelezett u n g v á r i ev. 
ref. egyházkö/.ség orgonista tanítói állására pályázat 
hirdettetik. Díjlevél szerinti jövedelem, természetbeni 
lakáson kívül, 1029 korona; mely összeg azonban az 
előnyös bérviszonyok s más kedvező körülmények 
folytán a valóságban pár száz koronával magasabbra 
emelkedik. Pályázótól megkívántatik, hogy a tanítási 
képességen kívül a templomi éneklésnek orgona-
játékkal való vezetésében, továbbá egyházi énekkar 
szervezésében és tanításában teljes jártassággal bírjon. 
Pályázati kérvények folyó évi március 15-ig az ung-
vári ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Ungvár. 
1904 február 16. Komjáthy Gábor, ev. ref. lelkész. 

(152-1—1) 
Sárosd község (Fejér vármegye) róm. kath. isko-

lájánál megüresedett osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Évi fizetés 610 korona készpénz, s lakásul 
egy bútorozott szoba fűtéssel. A megválasztott osztá-
lyán és a fiú ismétlŐ8ök tanításán kívül a kántori 
teendőkben is segédkezni tartozván, az orgonálásban 
jártasnak kell lennie. Kérvények a pályázati hirdetés 
közlésétől számított 10 nap alatt az iskolaszékhez 
címezve alulirthoz küldendők. Závodszky István, 
kántortanító. (153—1—1) 

T i s z a n á n á n (Heves megye) osztálytanítói állás 
március 12-én fog betöltetni okleveles tanító által. 
Javadalmazása : 2 szoba, fizetése 800 korona és 2 öl 
tűzifa. Orgonálásban jártas előnyben részesül. Pályá-
zatok benyújtandók Mattyasovszky Kálmán iskola-
széki elnökhöz. (164—I—1) 

Pályázat a c sákberény i ev. ref. két tanítói állásra. 
I. kántortanítói állás. Évenkénti javadalom : Két 
szobából álló lakás. Melléképületek, Kut, 723 • - ö l 
belsőséggel. Szántóföld egy tagban 9 kataszter hold. 
Ennek '/3-dát ugarnak tartozik hagyni, mert ő is 
annyit, ugarban vesz által. Munkadíjt kap 60 koronát 
s ezzel tartozik megelégedni. Az -adót az egyház fizeti. 
Készpénz 42 korona. 25 pozsonyi mérő rozs. Széna-
pénz 8 korona 40 fillér. Hús 28 kilogramm. Só 28 
kilogramm. Faggyúpénz 9 korona 60 fillér. Borspénz 
1 korona. Tanítványaitól tandíj fejenként 2 korona 
szedhető. 15 méter dorongfa. Kenderdíj 4 korona. 
Malomviteldíj 4 korona. Halottak temetésénél : Bucsuz-
tatós 3 korona, énekszós 1 korona. A kultuszminiszter 
által megígért államsegély 73 korona. Ideköltözésre 
20 korona. Pályázó ev. ref. vallású és okleveles legyen. 
Hivatalát 1904. év szept. 1-én haladéktalanul el kell 
foglalnia. II. Tanítói állás. Évenkénti javadalom : Egy 
szobából álló lakás. Készpénz 480 korona. Tanítvá-
nyaitól tandíj fejenként 2 korona szedhető. A kultusz-
miniszter által megigért 200 korona államsegély. Ide-
költözésre 20 korona. Szükség esetén köteles a kántor-
tanítói teendőket elvégezni. Ev. ref. hitvallású és okleve-
les legyen. Hivatalát 1904. év szept. 1-én haladéktalanul 
el kell foglalni. Mind a két tanítói állásra pályázni 
nem lehet. Pályázó kérvényében jelezze, hogy melyik 
állásra pályázik. A pályázati kérvények, oklevél, 
keresztlevél, szolgálati bizonyítvánnyal fölszerelve, 
nagytiszteletű idősb Medgyaszai Vince ev. ref. esperes 
úrhoz, Balatonfőkajár (Veszprém megye) folyó 1904-ik 
év április 15-ig mint zárhatáridőig küldendők. 

(160-1-1) 
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Május végéig kísegítő tanítói állásra 60 K fizetéssel 
tanerőt keresek. Az állás azonnal elfoglalandó. 
TJjszász, 11)04 febr. 12. Iskolaszék. (148—1—1) 

A nagyjécsai községi óvodánál megüresedett 
óvónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 600 
korona készpénzben, 120 korona lakbér, 40 korona 
fuátalány. Megjegyeztetik, hogyha megfelelő lakás 
áll a község rendelkezésére, úgy fönti 120 korona 
helyett természetbeni lakást kap. Pályázati kérvények 
szabályszerűen fölszerelve alulírott elnöknél adandók 
be. Határidő folyó évi március 12. Nagy-Jécsa, 1904 
február 19. Jochum Lőrinc, elnök. (162—II—1) 

A pörgölini (Vas vármegye) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra 1904 március 3-dikára pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : Aj Tanítói fizetés készpénzben 
740 K. 2'/2 hold szántóföld és karcgabona 9' 2 mérő 
értéke 75 K 08 f. Failletmény értéke 100 K. Kor-
pótlék államsegély útján fizettetik. B) Kántori fizetés 
készpénzben 64 K 96 f. Stoláris járandóság 80 K. 
2 V* hold szántóföld és karcgabona 133 K 08 fillér. 
Összesen 1193 K 12 f. Harangozás és ostyasütés 
külön díjaztatik. Tannyelv: magyar-német. Az egyházi 
zenében való jártasság okvetlenül megkívántatik. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. Személyes megjelenés 
saját költségen előnnyel bír. Kellően fölszerelt folya-
modványok alulírotthoz küldendők. Pehám Vince, 
pleb., isk.-sz. elnök. (155—I—1) 

A franzfeldi állami elemi iskolánál évi 1000 kor. 
fizetésből és szabad lakásból álló illetményekkel java-
dalmazott rendes tanítói állomásra pályázatot hirdetek. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó ág. h. ev. okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteikkel, esetleges különös képessé-
geiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közokt. miniszterhez címezve, leg-
később 1904. évi március hó 15-éig Torontál vármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskolánál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Torontál 
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Nagybecske'rek, 1904 
február hó 20-án. Dr. Pacséri Károly, kir. tanfelügyelő. 

(3/h-II—1) 

H I R D E T E S E K . 

(147-1-1) 

könyvkereskedés 

Temesvár. 

ï», m. .«>, « ü * .«k jav gy 

Március 15!! Április 11!! 
A közelgő iskolai ünnepségek alkalmából van-

szerencsénk a kiadásunkban megjelent 

Gramma I). Szónokló tanító 
Alkalmi beszédek gyűjteményét ajánlani, mely mintegy 

200 iskolai és alkalmi beszédet tartalmaz. 
Ezen oly választékosan összeállított kézikönyvet 

— mely minden alkalomra tanácsadóul szolgál — 
különös figyelmébe ajánljuk. 

Bolti ára 5 korona 2« fillér. 
Mély tisztelettel : 

J ? o l a t s e k : - f é l e 

ft iá* ft j&k ft ü ft £ i j » ft ft ft ft ft 

Juhay Antal gyakorlati vezérkönyvei 
az elemi népiskola 1., II., III. és IV. osztályában köte-
lezett összes tantárgyak tanításában kalauzolják a 
tanítót. Hatósági ajánlás és intézkedés folytán ezek a 
művek a székesfőváros valamennyi elemi népiskolai 
könyvtára részére beszereztettek. Egy-egy osztály teljes 
vezérkönyve 5 korona. Kaphatók : Juhay Antal 
tanárnál, Budapest, VII., Rungnria-körút 233. sz. 

(43—VI—4) 

© © © © ©•© © © © © © © © © © ©© © © 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREÜ és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve. 
(1304-40-19) 

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

I ,== 

L ixiri 1"» r>r\ sz^Uitja a miniszterileg ajánlott s 
J: í (Ai IUjKJ többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy '/i bádogszelence */* k.^. kor. 7.— 

» Va „ 0/4 „ „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.^ 
„ pick. If. hig. piros vonalozófesték ecsettel „ -.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Új mázolási és vonalozási utasítással 

Greschik Gyula, 
(55—V—4) L Ő C S É N . 

Az amerikai cottage-orgonák 
gyárának raktára : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
-m BUDAPEST, Ke-

Vi l i . , József-körút 15. sz. 
ajanlja európai szerkezetű harmo-

iiiumait is, 
a gyönyörű hang, melyet az 
merikai rendszernek elméi 
szerkezete elóvarazsol, önma* 

gának zeng dicséretet. 

Ar» iao horoiiittAl föl-jebb. X knroiiilii rätsle* lekben in. 
Képes árjegyzék ingyen él 
bérmentve. 6 éri jótállás. 

(1440—62—17) 
V V W V 
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Osmanek-féle egészen új, most hozatott 4 oktávás 

harmonium 
helyváltoztatás miatt azonnal eladatik Lénárd 

Sándor tanítónál Szi lágy-Nagyfaluban. 
(135-1—1) 

w w w 
Divatos férfiöltönyök 

vagy Felöltők készülnek saját műhelyemben remek 
szabásban 15 forintért mérték után fekete, sötétkék, 
barna, szürke és drapp szinű valódi gyapjúszövetekből. 
A megrendelt öltöny 10 forint utánvét mellett szállít-
tatik, s a fennmaradó 5 forint 3 hónap múlva fize-
tendő. Ezen fizetési feltételt azért teszem, hogy ezen idő 
alatt meggyőződjék a szövet kitűnő minőségéről és 
tartós elkészítéséről. Mértéknek elegendő a mérték-
utasítás kitöltése, vagy egy viselt ruha beküldendő. 
Kabáthossza a gallértól kezdve cm. Ujjahossza az ujj-
bevarrástól kezdve. Mellbőség a mellényen át a hóna 
alatt. Hasbőség a mellényen át mérve. Belső nadrág-
hossza a lábközvarrástól lentig. Mellénymérték fölös-
leges. Felöltőnek a kiskabát mértékutasítása szerint 

veszünk mértéket. 
L i c h t m a n u S á n d o r 

(156 —IV—1) férfi-szabó-mester. 
Budapest, Rottenbiller-utca 4/b sz. 

Olcsó orgona. 
A budapesti vigadóban egy nagyobb-
szabású orgona készíttetett és az előbbi 
— bár kevéssé használt — előjátszó pe-
dálos orgona a helyszűke miatt igen 
olcsó áron eladatik. Bővebbet Mezey 
János m. kir. állami segélyben része-
sített orgona-készítőnél; akinél bármilyen 
orgona elkészítések és átalakítások, han-
golások lelkiismeretesen teljesíttetnek, 
Budapesten, Ferenc-köriit 16. sz. 

(159-1-1) 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYAR [ 3 
vil lamos erőre berendezve. = 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari liangszergry&ros, 

a „Rákóczy" 
javított 

tárogató 
egyedüli 

feltalálója. 

Budapest, 
•*• II. ker., 
Láncliid-n. 5. 

Ajánlja saját gyárában készült összes vonós, 
fa-, réz-, fuvóhangszereit szakértői és föltétlen 
szolid árak mellett. (1267—52—18) 

Legújabb kiadású árjegyzék 
—"""Tösszes hangszerekről és — harmoniumokról — 

kívánatra ingyen és bérmentve megkiildetik. 0 0 

Tisztelt Kartársak! 
Ha nálatok vagy közelben nagyobb úri birtok, 
kőszéntelep, tölgyerdő van eladó, vagy bérbeadó, ha 
van ki birtokot vételre vagy bérletre keres, kinek tör-
lesztéses kölcsön kell, vagy drágát olcsóbbra átvál-
toztatni akar, azonnal jelentsd hozzám, üzletkötés 
esetén a jövedelmet megosztom veled. Eötvös-alapunkra 
a tiszt. jöv. 5°/o-át adom. Kérj azonnal fölvilágosítást 
10 filléres bélyeggel. L. Gyula tanító, birtokadás-

vételi irodája, Nádudvar. (132—II—2) 

íMmmwmMmM^MS&mmMiMm 
Stampay ének- és imakönyve 

(X. i smét bővített, jubileumi kiadás.) 
a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. 25ß 
oldal. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 11 -ik 
könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút, Esztergom m. 

(2000—XX-13) 

Tisztelt Tanító Urak. 
Fölhívjuk önöket, hogy képviseletünket vállalják el 
és juttassa,nak a kis- és nagybirtokosoknak 4'9°/o-os 
kölcsönt, mellyel nemcsak nagy szolgálatot tesznek a 
földbirtokosoknak, hanem jelentékeny mellékjövede-

lemre tehetnek szert. 
Földtehermentesítő jelzálog liitelvállalat 

Budapest, VI., Gyár-utca 4S. 
(125—111-3) 

Egy 8 és 12 változatú előljátszó pedálos új 

t e m p l o m - o r g o n a 
kitűnő hang és szerkezettel mérsékelt áron eladó 

Szalay Gyula műorgonakészítőnél Székes-
fehérvárott. (96—IV—4) 

Iskola hegedűk kaphatók 
3, 4, 5, 6, 8 frttól feljebb 

Iskola és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és jutányos árakon 

Sternberg Ármin és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár központi 

üzletében 
BUDAPEST, Kerepesi-út 36. szám. 

Árjegyzék (minden cikkről kiilön) ingyen 
kapható. (1908—25—15) 

Feiwel Lipót utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, iskolaberendezések, tomakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
(87- 2 6 - 3 ) 
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„ O r g o n a H a n g o k 6 6 

900 énekkel, aranymetszéssel, megrendelhető Molnár 
József kántornál Kunszentmiklóson. Ára 4 kor. 

(134-1 -1 ) 

mm 

M i l i g l m H i H i i m 
tSiíî 'lÉít 

VAJKIVITEL! Friss vajat, évi kötés mellett 
minden mennyiségben a legma-

gasabb árakon átveszünk. 
Árjegyzékek, költségvetések, tervek Ingyen 

és bérmentve. (2086—XX—8) 

9 
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Előfizetési felliivás 
a 

Néptanítóit Lapjá-ra. 
Előfizetési ár: 

Egész évre 1© kor. — fill. 
Félévre ... 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 üli. 

Előfizetést pedig naptári év-
negyed szerint kikerekített e g y 
évnegyedné l kevesebb időre nem 
fogadunk el, s az előfizetési pén-
zek ezen igazgatósághoz külden-
dők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi, 
nyomda igazgatósága. 

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

© © 

Figye lmezte té s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

a következőket sziveskedjenek szem előtt tartani. 
I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, ós pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldemények portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenben, ha nettó-áruk 
előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg ; ha ellenben utánvét. mellett rendeltetnek meg, ezek is portríkötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapesten, 1904. évi február hó 23. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 

Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi, 
erő- és turbina hajtásra úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tej szállítás-
hoz, vaj- és sajtgyártáshoz, leg-
előnyösebben szállít az Első m agy. 
tejgazdasági gép- és eszbözgyár 

F^ichs és Schlichter, 
BUDAPEST, VI., Jász-utca 7. sz. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK1 LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarország5 népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEIi., OSTKOM-ÜTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . 

Egyetemes tanítógyűlésünk. 
Az egyetemes tanítógyűléseknek le-

hettek, — bizonyára voltak is — szép-
séghibáik, egyben-másban gyöngeségeik. 
Határozataiknak jó nagyrésze nyom 
nélkül tünt el. De a mérleg másik 
serpenyőjében maradt elég tartalom. 
Maradt sok eszme, melyeket születésök 
idején az élet meg nem valósíthatott 
ugyan; de ezek az elkövetkezett idők 
folyamán érlelődtek, bevették magukat 
a köztudatba s utóvégre közvéleménnyé 
fejlődtek. 

Az eszmék jellemző vonása, bogy 
születésök pillanatában többé-kevésbbé 
korai szülötteknek látszanak. De ha 
ezek nem volnának, nem is hathatnának 
állandóan serkentőleg, törekvésre, cse-
lekvésre, kitartásra buzdítólag. 

A magyar tanítóság is tapasztalta, 
hogy egyetemes tanítógyűlésein el-
hangzott óhajtásai, határozatba foglalt 
javaslatai, kedvezőtlen körülmények 
miatt, nem válhatnak azonnal tettekké. 
De azért nem csüggedt, — újabb alkal-
makkor megint követelte, amit egyszer 
jónak tartot t , s amelyek még egy-egy 
újabb gyűlésig meg nem valósulhattak. 
Az itt-ott elért siker erősebbé t e t te a 
tanítóságot küzdelmeiben, lendítette 
munkásságát. 

A régibb egyetemes gyűléseken föl-
merült eszmék megérleléséhez idő kellett. 

Az idők egymásutánjában a külső körül-
mények is változtak. Még pedig a tanítói 
kar érdemes munkásságának méltá-
nyosabb megítélése javára. Javult a 
tanítóképzés, emelkedett a tanítói kar 
szellemi értéke. Az egyesületi életben, 
társadalmi mozgalmakban való élénk 
részvétel, tartalmas munkásság mind-
inkább meghódította a közönség véle-
ményét a tanítóság részére. Új szem-
pontokat, új méreteket kellett aztán 
alkalmazni. Az oklevél nélkül maradt 
tanítók jórésze elhalt. A nyomukba 
toluló elem képzettségét, munkásságá-
nak erejét kezdték 300 frtnál följebb 
becsülni. Az egyetemes tanítógyűléseken 
hangoztatott anyagi, erkölcsi és szellemi 
követelményeket is más szemmel kellett 
nézniök a hatóságoknak, társadalmi 
osztályoknak. Ami 1868 után az első 
egyetemes gyűlésen sok tekintetben kivi-
hetetlennek, elérhetetlennek látszott, a 
változott viszonyok folytán más szín-
ben tünt föl. A tanítóság önmaga 
tényezője lett tekintélye emelésének, helyzete 
javulásának. Erőt kapott az egyetemes 
gyűléseken való érintkezéstől. A tanítói 
kar egységének gondolata kívánatosabbá 
vált s az egység fölismerése hatalmasan 
ösztönözni kezdte a tanítóságot újabb 
meg újabb eszmék kitűzésére. Ha nem 
is le t t volna kézzelfogható haszna az 
évtizedekkel ezelőtt tartott egyetemes 
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gyűléseknek, a tanítói kar egyesítésére való 
jótékony hatása s as önbizalom emelése szem-
pontjából az eredmény elvitázhatatlan. 
A tanítói nyugdíjtörvény megalkotására, 
majd az 1891. évi nyugdíj törvény-válto-
zásra, az 1893. évi korpótlók-törvény s 
az 1879. évi magyar nyelv tanítására 
vonatkozó törvény létrejöttére fokozott 
befolyással voltak a tanítók egyetemes 
gyűlései. 

A magyar tanítóság hatalmas erő-
forrása az egyetemes tanítógyűlés . . . . 

A siker attól függ, hogy a tanítóság 
ereje ebben a gyűlésben tiszteletreméltóan 
nyilatkozzék. Erőtlen kísérlet vagy lanyha 
munka, a tömörülésben való tétovázás 
kockára teheti az egyetemes tanítógyűlés 
skerét. Igaz lelkesedéssel kezdett s foly-
tatandó munka azonban nagy ered-
ményeket szülhet. 

Az egyetemes tanító gyűlést vagy jól 
kell megtartani, vagy sehogysem. Ha csak 
félsiker volna elérhető, akkor inkább 
gyűjtsük az erőnket tovább s alkalmasabb 
időben juttassuk érvényre hatalmas tömö-
rüléssel a tanítóságnak jogos vágyait, 
óhajtásait, igazságait. Lapunk a föl-
merülő s megoldandó kértlések tárgya-
lására, előkészítésére szívesen nynjt teret, 
ha a tanítóság akarata mintegy 300 tanító-
egyesület számerejéhez méltóan lép föl és 
a közcél érdekében egész akaratával 
igyekszik előmunkálni a létesítendő 
egyetemes gyűlés sikerét. Őszintén 
óhajtjuk, hogy a magyar tanítói kar sza-
vának megérdemlett súlya legyen! Mort ez 
nemcsak a tanítói karnak — mint 
egyénekből álló testületnek — bauem 
az ország népoktatásügyének, intézményének 
s az egész nemzetnek válhatik javára. 

Yolt módunkban a Magyar Tanítók 
Országos Bizottsága elnöki tisztikará-
ban tar to t t előkészítő értekezleten az 
egyetemes tanítógyíílés támogatására 
irányúló egyesületi nyilatkozatokba köz-
vetlenül beletekinteni. Őszintén mondva, 
elkedvetlenített bennünket az a körülmény, 
hogy ilyen országos közérdekű ügyben 

eddigelé húsznál kevesebb egyesület nyilat-
kozott a kijelölt kérdésekre nézve s 
esetleg ú j indítványok tekintetében. 
Nem akarunk szemrehányást tenni. Meg-
lehet, hogy az egyesületeknek ne.n volt 
elég idejök, kellő alkalmuk arra, hogy 
a fölvetett programmpontokra nézve 
beható tanácskozásokat tartsanak s 
egységesített véleményeiket már február 
l-ig beküldjék az Országos Bizottság 
elnökségéhez. Lehet, hogy a bizonytalan 
politikai helyzet hatása is érezhető 
ebben a munka iránt való kedvetlenség-
ben, tartózkodásban, eredménytelenségben. 
Meglehet, hogy a programpontok nem 
eléggé érettek ebben az esztendőben való tár-
gyalásra s talán ezért hallgat eddigelé a 
tanítótestületek óriási többsége?! 

Bármi legyen a mai helyzetnek az 
oka, ezt tétlenül nem nézhetjük, szó 
nélkül nem hagyhatjuk. 

A tanítóság s a magyar népoktatás-
ügy jól fölfogott érdekében sürgősen 
el kell hárítanunk az akadályokat, s ha 
nem bírjuk elhárítani, akkor legyen erőnk, 
bátorságunk kimondani, hogy a körülményeit 
és az idő viszontagságai miatt ebben az 
esztendőben nem tartjuk meg egye'emes 
gyűlésünket! 

Az egyetemes gyűlések eddig elért 
sikerét, tekintélyét kockára tennünk 
nem szabad. Mert ha balul ütne ki a 
vállalkozásunk, akkor sokkal nagyobb 
kárt okozunk, mint amennyi hasznot 
hajthatnánk. 

Fáradtságosak, küzdelmesek voltak a 
korábbi egyetemes gyűlések előkészí-
tései is. De több reményt nyújtottak s 
általános lelkesedést tanúsítottak. 

Ütöt t a cselekvés utolsó órája! Az 
egyesületek, ha másként nein, központi 
tanácskozásaik, választmányaik útján 
igyekezzenek minél előbb eldönteni, 
hogy igazán, melegen óhajtják-e az egye-
temes gyűlésnek ebben az évben a kitűzött 
programmal való megtartását? 

Eddig a tanítóegyesületek túlnyomó 
része nem csatlakozott. Szólaljanak meg 
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s csatlakozzanak azok is, mert néma 
gyereknek az édesanyja sem érti szavát. 

Magában a Magyar Tanítók Országos 
Bizottságában csatlakozott 100-nál több 
tanítóegyesületnek körülbelül 17.000 
tagja van. Hadd halljuk a még eddig 
hallgató 80—90 csatlakozott egyesület-
nek is szavát. Értsük meg véleményét, 
szándékát. Lássuk közbenjáró cselekvését 
egyetemes tanítógyűlésünk jó sikere 
érdekében! Lássuk tisztán a helyzetet! 

(Budapest.) Gööz József dr. 

Népnevelő egyesületek. 
(Hozzászólás.) 

X. 
Most egy éve, halhatatlan emlékű Eötvösünk-

nek egy már szinte feledésbe merült eszméjét 
újította föl dr. Makay közoktatásügyi miniszteri 
osztálytanácsosunk. Ez eszme a népnevelői 
egyesületek szervezése. Mint igen szép és igen 
fontos üggyel méltó, hogy a hazai tanítóság 
komolyabban foglalkozzék s megvalósítása érde-
kében mindent elkövessen. Ámde minden 
fontossága mellett mit látunk ? Azt, hogy az 
eszme fölújítása óta letelt egy év alatt e 
kérdéssel alig három kartársunk foglalkozott 
s ha a Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága a kérdés fontosságát föl nem ismeri s a 
folyó évben tartandó „egyetemes" gyűlés egyik 
tárgyául ki nem tűzi : akkor bizonyára ez is, 
mint más sok fontos kérdés, elaludt volna 
örökre. De öröme telhet benne mindnyájunknak, 
hogy a kérdés kitűzetett s épp ezért most mái-
kötelessége is minden tanítónak, hogy ezzel 
foglalkozzék, hogy az egyetemes gyűlésig e 
nevezetes, de meglehetősen nehéz kérdésben az 
eszmék tisztázódjanak, kiforrjanak. 

En magam, már egy pár hónapja tanul-
mányozom e kérdést, sokat gondolkoztam rajta, 
de minél többet gondolkoztam, annál inkább 
láttam és látom a nehézségeket, amelyek a 
népnevelő egyesületek szervezését gátolni 
fogják. Mert előre is kijelentem, miszerint én 
föltétlenül aláírom és elfogadom Makay oszt.-
tanác.-os úr azon elvét, hogy csakis közös nép-
nevelő egyesületek szerveztessenek. Ez volna az 
egyedül helyes ; legyen már egyszer vége a 
„skatulyás" rendszernek, egyesülni kellene 
minden tanítónak vallás és nemzetiségi különb-
ség nélkül, mert csak így remélhető e kérdés 
megoldása. 

Azonban sajnos, én aki már két évtized óta 
szolgálom a tanügyet nemzetiségi vidéken, és 
ugyanannyi időt szenteltem a magyar nemzeti 

eszme ápolásának nemcsak az iskolában, de 
különösen társadalmi téren : tapasztalásból 
állítom, hogy közös népnevelő egyesületek 
szervezésének e XX-ik században is a vallás 
és nemzetiség az akadályai s épen ezért 
tagadnom kell azt is, „hogy a népnevelő egye-
sületek megalakításának leghivatottabb tényezői 
maguk a tanítók" volnának és hogy „a nép-
nevelő egyesületek szervezése mikéntjének 
súlypontja a tanítóegyesületekbe helyezendő." 
Mert ha ezen elvek alapján szerveztetnek a 
népnevelő egyesületek, akkor megint felekezeti 
és nemzetiségi egyesületek alakulnak, ilyenekre 
pedig ma már igazán nincs szükség. 

A jövendőbeli népnevelő egyesületeknek olya-
noknak kellene lenni, melyekben végre egy test 
és egy lélek legyen hazánknak társadalma s 
ebben minden tanítója. E tekintetben ugyan 
az általános tanítóegyesületek is mindent 
elkövettek, mert vándor gyűléseket tartottak s 
ezeken a köznépet s a társadalmat érintő 
kérdéseket tárgyaltak és vitattak s még sem 
tudták sem a társadalmat, sem a felekezeti 
tanítókat különösen a nemzetiségi vidékeken 
maguknak meghódítani. Nem bizony, mert 
egy végtelenül szomorú és sajnos állapot 
hazánkban, hogy a tanítónak és tanárnak leg-
nagyobb ellensége a tanító és tanár. A társa-
dálom többre becsüli a tanítót, mint a tanító a 
tanítót. Különösen kirítt ez a körülmény a 
fizetésrendezési törvénynek mult évben történt 
előterjesztése óta, midőn rengeteg sok cikk 
jelent meg a napi lapokban, hol a tanítóság 
és tanárság egymásnak rontott, de legjobban 
kijutott ebből az állami tanítóságnak. Sőt nem-
régiben egy gör. kath. tanító és „éneklész" egyik 
politikai lapban az állami tanítóságot úgyszólva 
semmittevőknek nyilvánította és saját magukat 
a haza boldogítóinak nevezte. Az ilyen „éneklész" 
hazaboldogító tanítók az okai, hogy a várme-
gyékben a tanítóság egymást nem ismeri, már 
t. i. a róm. kath., gör. kath., gör. kel. és 
lutheránus tanító nem ismeri az állami tanítót, 
viszont ezek sem őket, sőt egyik felekezeti 
tanító sem ismeri a másik felekezetit, mert 
mindenik külön tanítóegyesületnek tagja s 
egymást ellenségeknek tekintik. így van ez a 
nemzetiségi vidékeken, sőt ha egy községben 
háromféle jellegű iskola van, ezek tanítói nem 
érintkeznek egymással, egymás munkáját 
kicsinylik s mindenféle közös dolognak ellen-
ségei s azt lerontani igyekeznek. Ezért tehát 
a közös népnevelő egyesületeknek megalakítói a 
tanítók nem lehetnek, sem szervezése miként-
jének súlypontja a tanítóegyesületekbe nem 
helyezendő. Más helyen kell kereskedni, ez a 
más hely pedig volna a társadalom és a hatóságok. 

A népnevelj egyesületeknek különben ma 
9* 
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már egészen más céljuk kell legyen, mint 
ahogy azt nagynevű Eötvösünk kezdeményezte. 
Abban az időben a cél volt, a tanítók és 
iskolák anyagi segélyezése, fejlesztése, köny-
vekkel s általában tanszerekkel és taneszkö-
zökkel való ellátása. Ezekre azonban ma 
szükség nincs, mert az iskolák és tanítók 
anyagi ellátását, az iskoláknak taneszközökkel 
való fölszerelését a fönntartó hatóság adja s 
ha nem bírja, segíti az állam. Ma tehát más 
célból kell alakulniok s ezt a célt Makay 
oszt.-tanácsos úr egészen szabatosan, világosan 
megjelöli a következőkben: „A népnek erkölcsi 
és gyakorlati életre való nevelése és pedig első 
sorban a leányokéEgy ily fontos, nemes cél 
keresztülvitelére sajnos, de a tanítóságot 
magára, az elől vázolt viszonyoknál fogva 
képtelennek tartom ; e szent eszme érdekében 
egyesülnie kell a társadalomnak a hatóságokkal, 
a tanítósággal és a tanítóságnak egymással. 

Hogy nagynevű Eötvösünk eszméje nem 
tudott mélyebb gyökeret vemi s célját nem 
tudta mindenütt elérni, annak a felekezeti és 
nemzetiségi viszonyok voltak az okai, hisz 
ellene a harcot első sorban is a róm. kath. 
papság vette föl. Ahol azonban a társadalom 
a hatóságokkal egyetértve szervezte és bevonta 
a tanítóságot is, ott még a mai nap is szép 
működést fejt ki és virágzik. Csak egy pár 
van ilyen hazánkban; ezek között pedig leg-
szebb eredményt mutat föl a „Biharvármegyei 
Népnevelési Egyesület." (Ismertetését 1. lapunk 
7. számának 5. oldalán.) 

A Biharvármegyei Népnevelési Egyesület sike-
reit az idézte elő, hogy a hatóság kezet fogott 
a társadalommal és a tanítósággal. Ez az 
egyetlen példa tehát elég világosan mutatja, 
hogy a hatóságnak, a társadalomnak tell a 
népnevelő egyesületek szervezését kezébe vennie 
s a tanítóságot különbség nélkül kebelébe 
vonnia s akkor megy a dolog, másként nem ! 

Makay oszt.-tanácsos úr a szóban levő 
egyesület iskoláját is megnevezi, midőn azt 
mondja : „az erkölcsi nevelés iskolája az ifjúsági 
egyesületek, — a gyakorlati élet iskolája a 
gazdasági ismétlő-iskolák." Lehetnek sokan, 
kik azt kérdezhetik ezután, hogyha a nép 
erkölcsi és anyagi életének előmozdítására mái-
iskolák is vannak, hát akkor miért szükségesek ' o 
a népnevelő egyesületek ? Itt van a kérdés 
lényege, melyre feleletem nem lehet más, mint 
megjelölni a jövendőbeli népnevelő egyesületek 
célját, mely szerintem a következő lenne: 
A népnevelő egyesületek célja a nép erkölcsi 
és anyagi életének előmozdítása szempontjából 
minden községben ifjúsági egyesület és gazda-
sági ismétlő-iskola szervezése, azok működésének 
figyelemmel k'sérése, anyagi segélyezése s ezekkel 

kapcsolatban a községi lakosok életviszouyainak 
megfelelő háziipar egyik vagy másik ágának 
gyakorlati meghonosítása, űzése és a készült 
iparcikkeknek terjesztése, esetleg kicserélése. 

Tehát a cél olyan, melyek megvalósításának 
a hatóságoktól kell kiindulnia ; fölébresztve a 
társadalmat s Makay oszt.-tanácsos úr szerint 
különösen „belevonván a nőket" és ha így a 
társadalom megmozdult, mi, tanítók, a leg-
nagyobb örömmel veszünk benne részt s a 
reánk váró feladatoknak a legnagyobb kész-
séggel fogunk eleget tenni. 

A nép erkölcsi és anyagi jólétének előmoz-
dítására, mint tudvalevő dolog, legtöbbet 
tehetnek a megyei hatóságok, azután a lelké-
szek és a tanítók. Miután a célt ismerjük, 
tehát ezeket kell az ügynek első sorban meg-
nyerni, amint Biharvármegye példája is mutatja. 
En ugyan a népnevelő egyesületek szervezését 
s azoknik biztos fönnállását a törvényhozás 
által szeretném megoldatni. Lehet, hogy ezen 
sokan mosolyognak, de közös népnevelő egye-
sületeket csak ily módon hiszem, hogy lehessen 
szervezni maradandólag. Hiszen az egész nem 
is lenne olyan nagy dolog; az 1876. évi 
XXVIII. t.-c. 8. §-át, mely a „népnevelési 
bizottságokról" szól, módosítani kellene ilyen-
formán: Minden vármegyében a főispán vagy 
az alispán kezdeményezésére népnevelő egye-
sület szerveztetik, melynek tagja lehet minden 
férfi és nő bizonyos csekély tagsági díj 
befizetése mellett, továbbá köteles tagja minden 
község tagsági díj mellett és minden tanító 
hivatalból. 

Célja lenne az, amit már előbb kifejtettem. 
Minden egyesület annyi körre oszlik, ahány 

járása van a vármegyének. A körök elnökei a 
járási főszolgabírák. 

A népnevelő egyesületek működése a cél 
szem előtt tartásával alapszabályokban határoz-
tatik meg. 

Az említett törvény 8. §-nak ily módon 
való megváltoztatása az én hitem szerint 
föltétlenül biztosítaná a közös népnevelő 
egyesületek szervezését, fönnállását és üdvös 
működését. 

Ha pedig nem lesznek közös egyesületek, 
amelyekben mindenki, de legalább minden 
tanító felekezeti és nemzetiségi különbség 
nélkül egyesüljön, akkor inkább ne is létesül-
jenek, mert a széthúzás, különválás csak kárára 
lenne az országnak. 

Ezt gondoljuk meg jól; vitassuk meg a 
kérdést alaposan s akkor talán az egyetemes 
gyűlésen hozhatunk egy olyan határozatot, 
mely mindnyájunkat egy testté és egy lélekké 
önt, édes hazánk javára és boldogítására. 

(Bes:terce.) Mihály Gábor. 
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A lélektan köréből. 
(A figyelmetlenség okai.) 

Gondoljuk az osztályt magunk előtt. A 
tényekből levonandó tanulságok egyaránt he-
lyesek, akár egy osztatlan népiskolának két 
alsó: 1. és 2. osztálya, vagy két középső, vagy 
két felső csoportja, akár pedig a megosztott nép-
iskola egyik bármely osztálya áll gondolatunk-
ban vagy ül előttünk a padokban valósággal. 

Szót emelünk, kérdést intézünk, szemléltetünk, 
magyarázunk. Amott egy gyermek papirost 
gyúr a markában és egy szempillantás alatt 
oda lódítja a harmadik padsorba. Pali tette. 
0 nem figyel; játszik. Gyuri csöndesen ül, 
meg se moccan, szemei az iskolaterem bizonyos 
pontjára néznek. Ott lát valamit, velünk nem 
törődik, esze ott a ponton jár. Dani fészke-
lődik. nyugtalankodik, ajkába harap fájdalmas 
„ jujj" r5ppen ki száján. Nem tudja, miről esik 
szó, a maga baja foglalkoztatja. Miski nyu-
godtan ül, de szemei ide-oda forognak, majd 
fölfelé, majd meg lefelé tekint, nézi a szom-
szédja gallérját, rápislant a táskából kikandikáló 
kenyérdarabra ; lassacskán nyújtogatja karját, 
letör egy darabot a kenyérből, ügyes fogással 
a szájába dugja (úgy tett, mintha megtörülné a 
szája szélit) majszolja a kenyeret — reánk nem 
figyel. Hogy Jani nem figyel, azt már meg-
szoktuk. Farkasrugta csintalanja ! Nem akar 
tanulni! még ha akarna se tudna figyelni. 
Isten átka ez az iskolában! Csíp, lök, rugdos 
a lábával ; ülőhelyét kevesli, majd a tolla esik 
a pad alá, akit keresni kell, majd meg a 
könyvébjl hull egy-egy lap a földre. Mindig 
van ürügye a háborgatásra. 

No, de ez az 5 jómadár nem hoz ki ben-
nünket sodrunkból. Figyel a többi 60—70; 
vigye a . . . no, uram bocsáss ! Vagy törődjünk 
ezekkel a haszontalanokkal ? Ej, hogy zaklat az 
a pedagógiai lelkiismeret! Ki tudja, hátha ezen 
5 közül a hazának egy dicső fia válik ki? Szabad 
nekünk büntetnünk „Szeget szeggel!" „Mert te 
nem figyelsz én reám, én sem figyelek te reád!?" 

Nem, nem ! Isten őrizz, így nem gondol-
kozunk : különben oklevelünk, tanítói tudo-
mányunk nem érne egy fabatkát. Keressük csak 
meg teljes nyugodtsággal, mi lehet a figyel-
metlenség oka, vagy mik lehetnek okai. Mert, 
hogy nem egy fészekből kel ki a sokféle 
figyelmetlenség, azt látjuk az 5 jómadár külön-
böző tolláról. 

Vegyük szemügyre először is papirgyúró 
Palit. Miért játszik itt az iskolában ? Játszik 
az nemcsak az iskolában, hanem otthon is, az 
utcán is, meg a réten is, sőt még az ágyban 
is mindaddig, míg el nem alszik. De még 
álmában is hánykolódik. 

Ez a fiú duzzadó jó egészségnek örvend ; 
ahogy mondani szokták: ,nem fér a bőribe." 
Az erősen lüktető egészséges vér mozgatja 
ereit, izmait, anyatermészete követeli, hogy 
izegjen-mozogjon, hogy adjon túl a fölösleges 
erőből. 0 a malomkövet is elhengergetné, a 
fatuskót is apróra vágná, de itt az iskolában 
csak egy kis papirgaluskára költi erejét. 
Csak nem tudjuk be neki büneül, hogy jó 
egészségnek örvend? Vegyük mi igénybe az ő 
fölösleges erejét, intézzünk hozzá kérdést mind-
untalan, hogy fölkeljen meg leüljön, hogy írjon 
meg olvasson, kössük le az erejét holmi kis 
szolgálattétellel ; csak korholni ne korholjuk, 
büntetni ne büntessük, azért, hogy ő egész-
ségesebb miat más gyermek. 

Pali figyelmetlenségének oka tehát a túláradó 
egészség. 

Igaz ez? Keressük meg a lélektanainkban 
— a jobbakban. — Én erre vonatkozó idé-
zetekkel megtölthetném e becses lapunk hasáb-
jait; de nem ez a célom, azt akarom, hogy 
kedves kartársaim maguk ismerjék föl a lelki 
tüneteket, maguk gondolkozzanak és Ítéljenek. 
Mintha nem ismernénk elég felnőtt embert, aki 
olyan szórakozott, hogy 10 percig sem tud egy 
gondolatnál maradni, kinek nincs 5 percnyi 
nyugvása. És ha el nem felejtettük, hogy a 
testi működések mindig összefüggésben állanak 
a lelkiekkel, ha elgondoljuk, hogy duzzadó 
egészsége következtében zavartalan kellemetes 
érzések hullámzanak kedélyében, mely hullámok 
a lelki világba átcsapnak : akkor az ő figyel-
metlenségét nem fogjuk rossz akaratnak be-
tudni ; akarata nem is működik közre, mert 
amint van önkéntelen figyelem, úgy vagyon 
önkéntelen figyelmetlenség is. Azért mondtam 
fönnebb : vegyük igénybe az erejét, de bántani 
ne bántsuk és haragot ne tápláljunk irányában. 
Minél többet és minél buzgóbban játszik a 
gyermek, annál egészségesebb a teste is meg a 
lelke is. Örüljünk és teljék kedvünk a játszó 
gyermekben ! 

Gyuri csöndessége és egy pontra szegzett 
tekintete érzéketlenséget, fogékonyság hiányát, 
de mást is jelenthet. Lehet, hogy egy gondolat, 
egy érzés foglalkoztatja, melytől nem tud meg-
válni. Önkéntelenül néz az iskolaterem egy 
bizonyos pontjára. Lelke erre készti, erre 
nógatja, nehogy más dolgok megpillantása új 
képzeteket hozzon a tudatba, miáltal a kedves 
eszme kiszorul a tudatból. (Istenem! hol jár-
hattak Petőfi Sándor tanuló gondolatai, mikor a 
tanár a tehén kérődzését magyarázta !) Akár 
érzéketlenség, fogékonyság hiánya (apátia) oka 
a figyelmetlenségének, akár pedig az, hogy egy 
gondolat foglalkoztatja, rá ne förmedjünk! Az 
érzéketlenség testi, a fogékonyság hiánya lelki 
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hiba, e kettő rendesen együtt jár, egyik a 
másiknak következménye. Firtasd, hogy bánnak 
ezzel a gyerekkel otthon ! Nem rejlik-e mögötCe 
valami mostoha, aki tompítja, irtja érzéseit? 
Avagy tudd meg, nem bujja-e Gyurikánk a 
meséskönyveket ? Ezek szerint kell Gv úrit 
megítélni, de el nem Ítélni; kár volna őt bün-
tetni olyasmiért, amiről nem tehet. Szemmel 
kell tartani Gyurikát és kitudni, vájjon érzé-
ketlensége vagy merengése csak ideig-óráig 
tartó vagy mindennapos, hogy időszaki-e, mely 
vissza-visszatér vagy megrögzött állapot? És 
ezek szerint kell a gyógyítást intézni. 

Érzéketlenség, fogékonyság hiánya is oka a 
figyelmetlenségnek. Mély gondolkodás, merengés is. 

Danit fájdalmak kínozzák, egész magavise-
lete elárulja, hogy beteg. Foga fáj, torka fáj, 
megduzzadtak a mirigyek (leestek a mandulái 
— ahogy a nép mondja), fáj a feje, vagy meg-
hűlt, vagy megterhelte a gyomrát. Be jó volna 
egy kis patika az iskolában ! Es ahol iskola-
orvos nincs, ott a tanító tudhatna annyit, hogy 
ilyen minden kétségen kívül álló betegségeket 
meggyógyíthatna. Szapora nép vagyunk mi 
magyarok, de orvosra, patikára nem szeretünk 
költeni, azért nagy nálunk a gyermekhalan-
dóság. Nem segíthetne itt az iskola? Nem 
ártana erről gondolkozni. 

Testi betegség is oka a figyelmetlenségnek. 
Miska lelki beteg. Képzettartalma szegény, 

alig van 2—3 fogalma, még ezek sem tiszták. A 
képzeteket társítani nem tudja, akhoz nagyon is 
gyönge az elméje. Gyönge lelki ereje még a testi 
mozgásokon is kifejeződik. Ellenálló képessége 
nincs, csak érzékeit követi ; állati életet él. 

A figyelmetlenség oka lelki betegségben is 
rejlik. 

Az ilyen lelki rendellenességben sínylődő gyer-
mekekről szól a Néptanítók Lapja folyó évi 3. 
számában közzétett Vágvölgyi Béla-féle cikk is. 

Jani nyugtalansága más forrásból ered, mint 
aminőből a Palié. Yan testi nyugtalanság, 
mely az idegek és izmok rendetlen műkö-
déséből ered ; van benső nyugtalanság, mely 
az idegrendszer megzavartságából származik, 
ez valamely lelki betegségnek előjele is lehet. 
Némely nyugtalanság összefügg a képzetek 
lazasága és hézagosságával, mintha a képzetek 
egyik helyről a másikra ugranának. Még több-
féle nyugtalanságot ismer az élettani lélektan, 
—• minekünk azonban a Jani magaviseletére 
csak egy szavunk van, hogy rossz gyermek. 
Mi csak a magunk szempontjából Ítélkezünk, 
reánk nem figyel, másokat háborgat, tehát rossz 
tanuló. Megátalkodott gonosztevő. Talán nem 
ártana kissé közelebbről megismerni Jani élet-
viszonyait. Janiban testi és lelki betegség 
tünetei jelennek meg egyidőben. 

A testi és lelki betegség is oka a figyelmet-
lenségnek. 

Gyermeki könnyelműség is oka a figyelmet-
lenségnek. 

De a tanuló figyelmetlenségének legfőbb oka 
a tanító. 

(Budapest.) Schön József. 

Milyen lap kell a tanítóságnak? 
— Lsvél a szerkesztőhöz.* — 

A legújabb időben bizonyos oldalról követ-
kezetesen kritizálgatják és támadják a Nép-
tanítók Lapját; ezt a lapot, amely több mint 
három évtizede, hü kísérőnk és igaz barátunk 
s amely lap együtt nőtt és együtt fejlődött 
népoktatásunk újjászületésével. Tárjuk csak föl 
a Néptanítók Lapja évfolyamait kezdettől 
fogva; meglátjuk benne a magyar népoktatás 
s ezzel együtt a magyar néptanító kifejlődését. 
Ez a lap tükör, mely az 1868. év óta öntu-
datra ébredt tanítót egészen a mai modern 
tanítóig visszatükrözteti. Nem a Néptanítók 
Lapja változtatta át a magyar néptanítót, 
hanem megfordítva : a tanítóság művelődési 
szelleme változtatta át a lapot. A Néptanítók 
Lapja a mienk s amilyenek mi vagyunk, olyan 
ez [a lap. Oktalanság tehát ennek a lapnak 
szellemi szinvonalát lebecsülni. Azzal is vádolják 
lapunkat, hogy ez nagyon sok helyen fölvá-
gatlanul jut a könyvtárba.** Nohát ezzel nem 

* Ennek a levélnek az írója, akit személyesen ismerni 
nincs szerencsénk, „sok ezer tanító" érdeklődésére 
támaszkodva, arra kért minket, hogy levelét lapunk-
ban kiadjuk. A mi álláspontunk étidig az volt, hogy 
a lapunkat ért — egyébként teljesen alaptalan — 
támadások ellen mi magunk nem védekezünk (van 
egyéb fontosabb dolgunk !), mert hiszen eléggé beszél 
helyettünk hétről-hétre maga a lap. Ezt az álláspon-
tunkat most sem változtatjuk meg, de tekintettel arra, 
hogy olvasóink : az ország tanítói — elvégre is meg-
követelhetik, hogy az ő véleményök is kifejezésre 
jusson, a beérkezett sok közül Fodor Ignác kartársunk 
levelének mégis csak helyt adunk, de sietünk kije-
lenteni, hogy ez után ismét visszavonulunk előbbi 
tartózkodó álláspontunkra. Az egy oldalról jövő táma-
dások minket nem félemlítenek meg : mi haladunk a 
magunk útján, mely az egész magyar tanítóság igazi 
érdekeinek lelkiismeretes képviselete. Szerk. 

** Erre, a hozzánk nap-nap mellett érkező sok 
levélen és a lapunkban megjelent cikkekre küldött 
válaszokon kívül, a legjobb aktzuílis cáfolat az, hogy 
Kelemen Gizella és Sassi Nagy Lajos a lapunk 7. 
számának Rövid hírek című rovatában megjelent érte-
sítésökre két nap alatt (szombaton és vasárnap) több 
száz kérő levelet kaptak. ,.E rendkívül nagy érdek-
lődésből — írja Sassi Nagy Lajos — két igazság 
bontakozik ki : 1. hogy a Néptanítók Lapját sokan 
olvassák és közleményeit komolyan veszik ; 2. hogy 
a szegény tanítóság körében még van lelkesedés, 
hazafiság, de szegénységük meggátolja őket abban, 
hogy a közért elegendőt tehessenek. (Ezek voltak a 
levelek tárgyai !) Ezért jogosult az ingyenkönyvek, a 
jó közérdekű munkák terjesztése !" Szerk. 
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a lapot, hanem az illető tanítót vagy tanító-
testületet vádolják. Hogy volt idő, amidőn a 
tanfelügyelők kötelességévé tétetett őrködni 
afölött : vájjon a Néptanítók Lapja fölvágat-
lanul marad-e vagy nem? ez nem azt jelen-
tette, hogy a Néptanítók Lapja olvasását rá-
oktrojálni akarták a tanítókra, hanem azt 
jelentette, hogy még létezett igen sok olyan 
tanító, akiben egyáltalában az olvasási kedvet 
rendeletekkel kellett kierőszakolni. Ez régen 
volt s azóta fokozódott a tanítók olvasási 
kedve, kedvezően változott a tanítók tudása ; 
de hasonlóképen megváltozott a Néptanítók 
Lapja is. Megengedem, hogy manapság is 
vannak még olyan tanítók, akik a Néptanítók 
Lapját annyira becsülik, hogy azt sértetlenül 
s „fölvágatlanul" hagyják ; de az ilyeneknek 
nem kell sem tudományosabb, sem silányabb 
lap, mert a „fölvágatlanság" okát ugyanezek-
nél „betüiszonyban" kell keresni. Az ilyen 
betüiszonyban szenvedő tanítók — hál' isten-
nek — már nagyon ritkák. Igen merész ki-
jelentésnek deklarálható tehát az, hogy a tanítók 
nagyrésze azért nem olvassa a Néptanítók 
Lapját, mert ennek a lapnak „alacsony" (!) 
szellemi színvonala nem felel meg a tanítók 
műveltségének. Vagyis : ez az állítás megfor-
dítva azt jelentené, hogy azon tanítók, akik a 
Néptanítók Lapját olvassák, nem érdemelnének 
meg egy tisztán tudományos lapot, aminőt a 
N. L. támadói kívánnak. Amidőn ezen föltevés 
ellen tiltakozom, hivatkozom azon sok ezer 
magyar néptanítóra, akik a mi lapunkat ol-
vassák-. Es azok a sok ezeren, akik a Nép-
tanítók Lapját olvassák, ezt a lapot — a maga 
nemében s tekintve a lap eredeti s általános 
célját — eléggé magas szinvonaliínak s teljesen 
megfelelőnek találják. Hogy miért ? — Itt kell 
megfelelnem a címben foglalt kérdésre : nrlyen 
lap kell a tanítóságnak ? — Első sorban kell 
ingyenes lap, mert általános a panasz, hogy a 
tanítónak nem telik könyvre, folyóiratokra és 
újságra. Jó ingyenes lapot — ez idő ssérint 
még — náshonnét nem várhatunk mint a 
kormánytól. A kormány által kiadott lap pedig 
nem lehet más szellemű, mint amilyen a mos-
tani Néptanítók Lapja: vagyis magyar, szabad-
elvű, . mérsékelt hangú és okosan számító. 
Tekintve pedig, hogy a magyar néptanító rá-
szorult egy ingyenes lapra, ennek a lapnak 
általános irányúnak kell lennie ; tehát ez 
tisztán tudományos irányú nem lehet. Tudo-
mányos és magas pedagógiai színvonalon álló 
lapot, mely az ország minden tanítójának ke-
zébe eljusson, csak akkor várhatunk, ha 
Magyarország 30 ezer tanítója — az ideális 
egyesületi élet tökéletessége révén — egy 
hatalmas közszellemet fog képezni s majd ha 

ledőlnek a rendszertelenségen alapuló szét-
tagolás s a kicsinyes érdekű szétvon ás válasz-
falai, akkor elég eresek leszünk, hogy 
filléreinkért egy tetszésszerinti tudományos 
folyóiratot kaphassunk. A Néptanítók Lapját 
azonban ez sem szoríthatná ki, mert ha nem 
léteznék, úgy sok ezer tanítónak hiányoznék.* 
Ezt a lapot ide-oda hányni-vetni nemcsak azért 
nem illik, mert ingyen kapjuk, hanem azért 
sem, mert ez a lap a vidéki tanítóság tájé-
koztatója és szellemi látcsöve. Ha már szóvá 
tesszük az összes tanítóság lapjának kérdését, 
rígy csupán az lehet a kívánságunk, hogy 
ennek a lapnak meglevő rovatai — mai szelle-
mükben — tágíttassanalr. Hogy mennyire 
igyekszik a mai Néptanítók Lapja a kor szelle-
mével s remzeti irányú aspirációkkal egyenes 
arányban állani, eléggé élénken bizonyítja a 
Gazdasági Ismétlő Iskola című melléklap meg-
valósítása.** Ismételten kérdezve: milyen lap kell 
nekünk? — a felelet nem lehet más, mint a 
fönti, hogy t. i. nekünk kell egy ingyenes lap, 
niely magyar közoktatásunk kohójához leg-
közelebb áll, mely az aktuális tanügyi kérdé-
seket melegében föltárja s amelyben a tanítói 
közvélemény megnyilatkozhatik. Végül kell, hogy 
gyakorlati pedagógia, közgazdasági s szociális 
irányú kérdések, egyesületi élet s külföldi 
szemle tárgyaltassék a tanítók lapjában, mert 
ezek azon elméleti irányítók, melyek támo-
gatják a tanítót, kogy az iskolában, valamint 
az iskola falain kívül, népnevelői tisztségének 
helyt állhasson. Mindez pedig — amennyire a 
lap terjedelme engedi — a Néptanítók Lapjá-
ban megtalálba* ó. 

Nekünk, tanítóknak, tehát a mostani Nép-
tanítók Lapja kell. 

(Solt.) Fodor Iynác. 

Külföldi szemle. 
A Herbartianizmusról. Dr. Andreae Károly 

a „Deutsche Schule" 1. számában a követke-
zőket írja Rein, jénai tanár „Rendszeres peda-
gógiájáról" : „Rein könyvét úgy lehet tekinteni, 
mint a Herbart-féle pedagógiának a modern 
szükségletekhez alkalmazott kodifikációját. 

* Utóbbi időben nap-nap mellett átlag 10—15 
útbaigazító, fölvilágosító és tanácsadó levelet küldünk 
el s ezen fölül Tanítók Tanácsadója című rovatunk 
minden számban több hasábot foglal el. Ez az egy-
szerű igaz-ág. Kell-e ennél ékesebben szóló cáfolat? 

wrk. 
** Emiatt emelte föl újabban a közoktatásügyi kor-

mány a Néptanítók Lapja költségvetési tételét is, 
mert a rengeteg nagy példányszámnál fogva egy ív 
melléklet a tiszteletdíjakkal együtt — amelyeket 
ía»íífó-munkatársainknnk utalványozunk ki — több 
száz koronába kerül. Szerk. 
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Ebben fekszik joga és értéke és e szempontból 
sok figyelmes és gondolkodó olvasót kívánunk 
neki. De bármily nagyra becsüljük is Herbart 
érdemeit, melyeket egy tudományos alapra 
fektetett pedagógia megtei-emtése iránt szer-
zett, bármennyire elismerjük is azt, amit 
Ziller az ő akaraterős, erélyes, de egyúttal 
erőszakos módján a Herbart-féle eszméknek 
gyakorlati ösvényre való átterelése érdekében 
tett — nem húnyhatunk szemet e kép árny-
oldalai elől sem. A pedagógiai épület szor-
galmas és zajos kiépítésével, helyiségeinek 
lakhatóvá tételével, az iskolai gyakorlat szükség-
leteinek szorgalmas kiépítésével az alapokkal 
való irigylésreméltó nemtörődés jár, amelyekről 
azt hiszik, hogy oly biztosan le vannak rakva, 
hogy csak tiltakozásra van szükség, ha vala-
mely oldalról egyszer kiásni kezdik. Alapos 
vizsgálódásokat fölöslegeseknek tartanak, ami 
nem mutat egészséges állapotokra. Ha nem 
csalódunk, a pedagógia ez idő szerint ugyan-
azon helyzetben van, mint volt egy emberöltő 
előtt a bölcsészet. Akkor hatásos ébresztő 
szózat volt e kiáltás : Vissza Kanthoz. Nagyon 
is kivánatos hogy a most gyakran hallható 
intelem, hogy térjünk vissza Pestalozzihoz, 
époly gyümölcsöző hatással lesz s a peda-
gógiai problémák líjabb fejtegetésére fog 
ösztönözni. " 

* 

Svájci tanítók sorsa. A szabad Svájcban a 
néptanítót csak 6 évre választja meg községe. 
Ez idő után újra választható, vagy meg se 
választják. Közelebb Argau kantonban szomorú 
eredménye volt az ilyen „meg nem válasz-
tásnak." A bruneggi tanítót nem választották 
meg újra. De ő meg van bénulva s beszélni 
nem tud ; mellette fekszik halálosan beteg fia, 
A szomorú nyugdíjviszonyok nem engedték 
meg a tanítónak a visszalépést s azért meg-
ígérte a községnek, hogy a helyettesítőjét ő 
fogja fizetni. Ebbe azonban nem ment bele 
a község. így tehát 30 szolgálati év után 
állás és nyugdíj nélkül áll s ha az argaui 
tanítóegyesület nem segélyezné, a szegények 
házába kellene mennie. A tanítók ezen bizony-
talan állása sötét folt a szabad ország becsület-
pajzsán. 

* 

Vallásoktatás az amerikai iskolákban. Az 
Egyesült Államok nevelésügyi biztosa : Mr. 
Harris oly javaslatot tett, amely szerint a 
vallástant ezentúl ne a tanító tanítsa az isko-
lában, hanem az iskolán kívül az egyház vala-
melyik képviselője (papja). E javaslatát többek 
között azzal indokolja, hogy a vallásoktatás 
az "egyház előjogai közé tartozik, amely ennél-
fogva csak maga taníthatja szimbolikus kife-

jezés módja szerint, egybekötve az alkalmas 
szertartásokkal és énekekkel. Ha a vallástan a 
világi iskoláknak tovább is tárgya marad, 
akkor ez annyit jelent, hogy amannak jellegét 
elvilágiasítják és a dogmát bölcsészeti deiz-
mussá alacsonyítják le. 

* 

A testi fenyiték New-York iskoláiban több 
mint tíz év óta el van tiltva. Most a tanítók 
a városi hatósághoz olyforma beadványt 
intéztek, hogy a botbüntetést ismét alkalmaz-
hassák, mert a viszonyok olyanokká alakultak, 
hogy a tanítókra, de különösen a tanítónőkre 
nézve tarthatatlanok. Oda fejlődött már a 
dolog, hogy oly tanítók, kik a gyermekeket 
verték, büntetést kaptak, de a tanulóknak, kik 
a tanítókat megtámadták, semmi bajuk sem lett. 

* 
New-York városa hatemeletes iskolaépületet 

emel most. Az épület magassága 66 méter . 
az iskolában a közlekedés hydraulitus fölvonó 
segítségével történik, mely egyszerre 30 sze-
mélyt szállíthat. Van ez épületben 97 osztály-
terem; egy aula 15.000 ülőhellyel, több ülés-
terem, helyiségek a továbbképző oktatásra, 
játéktermek, tornatermek, termek a főző- és 
kézimunka-oktatás céljaira. Az összes költségek 
2 millió márkára rúgnak. A legutolsó hiva-
talos értesítés szerint New-Yorkban 70.000 
gyermek nem járhatott iskolába, mert minden 
hely el volt foglalva. 

* 

A francia törvényhozás előtt, tudvalevőleg 
oly javaslat fekszik, mely, ha törvényerőre 
emelkedik, a kongregációk tagjait (a szerzete-
seket) minden fokú tanításból kizárja, az egész 
vonalon világivá tevén a közoktatást. A francia 
képviselőház február 23.-Í ülésén osztották ki 
a képviselők közt azt a jelentést, mely ezt a 
kérdést pénzügyi szempontból megvilágítja. 
A szerzetes iskolák teljes megszüntetése e 
jelentés szerint iskolai épületekre szükséges 
64 millió frank tőke és évenként 6lU millió 
frank rendes kiadást vonna maga után. 

— Gyűlések. A Magyar Pestalozzi-Társaság 
febr. 27-én ülést tartott, melyen Éltes Mátyás 
a gyógypedagógiáról és a javító intézetekről, 
Váró Ferenc pedig Csemátoni Mártonról, 
Páriz Pápai tanítványáról olvasott föl. — A 
Tanítóképzőintézeti tanárok orsz. egyesülete 
választmányi ülésén elhatározta, hogy a köz-
gyűlését pünkösdkor Győrött tartja meg. Vangel 
Jenő dr. a tanárképzésről olvasott föl, azt 
hangoztatván, hogy a képzőintézeti tanár-
képzés legjobb helyen van a Pedagógiumban. 



A boldogságról. 
Mi is a boldogság? 
Tán tündérigézet, 
Talán dús kincsekkel 
Elhalmozó végzet, 
Talán pompázó fény, 
Mi bódít, kápráztat, 
Vagy a röpke perccél 
Eliramló látszat. 

Hogy mi a boldogság 
Megmondhatom nektek : 
Ha e szép világon 
Szeretve öleltek 
És az édes percben 
Nem gondoltók másra : 
Ez a földi élet 
Édes boldogsága. 

De ha a szír etet 
É<s ölelés közben 
Nem úszik szivetek 
Önfeledt gyönyörben, 
Ha bár parányi gond 
Fátyola borítna : 
Akkor már elkerült 
A boldogság titka. 

Minké Béla. 

Első lopás. 
Már olvastunk szépen, nem folyékonyan, 

hanem szakgatottan, vontatva húztuk egybe a 
betűket s íigy örültünk annak, hogy kitalál-
hattuk, mit írtak a könyvbe. Azóta sok-sok 
esztendő viharzott el fölöttem, sok-sok könyvet 
elolvastam, de olyan lelki gyönyörűséget egy 
sem okozott nekem, mint ábécés könyvem első 
olvasmányai. 

Mese is volt benne, mely szólt az Óperen-
ciás tengerentúli boldog országról, ahol minden 
olyan könnyen sikerül, amint akarják az 
emberek. Vers a kis báránykáról, hogy miként 
téved el anyjától s mint örültek egymásnak, 
ha összetalálkoztak. Otthon meg is próbáltam, 
hogy igaz-e hát, ami a könyvben van: levezettem 
a kis Barit a kertbe, anyját meg fönt hagy-
tam az udvaron. Hát bizony sírt-rítt szegény 
egyik a másik után. S mikor egymásra találtak, 
örültek úgy, hogy náluk csak én örültem jobban 
annak, hogy milyen igazat mond az én könyvem. 

Szeretett is a tanítóm jó magaviseletemért, 
szorgalmamért s mivel padszélén ültem, sokszor 
meg-megsimogatta lenszőke hajamat s mondta: 

— Látjátok, gyerekek, a Pista milyen jó 
gyerek, tanuljatok tőle. 
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Örültem a dicséretnek s büszke voltam rá. 
Boldog még se voltam teljesen. Legalább 

gyermeki ésszel úgy gondolkoztam, hogy sokkal 
boldogabb lehet nálam a gyógyszerész Bandi, 
akinek kihúzós irontartója volt, nekem meg 
csak fakupám, mint a többi gyereknek. Ilyen 
irontartót szerettem volna mindenáron magam-
nak s ha ilyet nem, hát est óhajtottam volna 
megszerezni. Ábrándos vágyamat nem is tit-
koltam a többi előtt. 

Egy reggel, jól emlékszem reá, esős, hűvös 
őszi napon, mikor kedves tanítóm az osztályba 
lépett, fölállt Bandi és elpanaszolta baját, 
hogy valaki ellopta tőle az irontartót. Valami 
jéghidegség futott végig tagjaimon. Ugy meg-
reszkettem, hogy a fogam is vacogott belé. 
Majd az osztály elé állt a jó tanító bácsi és 
szeretetteljes hangon mondá : 

— Fiaim, aki elvette az irontartót, adja 
vissza, nem lesz semmi bántódása. 

Aztán körülnézett. 
Nem felelt senki. 
— Nézzéték meg a pad alatt. 
Megnéztük, de hiába ; ámbár sokszor az 

elveszett dolgok a pad alól kerültek ki. Most 
azonban nem. A tanító úr arca szigorú, haragos 
lett. A beszéde is egészen más volt, mint 
egyébkor. Beszélt valamit a lopásról, hogy az 
milyen rút dolog s a nagy tolvaj is kicsin 
kezdi, aztán ökröt, lovat lop s ha könnyű 
szerrel nem sikerül neki, hát még gyilkol is. 
S aztán az akasztófán végzi. 

Huj, de lúdbőrös lett a hallottaktól az egész 
hátam. Ugy megsajnáltam azt a szerencsétlent, 
aki ellopta az irontartót. De, hogy is tehetett 
olyat ! A lélegzetem meg szinte elállt, mikor 
hozzám szólt : 

— Pista fiam, nem tudsz valamit a dologról? 
— En . . . én . . . hebegtem zavartan, nem 

tudok semmit s reszketve álltam föl. Az egész 
osztály szeme rajtam függött. Egyszer csak, 
mint a ménkőcsapás, hallatszott a Bandi szava : 

— Tanító úr kérem, ott van a zsebében, 
kilátszik a vége . . . 

Hogy aztán mint vették ki a zsebemből, s 
hogy vittek engem haza szüleimhez, arra mái-
nem emlékszem, mert beteg, súlyos beteg 
lettem sokáig. Szüleim aggódva virrasztottak 
fölöttem s lázálmaimban is őket láttam, mikor 
az irontartóról beszéltem össze-vissza mindent. 

Mikor fölgyógyultam, édesatyámmal mentem 
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föl az iskolába. Félve, remegve léptem át a 
küszöböt. Mint fognak majd azok engem fo-
gadni, a tolvajt ! S a jó tanító bácsi hogy fog 
majd reám haragudni és nem mond oly sok 
szépet r.ekem, nem simogatja a hajam . . . Ha 
atyáin nem bátorít, bizony visszafutottam volna. 
Tudtam, hogy bűnös nem vagyok és mégis 
annak fog tartani az egész osztály. 

Végre bejutottunk a tanterembe. Legnehezebb 
kálváriámat jártam meg az életben ekkor. 

A tanító úr nyájas arccal fogadott s leül-
tetett a helyemre. Szemlesütve húzódtam meg 
a padban, a világért se mertem a többi sze-
mébe nézni. Ugy félig ébren hallottam a 
tanítóm S7avát, amint atyámnak beszélte, hogy 
tévedés volt az egész, Bei ki úr, tévedés ; olyan 
eset, mely a gyakorlott pedagógust is meg-
téveszti. De hát a látszat, tetszik tudni, a 
látszat, mind azt bizonyította. Tegnap aztán 
kiderült a titok A Maszlag-gyerek volt a 
tettes. 

Kezdtem eszméletre jönni s akkor tudtam 
meg, hogy Maszlag Jancsi csente el az iron-
tartót és az én zsebembe dugta, hogy majd 
aztán onnan Í3 kilopja. De a vizsgálat meg-
hiúsította tervét s mindenki engem tartott 
tolvajnak — tegnapig. Az egész úgy derült 
ki, hogy Maszlag elbeszélte a dolgot Feketé-
nek, az pedig megmondta a tanító úrnak. 

— Maszlag, gyere ki ! — szólt a tanítóm 
hozzá. 

Maszlag ment a pad elé szégyenlős arccal 
és sírt. 

— Látom, fiam, mond a tanító úr, hogy 
nem vagy még egészen rossz, mert vétkedet 
megbántad, sírásod legalább ezt mutatja. 
Igaz-e P 

— Igaz ; — zokogta a fiú. 
— Lopsz-e még máskor? 
— Soha többet ! cs könnyharmatos szemét 

ráemelte tanítómra, aki megbocsájtott i eki. 
En is. 

* 

Multak évek röpke szárnyon s én tanító 
lettem. Később igazgató otthon. Történt, hogy 
az iskolaszolga elhalálozott és másikat kellett 
fölfogadni. Jöttek elibem alázatos arccal tagba-
szakadt, sápadtarcú munkás emberek, esedezvén 
az állás elnyeréseért. 

Egy napon, munkámból föl se tekintve, 
hallgattam a kérő szavakat. 

— Hogy hívják? — szóltam végre. 
— Maszlag János, — szólt a válasz. 
Mintha vi'lámos ütés érintett volna, tettem 

le a tollat s rábámultam az emberre. 
Ott állt előttem szemét lesütve az én volt 

iskolatársam: Maszlag Jancsi. Fölelevenedett 
lelkemben a mult s átgondoltam képzeletben, 

hogyha akkor el nem jár a fiúnak a szája, hát 
engem tartottak volna tolvajnak a többiek 
mindig s ki tudja, ha rám szárad a szégyen, 
vittem volna-e valamire ? 

Akkor megbocsájtott a m neki. 
Most pedig meg akartam jutalmazni érte: 

fölfogadtam szolgának. 
S ha minden iskolának ilyen hűséges S7ol-

gája lesz, mint nekem, akkor nem leszen 
panaszra ok soha. 

(Csongrád.) Sághy Mihály. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította : az Osztrák-
Magyar Alii m vasúttársaság atiinai üzemvezető-
ségének, aki a stájerlaki áll. el. iskola 122 
tanulója részére 740 korona értékű ruhaneműt 
adományozott. 

Kinevezte: Krafc&ïk Gábor oki. tanítót és 
képesített gazdasági szaktanítót a szoljvai 
áll. el. népiskolával kapcs. gazd. ism. iskolá-
hoz r. szaktanítóvá ; Kocsár Imre oki. tanítót 
a mezőkaszonyi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Lisztner Emilia oki. kisdedóvónőt a taranyi 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Sztanivukov 
Sándor oki. tanítc't az idvori közs. el. isko-
lához r. tanítóvá; özv. Moravecz Károlvné, 
szül. Biró Gizella oki. kisdedóvónőt a maros-
ujvári II. sz. állami kisdedóvodához kisded-
óvónővé; Micsikói Illés oki. tanítót az új-
sopodi volt határőrvidéki közs. el. iskolához 
r. tanítóvá; Szajkovits Endre oki. tanítót a 
pancsovai állami elemi népiskolához rendes 
gazdasági szaktanítóvá; Lovrics Antal oki. 
O O t # ' 
tanítót a firigyházi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Zob Erzsébet oki. tanítónőt a marok-
réti áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Schmaus 
Katalin oki. tanítónőt a c-.afidi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; Steigerwald Károly oki. 
tanítós a gavosdiai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá; Benkő Ede oki. tanítónőt a fiumei 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Gramma Döme kecskeméti 
kir. segédtanfelügyelőt Somogy vármegyébe 
segédtanfelügyelői minőségében ; Domonits 
Mihály tápióbicskei áll. el. iskolai tanítót az 
újpesti áll. el. iskolához jelen minőségében. 

Jóváhagyta: az erdővidéki tanítóegyesület 
alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Peja András 
szelcsovai munkaképtelen gör. kel. tanító részére 
évi 600 koronát ; Pál Ferenc hódmezővásár-
helyi munkaképtelen áll. polg. isk. tanító 
részére évi 1080 koronát; Bleiemé-Reinitz 
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N. Anna aradi munkaképtelen izr. el. tanítónő 
részére évi 720 koronát; Jórics Mihály zárda-
szentgyörgyi gör. kel. el. isk. elaggott tanító 
részére évi 760 koronát; Schorr Mária sátor-
aljaújhelyi munkaképtelen izr. el. isk. tanítónő 
részére évi 780 koronát; Balázs Károly jákói 
ev. ref. el. isk. munkaképtelen tanító részére 
évi 1340 koronát; Nedelka András oláh-lápos-
bányai munkaképtelen áll. isk. tanító részére 
évi 560 koronát; Király Sándor hidvédgi 
munkaképtelen áll. el. i&k. tanító részére évi 
860 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Göll GizePa 
berettyó-szent-mártoni munkaképtelen községi 
óvónő részére 600 koronát egyszersminden-
korra. 

Gyám-,illetve segélypénzt engedélyezett: 
néhai Uzsoneszlcu János nyugalmazott bolvás-
nicai tanító özvegye, szül. Tlosu Szaltuca 
részére évi 300 koronát; néhai Ferindán 
Flórián tőkési gör. kath. tanító özvegye, szül. 
Báré Anna részére 300 koronát; néhai Imrey 
József gombai róm. kath. el. isk. volt tanító 
özvegye, szül. Varga Lidia részére 495 
koronát; néhai Blaga Gergely vársonkolyosi 
gör. kel. el. isk. volt tanító két kiskorú árvája 
részére 222 kor. 66 fillért; néhai Jurányi 
Miklós németperegi ev. ret. tanító özvegye, 
szül. Magyera Mária és árvája részére 577 
kor. 50 fillért; néhai Por pác,;y Ferene kis-
celli volt róm. kath. el. isk. tanító özvegye, 
szül. Dolhay Krisztina részére évi 543 koronát 
és Lajos nevű kk. árvája részére évi 90 
kor. 50 fillért ; néhai Petres Bálint máréfalvai 
róm. kath. el. isk. volt tanító özvegye, szül. 
Dávid Vilma és három kiskorú árvája részére 
450 koronát; néhai Ábrahám, Péter széphki 
nyugalmazott ev. ref. tanító özvegye, szül. 
Köteles Rebeka részére évi 300 koronát ; néhai 
Holeczius Medárd nyugalmazott apaji róm. 
kath. el. isk. tanító özvegye, szül. Nagy Anna 
részére évi 300 koronát; néhai Németh Lajos 
szentesi ev. ref. el. isk. nyug. tanító özvegye, 
szül. S salai Erzsébet részére évi 600 koronát ; 
néhai Ádám, Ferenc németperegi róm. kath. 
Iarató özvegye, szül. Taugner Katalin részére 
608 koronát; néhai Aurada Emil szolaok 
puszta szandai urad. tanító özvegye, szül. 
Köhler Mária részére évi 590 koronát és 
Frida kiskorú árvája részére 98 korona 33 
fillért, mindössze 688 kor. 33 fillért. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte : néhai Pey^ István volt derecskei 
róm. kath. tanító Vilma és Mária nevű árvái-
nak a debrecenibe. 

©Díf'CBe 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Y. .T. A faiskola munkáltatása ügyében for-
duljon fölvilágosításért a kirirályi tanfelügye-
lőhöz. — Ii. A. Mi vem hisszük, hogy a 
püspök oly iskolában, ahol már 9 év óta 
magyar tanítás foly, visszacsinálja a dolgokat. 
Egyébiránt várja meg türelemmel a döntést. — 
Öreg tanító. Ha ön 8 év óta, mint okleveles 
tanító, a gör. ki 1. egyházmegye kinevezése 
folytán működik, akkor az iskolafönntartó nem 
nyithat pályázatot az ön állására. Forduljon a 
kir. tanfelügyelőhöz, ha 8 év óta nem akarják 
kiadni részére az egyházmegyei megerősítést. — 
Z. Lajos. Csak az iskolafönntartó rendezheti 
a tanítói fizetést. Ha a legelő fölosztása és 
faeladás következtében származott 700 korona 
tőke kamatja és a letarolt föld évi haszonbére 
állandóan 200 korona lesz s ezt a jövedelem-
szaporulatot új díjlevélben az iskolaszék is 
elismeri, folyamodjék, hogy ezen tanítói fizetés-
szaporulatot számítsák be nyugdíj-igény alap-
jául. — M. J. A tanítói lakáshoz félévig az 
özvegynek van joga. A helyettestanító nem 
mehet lakni oda erőszakosan. Az iskolafönntartó 
dolga, hogy erre az időre a helyettestanítónak 
külön lakást vagy annak megfelelő lakbért 
adjon. — Sz. B. Nem hihetjük, hogy a másik 
osztálytanító 50 frtért való élelmezésére köte-
lezhetnék önt, ha arra díjlevele szerint rá nem 
kényszeríthető. Ha zaklatnák, forduljon oltalomért 
a kir. tanfelügyelőhöz. Végtére erkölcsi okok 
is lehetnek, melyek miatt teljesen ki van zárva 
az a lehetőség, hogv egy másik családban 
való állandó forgolódásra kényszeríttessék. — 
Kérdezősködő. Három tanító közül az 
egyik nő. Legcélszerűbb volna úgy elosztani, 
ha igazságos, hogy a leányokat a tanítónő, a 
fiúkat pedig a két tanító tanítsa. — Sz. 
Ernő. Tiszteletdíját, hacsak külön intézke-
dés ir'ncs reávonatkozólag, ugyanabban az 
időben fizetik, mint az egyéb díjakat. — 0. 
Lajos. 1. Ha a tanító földadót is fizet, akkor 
a földadóval járó egyéb következményeket is 
tartozik viselni. 2. 15. évet betöltött iparos-
tanoncok nem tartoznak iskolába járni. — 
R. Vendel. Akkor folyamodjék nyugdíj-
intézetbe való fölvételért, mikor október havá-
ban betölti 21. évét. Előbb nem lehet tagja 
a nyugdíjintézetnek. Ugyanezen időtől fogva 
számítják szolgálatát korpótlék alapjául. — 
B. Frigyes. A kir. tanfel. útján 1 koronás 
bélyeggel ellátott kérvényben forduljon a 
közokt. minisztériumhoz korpótlékának nyug-
díjba való beszámításáért. — L. György. 
Nyugdíjkönyvecskében történt bejegyzéssel is 
lehet igazolni az alapra történt befizetéseket. 
Ha nyugtát kapott, azt is őrizze meg. — 



Néptanítók Laí'ja. 

P. János. Míg állását el nem foglalta, addig 
fizetése nem jár. Aki még nem szolgál, az 
nem szolgálja meg fizetését. — H. Lajos. 
Ugy tudjuk, hogy adnak. — St. Kálin. 
Minden rendszeresített álláson levő tanítónak 
legalább 2 szobás lakást kell adni a szükséges 
mellékhelységekkel. — S. Y. 1. Szeptember 
elején nem lehet az a korpótlék esedékes, 
mert hiszen az ezelőtti 5 évi korp. sem 
szeptemberre volt esedékes. 2. Igen, lehet az 
igazgató olyan is, aki gazdasági iskolát nem 
végzett. 3. A szaktanítós gazdasági ismétlő-
iskolában külön állás van kizárólag gazdasági 
tanításra. — P. I. S. Aki be nem volt írva 
az iskolába, attól nem követelhet tandíjat. —-
K. Demeter. 1. Ha a tanítói föld értékének 
megállapításától eltér a földnek haszonbéri 
évi jövedelme, amiatt nem lehet kártérítést 
követelni az iskolafenntartótól. 2. Önmaga az 
oka, ha a közsági pénztárból esedékes 40 
koronát 5 év óta meg nem kapta. Mért nem 
jelentette be mindjárt mint hátralékot s esetleg 
mért nem kérte, hogy a közigazgatási bizottság 
intézkedjék. Most is az volna teendője, hogy 
igazolja a hátralékot és kérje. Sajnálatos 
dolog azonban önre nézve, hogy csak az utolsó 
3 esztendőről szóló hátralékot hajtják be, 
mostani kérésére. 3. Hogy volna szabályszerű, 
ha az iskolafönntartó a pályázat kihirdetésekor 
önkényszerüleg eltér a díjlevéltől ? — A. Jenő. 
Ha évközben töltik be az ismétlőiskolások 15. 
évöket, mégis kötelesek az év végéig az isko-
lába járni. — K. Sándor. A kántor nem 
tanító. A tanítók kapnak kedvezményt honvé-
delmi kötelezettség tekintetében, de a kizárólag 
kántorok nem. — Ii. E. tanító. 1. Hittant 
taníthat az elemi népiskolában az okleveles 
tanító, vagy a hitfelekezet felsőbb hatósága 
által hitoktatás teljesítésére minősített egyén. 
2. Az izr. okleveles tanítónak törvényszabta 
fizetési minimuma legalább épen annyi, mint 
más felekezeti tanítóé. 3. A hitközség köte-
les — ha iskolát tart fönn — iskolai bizott-
mányt (iskolaszéket) állítani. 4 Az iskola-
fönntartó jóakaratától függ, hogy esetleg a 
minimális fizetést fölemelje. — K. János. 
Ismétlőiskolát a község volna köteles állítani, 
ha a hitfelekezet nem tartana fönn. Egy 
gyermekért nem fognak állítani, hanem tény-
leg ilyen esetekben, ha más iskola nincsen, 
akkor a másik felekezet által fönntartott 
ismétlőiskolába szoríthatják az illető tanulót. — 
Yecsey L. Helyesen teszi, ha a nyert kor-
pótlék nyugdíj igénybe való beszámításáért 
folyamodik a minisztériumhoz. Minden tanító 
folyamodjék korpótléka beszámításáért. — Egy 
kíváncsi. A körülményektől függ, hogy vala-
mely falun levő szeretetházban az igazgatói 

állomás jobban jövedelmez-e, mint egy áll. 
iskolai tanítónői állás. — K. F. Lapunkban 
olvashatta, hogy az a könyv Budapesten jelent 
meg. — Nyugdíj. Ha egyszerre csak lemon-
dott állásáról és elhagyta a községet, akkor 
bizony ezzel elvesztette a nyugdíjra szerzett 
igényét, hacsak különös kegy útján igazoltnak 
nem tekintenék a lemondás idejétől újra tanítói 
állásba lépéséig eltöltött időt. — „M". Olyan 
min. rendeletet, mely a 2—3 évig szünetelő 
okleveles tanítót új (bár részleges) képesítő 
vizsgálatra kötelezné, nem ismerünk. — T. A. 
Hajdúnánás. Korpótlékért esedékessége előtt 
6—8 héttel kell folyamodni. — II. 0 . H.-
Saál. 1. Csak előfizetés útján. 2. Ha telik, 
megrendelhetik a beiratási pénzek terhére. — 
B. J. Pere. Az olyan fiú, mint amilyenről ön 
ír, javítóintézetbe való. Tudakozódjanak Aszó-
don. — Cs. J. Szent inihály. Már több ízben 
megüzentük, hogy minden kérvényre, mely a 
miniszterhez fölterjesztetik 1 koronás, a mellék-
letekre'— amennyiben nem volna már rajtuk — 
30 filléres bélyeg kell. — Y. M. Bakónak. 
Jelentse a kir. tanf. urnák. — „7-(lik." Lak-
bérilletményének a helyi viszonyokhoz mért 
fölemelését kérheti, s ha nem adják meg: a 
közig, bizottsághoz fordulhat. — A. 1. Termé-
szetes, hogy ön hitközségi tanító, mert hiszen 
az iskolaszék, mely önt megválasztotta, szin-
tén a hitközség közege. 2. Szeg. bizonyítványt 
csak a községi elöljáróság adhat. 3. Aliim-
segélyért a hitközség bármikor folyamodhatik. 
4. A bélyeges mellékletekre nem kell bélyeget 
tenni. — Cs. Zs. Ii. I. A gazdasági tan-
folyamra vonatkozó pályázat unnak idejében 
(talán június havában) benne lesz lapunkban; 
szíveskedjék a lapot állandóan figyelemmel 
kisérni. — R. L. Pritzlóp és másoknak. A 
korpótlékok kiutalványozása a fiz. pótlékok 
utalványozása miatt egy ideg szünetelt, de 
mivel az előbbieket már elintézték, most az 
ügyosztály, "mely az utóbbi időben nagy 
munkát teljesített, a korpótlékok megállapítá-
sával fog foglalkozni. A rendkívüli segélyek 
pedig majd csak a korpótlékok elintézése után 
kerülnek sorra. — B. L. Maros-Vásárhely. 
Magyar Földrajzi Társaság : VI. Hunyadi-tér 
13. sz. — T. I. B.-Nádasd és másoknak. 
Nagyon sajnáljuk, de volt iskolatársak talál-
kozására vonatkozó, nagy számban beérkező 
fölhívásokat, mint amelyek 10 —15 embert 
érdekelnek csak, sok oldalról igénybe vett 
lapunkban nem közölhetünk. — Gy. M. Kis-
Rákóc. 1. A polg. isk. tanítóképzőbe való 
fölvételért az igazgatótanácsra címzett kér-
vényt a Pedagógium igazgatóságánál (I. Győri-
út) kell beadni. 2. Nem tudjuk. — R. M. 
Nagy-Károly. Ha iskolájukban nincs is VI. 
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osztály, azért magántanuló a VI. osztályról 
tehet vizsgálatot. — Cs. J. Békés-Szent-
András. A nyári tanfolyamokra a pályázati 
hirdetések lapunkban szoktak megjelenni, szíves-
kedjék a lapot állandóan figyelemmel kisérni. — 
K. E. II.-M.-Vásárhely. Kérvény elintézését 
megsürgetni a honvédelmi minisztériumnál 
nem áll módunkban. — H.-dobrai t.-testület. 
Nem csak mi közöltük, de az összes lapok 
közölték azt a félhivatalos híradást. Ismételjük : 
a fiz. pótlék március l-ig mind ki lesz utal-
ványozva, hogy aztán egyesek mikor jutnak 
hozzá, az az adminisztrációtól függ, mely bizony 
gyakran lassú a nagy munkahalmazat miatt. 
A korpótlékok kiutal ványozása épp a fiz. 
pótlékok miatt szünetelt. A minisztérium VI. 
ügyosztálya az utóbbi időben rengeteg nagy 
munkát teljesített. Elfogadható Ítéletet csak 
az mondhat, aki minden körülményt ismer 
és mérlegel. — A Wechselmann-féle hagya-
ték segélyeinek engedélyezésére sem szerkesz-
tőségünknek, sem felelős szerkesztőnknek 
nincs befolyása s így azokat, akik e tekintet-
ben hozzánk fordulnak, csupán csak lapunk 
1903. évi 53 számának 16. oldalán megjelent 
közleményünkre utalhatjuk. Fizikai lehetet-
lenség, hogy a nagyszámú kérdezősködésekre 
mindenkinek külön-külön válaszolhassunk. — 
Vitás kérdés. Nézetünk szerint legméltá-
nyosabb az, ha a testület két legfiatalabb tagja 
fölváltva végzi a jegyzői teendőket, úgy t. i 
hogy A. jegyző írja a páratlan, D. jegyző a 
páros számú jegyzőkönyveket. Ebben meg-
nyugodhatnak. — V. Sándor. 1. A korpótlékot 
hozzászámítják egyéb tanítói fizetéshez. 2. Egy-
üttesen vetik ki szolgálati éveik arányában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— AM. Tanítók Orsz. Bizottságának 

elnöksége fölhívást intézett az ország vala-
mennyi tanítóegyesületéhez és testületéhez, mely-
ben először is az egyetemes gyűlés idejére 
vonatkozólag (június végen, július elején vagy 
augusztus közepén óhajtják-e?) kéri véle-
ményöket. Majd pedig a következőket ajánlja 
az egyesületek és testületek figyelmébe: „Az 
egyetemes tanítógyűlésnek az Orsz. Bizottság 
által kitűzött tételeire vonatkozó véleményt 
eddig még kevés egyesület küldött be. Ez 
mindenesetre jó részt az idő rövidségében leli 
magyarázatát. Tisztelettel tudatjuk tehát, hogy 
a vélemények beküldésének határidejét az Orsz. 
Bizottság igazgató tanácsa április 15-éig ter-
jesztette ki. Ezt azzal a kérelemmel tudatjuk, 
hogy a kitüzötteken kívül az egyesületek ilj 

tételeket is ajánlhatnak, különösen az egyetemes 
gyűlés szakosztályai részére. Végül — már csak 
arra való tekintettel is, hogy az egyetemes 
gyűlés előkészítő munkálatai az Orsz. Bizottság 
rendes kiadásait tetemesen fokozzák, — arra 
kérjük az egyesületek igen tisztelt elnökségeit, 
hogy az Orsz. Bizottság tagsági díját minél 
előbb beküldeni szíveskedjenek. Minthogy az 
Orsz. Bizottság igazgató-tanácsa a Bizottság 
rendkívüli közgyűlését április 5-ikére, húsvét 
keddjére, reggel 9 órára rendelte összehívni a 
Ferenc József Tanítók Házába, az egyesületek 
képviselőit erre a közgyűlésre már ezúttal 
tisztelettel meghívjuk." 

— Világ folyása. A magyar delegáció 
befejezvén munkásságát, a képviselőház f. hó 
1.-én újra megkezdte tárgyalásait. — A kelet-
ázsiai harctérről kevés a hír: az ellenfelek 
szárazföldi seregei most vonulnak föl s a 
japánoknak sikerült seregük zömét koreai 
pax-tra szállítani, még pedig több helyen. A 
japán hajóraj a mult héten több ízben is meg-
támadta Port-Arthúrt, de jelentősebb eredmény 
nélkül. Alexejev tábornok főhadiszállását Kavbin-
ba, Port-Arthúrtól 900 kilométernyire tette át. 
A szárazföldi orosz sereg fővezérévé különben 
a cár Kuropatkin volt hadügyminisztert nevezte 
ki, aki állítólag azt mondotta, hogyha másfél 
évig tart is el a háború, de japáninak élve 
nem szabad Koreát elhagynia. A japániak 
eddigi sikerei nem adnak jogot ilyen jósolga-
tásokra. Koreával a japániak szövetségre léptek 
s a koreai császár 16 ezer embert bocsájtott 
Japán rendelkezésére. 

— Uj királyi tanácsosok. A király dr. 
Csernátoni Gyula besztercenaszód-megyei és 
Matavovssky Béla sárosmegyei kir. tanfel-
ügyelőknek a kir. tanácsosi címet díjmentesen 
adományozta. 

— Az orosz-japán háború színterét 
ismertette a Földrajzi Társaság február 25.-i 
ülésén Cholnoky Jenő. Előadását azzal kezdte, 
hogy az a háború, amelynek még csak a 
küszöbén vagyunk, világtörténeti jelentőségű 
esemény; a háborút világtörténeti eseménnyé 
teszi az a roppant terület, amelynek birtokáért 
a harc kitört s amely kapocs Ázsia és Európa 
között. Az a roppant terület, amely az Atlanti 
óceántól a Csendes-óceánig nyúlik, csak a két 
szélén teremtett kultúrát. A terület közepét 
pusztaságok, sivatagok foglalják el, amelyeken 
kevés számú nomád nép lakik, amely jobbára 
harácsból él, mert a föld szűkösen táplálja. 
A nomád népek szomszédságában azonban a 
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sokat gúnyolt kinai fal mögött, annak védelme 
alatt széles, biztos alapon óriási kultúra támadt1 

A pellengéire állított kinai fal megtette a 
magáét, föltartotta a nomád népek áramlatát 
és visszaverte őket Európába. Csupán egyszer 
tudták a tatárok áttörni e falat s akkor 
Kublai kán foglalta el a mennyei biro-
dalom trónját s megalapította a ma is 
uralkodó dinasztiát. Idők multával Anglia 
megfészkelte magát Dél-Ázsiában ; ez a meg-
telepedés azonban Kínának és Japánországnak 
nem volt veszedelmes. Veszedelmes azonban a 
roppant orosz birodalom törekvése, amely 
tengeri utat keres magának, mert igazi nagy-
ságából még csak az hiányzik, hogy legyen 
óceánja is. Ez a törekvés nem is mai keletű ; 
Oroszország már többször megpróbálta, hogy 
utat törjön magának az oceánhoz, de terve 
sobasem sikerült : mindig maga előtt találta 
Angliát, amely megállította útjában. Mindaz-
által Oroszország Lssan-lassan kiterjesztette 
birodalmát a Csöndes-óceánig, ármány osan 
megszerzett egy darab partvidéket s Vladi-
vosztokot megépítette tengeri kikötőnek. À 
kikötőnek csak az az egy hibája, hogy az 
esztendőnek nagyobbik felében be van fagyva : 
tehát nem sokat ér. Dél felé kell tehát terjesz-
kednie, meg kell szereznie Koreát. Ha célj & 
évi, nagysága előtt nem áll többé gát. Kói-ea 
birtoka azonban egyaránt érdekelheti Kinát és 
Japánországot. A japán kereskedésnek, amely 
utóbbi években nagy lendületet vett, vége, ha 
Oroszország megszerezheti Koreát; de Angliá-
nak is veszedelmes vetélytársává lenne. Ez az 
érdekösszeütközés a háború igazi oka. Orosz-
országnak mindent kell áldoznia, hogy tenger-
hez jusson: Japánországnak is kockáztatni kell 
mindent, ha csak nem akarja magát meg-
gyilkolni. Minden arra vall tehát, hogy kétségbe-
esett, véres háborúnak állunk a küszöbén, 
amely az egyik fél tönkremenésével fog végződni. 
Hogy melyik az a fél, arra csak az idő felelhet. 

— Az Eötvös-alap köréből. A Hódmező-
vásárhelyi ref. tanítótestület az Eötvös-alapnál 
tett 400 K ás alapítványának utolsó részletét 
is befizette. Helyreigazítólag megjegyezzük itt, 
ha_rv lapunk folyó évi 7. számának 8. oldalán 
hibásan áll az, hogy az említett tanítótestület a 
m. év folyamán 20 koronát fizetett be az alap 
pénztárába; a 20 helyett 200 olvasandó. — 
Új alapítvány. A „Kolozs megyei Alt. Tanító-
egyesület" második 4000 koronás alapítványát 
a mult héten küldötte be az alap pénztárába. 
A kolozsmegyeik azt óhajtják, hogy a Kolozs-
várt megnyitandó Tanítók Hunyadi Házában a 

egyik szoba Fazakas József nyug. tanítóképző-
intézeti tanár nevéről neveztessék. „Fazakas 
József — írja az Eötvös-alap kolozsvári helyi 
gyüjtőbizottságának elnöksége — 1872 óta 
tanítóegyesületünkben ritka példaadással telje-
sített működésével elévülhetetlen érdemet szer-
zett s ezzel, valamint egyéni jeles tulajdon-
ságaival a legteljesebb mértékben kiérdemelvén 
egyesületünk tagjainak őszinte ragaszkodását 
és hálás tiszteletét, csak kötelességet teljesítünk, 
mikor az ő nevét megörökítjük s buzdító pél-
dául állítjuk mind magunk, mind utódaink s 
a Tanítók Háza ifjúsága elé." Jóleső érzéssel 
idéztük a fönnebbi sorokat, mint a tanítói hála 
fényes és követésre méltó megnyilatkozását ! — 
A soproni mmészestély tiszta jövedelme 2142'27 
korona volt. Az egyesület elnöksége értesítette 
az Eötvös-alap elnökségét, hogy a „Sopron-
megyei szoba" 4000 K alapítványát még ebben 
az évben befizetik. — A kisbéri takarékpénztár 
részvénytársaság Sági József és Böhm József 
ottani tanítók közbenjárására évi 30 korona, 
az o-oóvéi takarékpénztár Gnggenberger Gyula 
áll. tanító közbenjárására 5, a bethleni takarék-
pénztár 25, a Magy. Orsz. Köz. Takarékpénztár 
50 és az Udvarhely-mepyei Takarékpénztár 20 
korona hozzájárulást szavazott meg az Eötvös-
alap javára. — A Komárommegyei Alt. Tanító-
testület udvardi járásköre Udvardon tartót 
gyűlése alkalmából táncmulatságot rendezett a 
Tanítók Háza javára, mely 93 K 64 fillér 
jövedelmezett. A járáskör fáradhatatlan elnöke : 
Kanozsay József kijelentette, hogy ezentúl 
nem múlik el farsang és nyári időszak anéikül, 
hogy szobaalapítványuk javára mulatságot ne 
rendeznének. Mert komoly céljok az, hogy a 
4000 koronát az alapítványra egy-két év alatt 
összehozzák. — A gyarapodás. Folyó évi január 
1-től február 27-ig összesen 176 új tag 1191 
koronát fizetett be az alap pénztárába, hitel-
szövetkezetek, városok és takarékpénztárak 
pedig 622 K-t küldöttek. 

— A katholikus iskolaügyi tanács febr. 
hó 25. én ülést tartott, melyen fölolvasták a 
püspöki kartól beérkezett iratokat. Eszerint a 
katholikus tanítók központi irodája már meg-
kezdte működését. A katholikus tanítók vasúti 
kedvezményes jegyét a püspöki kar nem 
eszközölhette ki. A Wodianer-féle jutalom oda-
ítélésére kiküldött bizottságban a tanügyi tanács 
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külön helyet nem kaphat. Végül a katholikus 
tanítók fizetésrendezéséről már megindult az elő-
munkálat. A püspöki leiratokat tudomásul vették. 
A katholikus népiskolák tantervét azzal a két 
megjegyzéssel fogadták el, hogy a hozzávaló 
utasításokat Dreisziger Ferenc készítse el, a 
tantervet azonban már most fölterjesztik a 
püspöki karhoz. A fonomimikára nézve kimon-
dották, hogy általában helytelenítik, amely 
álláspontnak bővebb megokolását külön elő-
adásban tartják szükségesnek, A tanítóképzők 
tantervénél újra hangoztatták, hogy ez ugyan 
a', állami tanterv szerint készült, annak hiányait 
azonban pótolták. A tantervhez most mái-
utasítást készítenek, valamint iskolai könyveket 
iratnak és a gyakorló iskolák kiépítéséről 
gondoskodnak. A katholikus iskolák rend-
tartását PetrO 'áez József fogja kidolgozni. A 
preparandiák rendtartását pedig Ember Károly 
készíti el a Döbrössy-féle javaslat alapján. 
A kántortanítóknak csak tanítói fizetésük 
után van nyugdíjuk, míg kántori fizetésük 
ulán már semmi nyugdíj igényük nincs. A kérdés 
jogi oldalának tanulmányozására < 'sávolseky c. 
püspök vezetésével küldenek ki bizottságot. 
Tanácskoztak még a', iskolai szünetek egysé-
gesítéséről, a népoktatási törvénynek küszöbön 
álló revíziójáról, a tanfelügyelői szabály-
zatnak a felekezeti iskolák szempontjából 
való átvizsgálásáról. 

— Az Eötvös-alap elnöke az egyesületek, 
tanítótestületek és magánosok számos bi/.alom-
n\ilvánítása közt a következő, tényekben nyil-
vánított bizalmi nyilatkozatot is kapta: „Mélyen 
tisztelt, nagyságos Elnök úr ! A Cinkota község 
területén működő áll. népoktatási intézetek 
tanítótestülete mai napon megtartott alakuló 
ülésén beadott indítvány folytán az Eötvös-alap 
ügyével is foglalkozván, Nagyságodnak az 
egyesület fölvirágoztatása körül szerzett érde-
meit hálás köszönettel elismerte és egyhangúlag 
kijelentette, hogy további működése iránt is 
bizalommal viselkedik. Egyben pedig a testü-
letnek azon tagjai, kik eddig az egyesületnek 
tigjai nem voltak, áthatva a kartársi szeretet 
és egybetartozás érzetétől, s lelkesítve Nagy-
ságod célirányos működésének sikereitől, az 
egyesületbe beléptek Névszerint: Névery Ilona 
cinkotai áll. óvónő és Tornesányi Anna Ehmann-
telepi áll. el. isk h.-tanítónő, kik állásaikat a f. 
tanév folyamán foglalták el, az egyesület év-
díjas tagjaivá lettek ; Tomesányiné-Czukrász 
Róza mátyásföldi áll. el. isk. tanítónő pedig, 
ki a tanítónői pályán már régebben működik, 
de eddig a „Mária Dorothea" egyletben fejtett 
ki munkásságot, mint a kolozsvári fiókegylet 
tagja, 50 K-ás részesjegy váltásával lépett be 
az egyesületbe. Az új tagok, valamint saját 

tartozásaim fejében az Eötvös-alap pénztára 
címére egyidejűleg 38 koronát beküldöttein. 
Mátyásföld, 1904 február 21.-én. Tornesányi 
János, igazgató-tanító." 

— Fölhívás a magyarországi összes tanító-
egyesületekhez• Alólírott „sióvidéki ág. liitv. 
evang. tanítóegyesület"-ünk egyik tagja leg-
utóbbi gyűlésünk alkalmával a gazdasági és 
ismétlő-iskolák bajairól értekezett. Ezen isko-
lákban a létező bajok egyik legnagyobbikául 
a hathatósabb s megfelelő fegyelmi eszk'jzök 
majdnem teljes hiányáthozza föl, mert itt a tanító, 
az emberbaráti szempontokra való tekintettel, a 
szép, esetleg nem szép szó hatalmánál egyéb 
fegyelmi eszközzel alig rendelkezik, mely azon-
ban, általános tapasztalat szerint, sokszor és sok 
növendéknél nem bizonyul elégségesnek. Azért 
indítványozza, hogy ezen iskolákban a mái-
rég meglevő francia és svéd gyakorlat szerint 
nálunk is liozassék be törvényileg: 1. Az osztály-
ismétlési rendszer, mely szerint a növendéknél, 
ne mint eddig szokásban volt, az életkor, azaz 
a 12-ik és 15. év határozza meg az elemi, 
illetve ismétlőiskola befejezését, akár sajátította 
el a növendék a tananyagot, akár nem, hanem 
köteleztessék mindadd'g ezen iskolák megfelelő 
osztályába járni, míg legalább is elégséges 
bizonyítványt nem tud magának kiérdemelni. 
Hogy pedig ezen bizonyítványoknak a gyakor-
lati életben is megfelelő érvény szereztessék, 
hozassanak be törvényileg : 2. Az iskolai 
elbocsátó végbizonyítványok, mely szerint c^ak 
azon növendékek nyerhessenek bárhol is állandó 
munkát, kik úgy erkölcsi magaviselet, valamint 
előmenetel tekintetében legalább is elégséges 
iskolai végbizonyítványt képesek fölmutatni, 
mely bizonyítvány a munka- vagy cselédkönyvbe 
bevezettessék, hogy a jobb bizonyítvánnyal 
bírók esetleg előnyben részesülhessenek. A 
fegyelmi vétségek megtorló eszközeiil pedig a 
két előbbi pont kiegészítéseként hozassék be : 
3. A pénzb 'hitetés alkalmazása, mint amely 
hivatva volna a szülőket azon kényszerhelyzetbe 
hozni, h gy az esetleges fenyíték alkalmazását 
maguk legyenek kénytelenek odahaza házilag 
elintézni. A birság lehetne a vétség fokához 

o o 
és ismétlődéséhez mérten két fillértől egy 
koronáig, melyet a tanító legjobb belátása 
szerint szabna ki és nyilvántartana ; behajtá-
sáról, az iskolai könyvtár javára, pedig az 
iskolaszék gondoskodnék. Tekintettel arra, hogy 
iskoláinkban a modernebb fegyelmi eszközök 
csákugyan nigyon is hiányoznak, — tekintettel 
továbbá arra, hogy az ajánlt fegyelmi eszközök 
műveltebb országokban már régebben gyakor-
latban vannak, sőt középiskoláinkban részben 
nálunk is, és sikerrel alkalmaztatnak : a javas-

I latot egyesületi gyűlésünk helyesléssel elfogadta 
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s annak minél gyorsabb és hathatósabb keresz-
tülvitele céljából ezúton fölkéri az ország 
valamennyi társegyesiileteit a fönti indítvány 
napirendre tűzése, pártolása és elfogadására ; 
kedvező határozataiknak pedig további eljárás 
végett a Magyar Tanítók Országos Bizottsági 
Elnökségéhez leendő szíves beküldésére. Mély 
tisztelettel : A sióvidéki ág. hitv. ev. tanítói 
egyesület elnöksége. 

— Pályatételek. A „Somogymegyei Ált. 
Tanító-Egyesület" választmánya a következő 
tétel kidolgozására hirdet pályázatot: „Miként 
lehet a tanító igazi népnevelő?" Pályadíj 50 
korona, mely összeg a legjobb munka szerzőjé-
nek atanítóegyesület 1904. évi közgyűlésén fog 
kiadatni. Pályázati határidő folyó évi június 
hó 24. A pályázatban csak a Somogymegyei 
Általános Tanítóegyesület tagjai vehetnek részt. 
Az idegen kézzel írott és jeligés levélkével 
ellátott pályamunkák Cságoly József egye-
sületi elnökhöz Kaposvárra küldendők. — 
Az „ung-beregmegyei róm. kath. néptanító-
egyesület* az 1904. évre a következő pálya-
tételt tűzi ki : „Miképen és minő anyagi erők 
igénybe vételével kell a kath. népiskolákat 
fölszerelni, tisztán tartani, fűteni, a tanulókat 
megfelelő taneszközökkel ellátni, hogy a tanítás 
jó eredménye biztosíttassék. " Jutalma az első 
legjobb munkának 20 korona. Beküldési határ-
idő 1904. év május hó 15-ike. Pályázhatnak 
az ung- és beregmegyei róm. kath. nép-
tanítók. — A fogarasmegyei hivatalos tanító-
egyesület a következő tételek kidolgozására 
nyilvános pályázatot hirdet: a) „A helyesírás-
és ezzel kapcsolatban a fogalmazás tanítása a 
népiskolában." b) „A közönséges és tizedes 
tört fogalmának gyakorlati ismertetése a nép-
iskolában." (Lecketerv-vázlat.) Pályadíj az a) 
alatti tételre 40 korona, a b) alattira 20 korona, 
mely összegek az arra érdemes és legjobb 
pályamunka szerzőjének a tanítóegyesület 1904. 
évi közgyűlésén fognak kiadatni. Pályázhatnak 
a fogarasvármegyei hivatalos tanítóegyesület 
agjai. 

— Rövid hírek. A XX. század igazi nép-
nevelőinek szerzője : Sassi Nagy Lajos, aki 
lapunk 7. számában munkája második kiadásá-
nak 80 példányát ingyen ajánlotta föl a taní-
tóságnak s aki két nap alatt száznál több meg-
keresést kapott eziránt, annak a kijelentésére 
kért föl minket, hogy munkája II. kiadása 
teljesen elfogyott, de a harmadik kiadás március 
elején megjelenik 1 K 50 fillérnyi árban. — 
A hajdúböszörményi ifjúsági egyesület, mely 
4 éve hogy fönnáll s már 397 kötetes könyv-
tárral és 1397 korona vagyonnal rendelkezik, 
sikerült hangversenyt és táncmulatságot ren-
dezett, melyen H.-Böszörmény egész intelligen-

ciája részt vett. A mulatság 399 K 66 fillért 
jövedelmezett az ifjúsági egyesületnek. A hang-
versenyen Tókos Margit és Dömjén Erzsike 
tanítónők is közreműködtek, az előbbi magyar 
dalok szép eléneklésével, az utóbbi gyönyörű 
szavalattal. A böszörményi gazdasági ifjúsági 
egyesület fáradhatatlan igazgatója Almássy 
Kálmán. Ez a példa is bizonyítja, hogy az 
ifjúsági egyesületekkel, ha jó a vezetés, szép 
sikert lehet elérni. — Gyermek-színielőadást 
rendeztek Kibéden Török Mihály ig.-tanító és 
neje : Törökné-Barabás Róza az ottani szegény 
iskolás gyermekek fölruházására. Az előadás 
minden tekintetben sikerült és 40 koronát jöve-
delmezett a jótékony célra. — Novellák című 
kötetét ingyen küldi meg Kelemen Gizella taní-
tónő (Kis-Marton, Sopron-m.) azoknak, akik 
nép vagy ifjúsági könyvtárat óhajtanak föl-
állítani s akik postaköltségre 10 fillért küldenek 
be kozzá. Azokat, akik a könyvet kérték, de 
bélyeget nem mellékeltek, a 10 filléres bélyeg 
beküldésére kéri. — Kérelem. Tisztelettel kérem 
azon kartársamat, kinek rendelkezése alatt van 
egy miniszterileg jóváhagyott népkönyvtári alap-
szabály, pár napi használatra szíveskedjék azt 
nekem átengedni. Az ide- és visszaszállítási 
költséget a legkészségesebben fedezi Szalay 
Zsigmond kiskunhalasi közs. iskolai igazgató. — 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Borbély Lajos 90 f; Koncz Dániel 
20 f; Horea Sándor (Pradánfalva) 1 K 90 f; 
Kováts János (Csobaj) 20 f. — 2. Tanítók 
Házára : Koncz Dániel 20 f. Átutaltuk a 
postatakarékpénztárhoz. 

— Halálozások. Molnár Tibor, Molnár 
Ferenc szurduki áll. isk. tanító fiacskája folyó 
évi február hó 15.-én, 13 hónapos korában 
elhunyt. — Schillinger Nándor pulai (Zala-m.) 
r. kath. kántortanító életének 37., tanítói mű-
ködésének 12. évében meghalt. — Windisch 
Antal kőszegi róm. kath. tanító életének 43-ik 
évében hosszas szenvedés után elhunyt. Áldás 
emlékökre ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII. ker., Hársfa-utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker., Rottenbiller-utca 
66. szávn a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke : 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-
utca 31. szám; pénztárosa: DáUos István, lakása: I. 
ker., Gellérthegy-utca 27. szám. 

Tartalom : Egyetemes tanítógyűlésünk. Gööz 
József dr. — Népnevelő egyesüületek. X. Mihály Gábor. 
— A lélektan köréből. Schön József. — Milyen lap 
kell a tanítóságnak? Fodor Ignác. — Külföldi szemle. — 
Szünóra: A boldogságról. Minké Béla. — Első lopás. 
Ságliy Mihály. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatveze tő : K B O L O P P A L F B É D . 

1 hegyközségekről. 
IL 

Az idézett törvény nem zárja ki, hogy egy 
politikai község területén több hegyközség 
alakíttassák, csakhogy bizonyos általa meg-
szabott föltételek fönnforgását kívánja meg. 
Ha egy község területén, de több határrészben 
van két vagy több egészen különálló szőlő-
terület, mely szőlőterületek mindegyike külön-
külön nagyobb ötven katasztrális holdnál ós 
mindegyike legalább húsz birtokos kezén van, 
akkor ezeknek birtokosai az összes birtokosok-
nak számszerinti — tehát nem birtokarány 
szerinti, mint följebb — többségének határozata 
alapján külön-külön hegyközségekké vagy pedig 
egy hegyközséggé alakulhatnak, de nem von-
hatják be a hegyközség kötelékébe a közbeneső 
terület birtokosait. 

Megengedi az 1894. évi XII. t.-c. azt is, 
hogy egy ugyanazon törvényhatóság több 
községében fekvő szőlőterületek tulajdonosai 
egy hegyközséget alkossanak akkor, hogyha 
ezen szőlőterületek összefüggenek. 

Előfordulhat ebben az esetben az is, hogy 
egyenlő számmal vannak azok, akik közös 
hegyközség és egyenlő számmal azok, akik 
külön hegyközség megalakítását kívánják, ebben 
az esetben az illetékes hatóság dönt, hogy 
melyik párt óhaja teljesüljön. Ha egy szolga-
bírói járás területen van a két vagy több 
község, akkor a járási főszolgabíró, ha két 
járás területén van, akkor azon járás főszolga-
bírája, amely járásra a szőlőterület nagyobb 
része esik — s ha az, hogy mely járásra esik 
a nagyobb terület kétséges, akkor a másodfokú 
közigazgatási hatóság dönt, hogy melyik járás 
szolgabírósága illetékes az ügyben határozni. 

Ha egy községben már több hegyközséggé 
alakultak a szőlőbirtokosok s időközben egy 
közös hegyközséggé óhajtanak alakulni, ez 
csak kétféle módon történhetik meg: 1. vagy 
úgy, hogy a létező hegyközségek a törvény 
73. §-ában foglaltak szerint föloszlanak és a 

birtokosok azután egy új alakuló gyűlésre 
hívatnak össze; 2. vagy pedig úgy, hogy a 
létező hegyközségek föloszlás nélkül az érvényes 
hegyközségi határozatokra nézve előírt törvé-
nyes formák betartásával külön-külön hegy-
községi közgyűlésen mondják ki az egyesülést. 

Ha valamely község szőlőbirtokosai hegy-
községet kívánnak alakítani, eziránt a községi 
elöljáróság útján a járási főszolgabírójukhoz 
kell fordulniok. Ez azután köteles a község 
összes szőlőbirtokosait 30 napi határidőre az 
illető községbe a községházához alakuló gyűlésre 
meghívni. 

Ezen alakuló gyűlésen az elsőfokú hatóság 
illetékes tisztviselője, vagyis a főszolgabíró, 
vagy ennek hivatalbeli helyettese: a szolgabíró 
megismerteti a mezőgazdaságról és mező-
rendőrségről szóló törvénynek a hegyközségre 
vonatkozó paragrafusait az összegyűlt szőlő-
birtokosokkal, megmagyarázza a hegyközség 
szervezésének célját, előnyeit stb., s azután 
szavazás alá bocsátja azon kérdést, hogy 
akarnak-e az érdekelt birtokosok hegyközséget 
alakítani vagy nem. Ekkor, amennyiben a 
szavazatok a törvény által meghatározott módon 
oszolnának meg, vagy egyhangú volna a hatá-
rozat a megalakulás mellett, a közgyűlést 
vezető hatósági közeg a hegyközség megala-
kítását kimondja. 

A törvény 64. g-ában megszabja, hogy 
a hegyközségek miről kötelesek intézkedni. 
E szerint kötelesek intézkedni : 1. a közös 
őrzés és a hegyrendészeti szervezkedés iránt; 
2. a fillokszéra által elpusztított szőlők felújítá-
sának vagy új szőlők ültetésének, továbbá a 
szőlőpenész (peronospora viticola) ellen való 
közös védekezésnek előmozdítása iránt. 

Intézkednek továbbá : 3. minden egyéb 
szőlőbetegség ellen való közös védekezés elő-
segítése; 4. az okszerű szőlőmívelés és szüre-
telés s a szőlők jövedelmezőségének fokozása 
érdekében szükséges vagy kívánatos közös 
gazdálkodási és kezelési szervezkedés iránt. 
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A hegyközség ügyeinek intézésére ép úgy 
mint a politikai község, bizonyos szervekkel 
bír. Ezek a szervek: 1. a hegyközségi köz-
gyűlés, 2. a hegyközségi választmány és 3. a 
hegyközségi hegybíró. A hegyrendészet fönn-
tartására hivatott végrehajtószerveket: a hegy-
őröket is ideszámíthatjuk. 

A hegyközségnek, mint önkormányzati joggal 
fölruházott szervezetnek legfontosabb szerve a 
közgyűlés. Ennek tagja minden birtokos, aki 
a hegyközségi kötelékbe tartozik. A közgyűlés 
határozatai akkor érvényesek csak, hogyha 
általános szótöbbséggel hozattak. Vagyis, hogy 
valamely közgyűlésen hozott határozat érvé-
nyes legyen, kell, hogy a leadott szavazatok 
felénél legalább eggyel több adassék le a 
határozatra. Pl., hogyha egy közgyűlésen 
leadatott 100 szavazat, a hozott határozat 
csak akkor lesz érvényes, ha arra legalább 
5 0 - ) - 1 = 51 adatott le. A közgyűlés tagjai 
közül nem mindenki bír egyenlő számú szava-
zattal. Akinek nyolcszáz négyszögöl, vagy 
ennél kisebb terület szőlőbirtoka van, annak 
egy szavazata van. Akinek nyolcszáz négyszög-
ölnél nagyobb kiterjedésű birtoka van, annak 
annyi szavazata van, ahányszor nyolcszáz 
négyszögöl a birtoka. Pl. Nagy Pálnak van 
520 D-öl szőlője, Kis Péternek 810 -öl 
szőlője, Kovács Gábornak pedig 2530 -öl 
szőlője, akkor Nagy Pálnak is, Kis Péternek 
is egy szavazata van, ellenben Kovács Gábor-
nak 3 szavazata van. De ezen növekedése egy 
ember szavazata számának nem mehet a vég-
telenségig. „Az összes hegyközségi birtokosok 
szavazatainak egy negyed részénél több szava-
zatot saját nevében egy birtokos sem gyako-
rolhat." Pl. Devecser hegyközség összes bir-
tokosainak együttvéve van 100 szavazata, de 
ebből 26 szavazata volna Varga Mihálynak, 
mert birtoka kitesz 800 -öl X 26 = 20.800 

-ölet, ekkor nem érvényesít több szavazatot, 
mint 25-öt, mert 26 már több mint az összes 
szavazatoknak vagyis a 100-nak egynegyede. 

Nézzük már most mi tartozik a hegyközség 
közgyűlésének teendői közé. A közgyűlés meg-
alkotja a hegyközségi rendtartást ; a szükséges 
teendők és intézkedések érdekében való műkö-
dés tervét megállapítja, megállapítja továbbá az 

évi költségvetést; megvizsgálja az évi számadást 
és végül határoz mindazokban az ügyekben, me-
lyeket a hegyközségi rendtartás hozzá utal. 

A hegyközségi rendtartásnak bizonyos dol-
gokat tartalmaznia kell. Meg kell határoznia 
azon területet, amelyre a rendtartás érvénnyel 
bír, a hegyközségi tagok jogait és kötelességeit, 
a hegyközségi választmány s a hegyközségi 
előljáró kötelességeit és hatáskörét, az ügy-
rendet, a csőszök vagy hegyőrök fölfogadásá-
nak és alkalmazásának módjait és föltételeit, a 
nekik adott utasítást s általában véve mindazt 
aminek megállapítása szükséges a hegyrendé-
szeti szervezkedés és a rend érdekében. A 
hegyközségek kötelessége a fillokszéra által el-
pusztított szőlők fölujítását, az új szőlők ülteté-
sének előmozdítását s a szőlőbetegségek elleni 
közös védekezést is elősegíteni. Ezen föladatok 
miként, minő terv szerint s minő eszközökkel 
való megvalósítására is kell határozmányokat 
tartalmaznia. 

A hegyközségi rendtartás kezelésére és végre-
hajtására Vonatkozó részleteket s ezeknek eset-
leges megválasztását a hegyközség határozza 
meg, még pedig időről-időre. A rendtartást 
minden hegyközségnek megalakulása után fél 
év alatt meg kell alkotnia és előterjeszteni a 
hatósághoz jóváhagyás céljából. Megjegyzem, 
hogy a hegyközségi rendtartásban nem tiltható 
meg az, hogy valaki a hegyközség területén 
kint lakjék. 

A hegyközségi határozat ellen fölebbezésnek 
van helye és pedig első fokban az illetékes 
főszolgabíróhoz. 

(Budapest.) Dr. Szabó Béla. 

B e t e g s é g e k . 
Csikókeh. vagy mirigykór. 

(V.) A lótenyésztő gazdák előtt nagyon is 
ismert betegség a csikókeh vagy mirigykór. 
Ezen betegség a lovak, de különösen a csikók 
közt igen elterjedt és gyakori megbetegedést 
okoz. Igen sokan mintegy szükséges rossznak 
tartják aZ állati betegségek ezen nemét" és 
úgy gondolkoznak, hogy az mennél hamarább 
jön, annál jobb, mert a csikó átesik rajta és 
azután fejlődését mi sem gátolja. Az ilyen 
gazdák azután a betegség okát az állati test-
ben fölszaporodott káros nedvek kiválásának 
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tekintik. Holott a betegség egészen más ter-r* n o 
mészetü. 

Természetére nézve fertőző. Oka az, hogy a 
légi utak mentén a torokban lévő nyirok-
mirigyek genyesedő gvuladásnak indulnak. 
Ezen mirigyek a betegség kifejlődése alatt és 
után úgy néznek ki, mint a zsinórra fűzött 
gyöngyszemek. 

ITgy ezen, mint az idáig fölsorolt megbete-
gedéseknél is a betegséget baktériumok okoz-
zák. Mivel ismerjük már a baktériumok fejlő-
dését. könnyen megérthetjük, hogy ezen 
betegség miért ragadós vagy fertőző. 

Aki már ilyen betegségben szenvedő csikót 
látott, az igen jól tudja, hogy az orrüregből 
sárgás genyszerú folyadék jön. Ha már most 
ezen geny az itatóedénybe, a jászolba, a 
takarmányra vagy a legelőre ömlik, akkor az 
ezen tárgyakkal való érintkezés alatt az egész-
séges állatok orrüregébe jut, hol azután a 
baktériumok megkezdik működésüket. Termé-
szetes, hogyha közvetlen sebesült részeket 
érint, akkor a fertőzés is gyorsabb. Ámde azt 
is igen jól tudjuk, hogy az állatok, különösen 
a lovak szeretik egymást szagolni és harap-
dálni, mialatt a fertőzés szintén igen könnyen 
megtörténhet. A fertőzést nem kis mérvben 
segíti elő az istállók páratelt meleg levegője, 
melyben a beteg állat tüsszentése után a bakté-
riumok szabadon úszkálnak. 

Figyelembe veendő ez is, hogy mennél 
frissebb a ragályanyag, annál hatásosabb a 
fertőzés. Mivel rendesen tavasszal szokott föl-
lépni, a tudósok arra a következtetésre jöttek, 
hogy a baktériumok az istálló talajában, falá-
ban stb. hosszú időn át megtartják fertőző-
képességüket s amikor az újabb, vagyis az 
ezen betegség iránt fogékonyabb csikónem-
zedék megjelenik, a betegség is megkezdi 
működését. 

A takarmányozás, az időjárás, másféle beteg-
ségek stb. kevésbbé vannak befolyással ezen 
betegség gyorsabb vagy lassúbb megjelenésére 
és lefolyására. 

A tapasztalat szerint ezen betegség az 
állatot életében rendesen csak egyszer támadja 
meg. Az a fölfogás, hogy ezen betegségen az 
állatnak át kell esni, semmi alappal sem bír. 

A hasított körmű állatok még akkor sem 
mutatnak fogékonyságot ezen betegség hánt, 
ha beteg állatokkal huzamosabb időn át érint-
keznek is. 

A vérkeringéssel ezen betegség a torok-
ii regből és tájékáról gyakran átmegy a belső 
szervekre is, hol szintén gyuladásokat okoz. 
Azonban ezen helyekről a kiváló geny nem 
távolodhatván el, az állat elhullását okozza. 
Az ilyen tályogok a belső szerveken néha 

gyermekfej nagyságura is megduzzadnak, me-
lyekből fölvágás után fehér, tejfölszerü folya-
dék ömlik ki. Különösen veszedelmessé lesz, ha 
a mellhártyán, szívburkon vagy a tüdőn lépnek 
föl ezen kóros tünetek. 

A betegség fölismerhető tünetei olyanok, 
mint minden lázas állapoté. Ilyenek a lázas 
állapot, rossz étvágy, a hőmérséklet emelkedése. 
Ezekkel egyidejűleg, vagy legkésőbb 1—2 nap 
múlva, ezen tünetek után az orr nyákhártyája 
a tapintás alatt száraz és meleg felületet mutat. 
Majd igen véreresnek látszik. Az orrüregből 
bővebb váladék jön, mely kezdetben tiszta, de 
később zavaros es savószínű lesz. Ez a váladék 
később sűrűbb és nyálkásabb lesz, míg végre 
teljesen genyessé válik. 

Mivel a betegség fokozatosan megy át a 
légcsőre, ennek arányában a köhögés is meg-
kezdődik. mialatt nagyobb darabokban löki ki 
a genyet. Ezalatt az álkapocs belső felületén is 
daganat jelentkezik, mely folyton fejlődik, míg 
végre a daganat helyének megfelelően kívülről 
a bőrön puhább természetű részeket fogunk 
észlelni. Ezen puhább részek később kúposodni 
kezdenek, mialatt a szőr ezek csúcsáról lehull. 
Az alatta összegyűlő genyes váladék ezen a 
helyen átmarja a bőrt, amikor nagy mennyiségű 
geny foly ki. Ilyen daganat több is keletkezik, 
melyek mindannyian genyet választanak. És 
ez a kiválás huzamosabb ideig tart, mialatt 
az állatok lesoványodnak. Végre a sebek gyó-
gyulása lassan bár. de megkezdődik, mialatt 
az utolsó geny is kitakarodik, a sebek teljesen 
beforradnak és misem árulja el azok helyét. 

Egyik tünete ezen betegségnek az is. hogy 
a le'lekzés valamivel gyorsabb lesz, a szívveré-
sek száma emelkedik, sőt a betegség leg-
nagyobb foka alatt hétszerese is lehet a rendes 
szívverésnek. A hőmérséklet rohamosan emel-
kedik és a betegség tartama alatt rendesen 
40—41°-ot mutat. 

Mivel az álkapocs alatti szövetek megduz-
zadnak és a torok is gyuladásba jön, a táplálék 
fölvétele csak a legszükségesebbekre szorítkozik. 
Ennek lehet tulajdonítani, hogy az állatok a 
betegség tartama alatt oly föltűnő módon le-
soványodnak. Tehát misem természetesebb, hogy 
a betegség tartama alatt minden vén, szára-
zabb és keményebb rágást igénylő takarmány-
féle adagolásától tartózkodni kell. 

A gyógyulást rendesen a beteg állat kora 
és ereje módosítja. Ugyanis erősebb, fejlettebb 
és idősebb állatoknál a betegség lefolyása eny-
hébb, míg a kis csikóknál igen heves és vesze-
delmes. 

Ezen betegség gyógyítására semmi biztos 
szer nem áll rendelkezésre. Azonban lehetőleg 
enyhébbé tehetjük a betegség lefolyását azzal, 

9* 
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lia arra törekedünk, hogy az istálló levegője 
tiszta és egyenletes hőmérsékletű legyen. Csen-
des, napos időben árnyékos és pormentes helyre 
jó a beteg állatot kiereszteni. 

A kifakadt, genyes daganatokat jó tiszta, 
langyos borogatásokkal kezelni. Különösen aján-
latos a testet havonként egyszer szesszel ledör-
zsölni. Ha a genyesedés hefelé terjedne vagy 
valami okból üszkösödésnek indulna, azonnal 
forduljunk állatorvoshoz a szükséges operáció 
végett. 

A torok gyuladása ellen jó, ha az ivóvízbe 
chlorcaliumot teszünk, még pedig egy vederre 8 
grammot számítva. 

Általában pedig legfontosabb az istálló tisz-
tántartásával és fertőtelenítésével a betegség 
föllépését megakadályozni. Ha pedig megjelenik 
a betegség, akkor a beteg állat haladéktalanul 
elkülönítendő és a már ismert óvóintézkedések 
azonnal foganatosítandók. Megemlítem még, 
hogy ezen betegség ellen védekeznek oltással 
is, de kevés gyakorlati eredménnyel. 

Hogyan állítsunk fól tejszövet-
kezetet ? 

Igen sokszor tapasztaltam, hogy a „tej-
szövetkezet"-ek megalakítása körüli teendők 
miatt nehézségek fordulnak elő, mert sok kar-
társam nincsen tájékozva, hogy és miként jár-
jon el ily szövetkezet létrehozásában; sőt igen 
sokat talán visszariasztanak a kezdet nehézségei, 
illetve a szövetkezet megalakítása érdekében 
történendő teendőkben való tájékozatlanság. 

Szolgálatot vélek azért teljesíteni nemcsak 
igen t. kartársaimnak, hanem az ország anyagi 
érdekeit oly előnyösen előmozdító fontos ügy-
nek és avval egyszersmind az amúgy is nehéz 
anyagi gondokkal küzdő kisgazdának azzal, 
hogy megírom a teendőket. 

Hogyan kezdjük a tejszövetkezet meg-
alakítását ? 

Ha észrevesszük, hogy községünkben a tej-
szövetkezet fölállítása érdekében a talaj elő 
van készítve és az ügy iránt érdeklődés mu-
tatkozik, úgy vegyük kezünkbe a yezérszerepet 
(legalább míg az ügy a kezdet nehézségem 
túl van) és bocsássunk ki egy „Meghívó'-1, 
melyet egy egész ív tiszta papirosra írunk és 
amely körülbelül ilyen szövegű legyen: 

so au. Meghívó.* 
beiyeg AMu-oft tisztelettel hivom meg t. Címet 
az 190 . . . évi hó . . . n a helybeli tej-

* Jegy set. Bélyeget csak akkor alkalmazunk, ha az 
a cég bejegyzéséhez szükségeltetik. 

szövetkezet megalakítása érdekében tartandó 
értekezletre, melyet a község (iskolájának 
osztályú tantermében vagy más megfelelő) he-
lyiségében d. e. 9 órakor tartunk meg. 

Kelt N. N., 190 . . . évi hó . . . n. 
N. N. 

Folyó 
szám A meghivott neve Aláírása 

í Ambrus József Ambrus József 
2 Balog Gáspár Balog Gáspár 
3 Csorda Mihály Csorda Mihály 
4 Dobos István Dobos István 
5 Erdős Mátyás Erdős Mátyás 

Ezen meghívót körözzük községünkben alá-
írás és tudomásvétel végett. Ezen célból foga-
dunk egy fiút vagy más szegény embert, ki 
azt néhány fillérért elviszi, azt minden meg-
hivott tehéntulajdonossal aláíratja és mikor 
végzett, visszahozza nekünk az aláírt „Meg-
hívó"^, mert erre szükségünk lesz a cég-
bejegyzésnél. 

Ha már most a kihirdetett időre összegyűltek 
az érdeklődők a . megállapított helyen, akkor 
tartsunk nekik egy kis buzdító és tájékoztató 
beszédet a tejszövetkezetek fontosságáról és 
céljairól. Ezen teendőkről az igen t. kartársak 
már úgyis informálva vannak. 

Ha ez megtörtént, akkor kérdezzük meg, 
illetve szólítsuk föl a jelenlevőket: Akarják-e 
a . . . . . . i tejszövetkezetet megalakítani? Ha 
„nem"-mel felelnek, akkor persze vége minden-
nek és az értekezlet föloszlik. De ha „igen"-nel 
felelnek, akkor fölkérjük, hogy válasszanak egy 
elnököt a további tanácskozás vezetésére. (Leg-
jobb ilyenkor valakit ajánlani, hogy a választás 
gyorsabban menjen.) 

Ez megtörténvén, az elnök egy pár szóval 
megköszöni a benne helyezett bizalmat, és a 
jelenlevőkhöz újra intézi e kérdést: 

— Akarják-e a i tejszövetkezetet meg-
alakítani ? 

Az „igen" feleletre az elnök folytatja : 
— Elnöki jogomnál fogva tehát kijelentem, 

hogy a tejszövetkezet megalakult és 
jelen értekezlet most az alakulógyűlés jellegét 
ölté magára, miért is fölkérem N. N. urat a 
jegyzőkönyv hítelesitésére, X. és Y. urakat 
pedig a jegyzőkönyv hítelesitésére. 

Elnök most fölolvastatja az alapszabály-
tervezetet, melyet mindenki ingyen kap meg, 
ha aziránt vagy az országos tejgazdasági 
felügyelőséghez (Bpest, földművelésügyi minisz-
térium) vagy az „Alfa Separator" részvénytársa-
sághoz (Bpest. VI., Lomb-utca 11. sz.) fordulj 
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A tervezetet pontonként megvitatják és a helyi 
körülményekhez képest módosítják. Ugy az 
„üzemrend "-et is fölolvastatja és megvitatja 
az elnök. (Ugyanott kapható magyar és német 
nyelven.) 

Ha már most az alapszabályok és üzemrend 
meg vannak vitatva, esetleg módosítva és az 
alakulógyűlés által elfogadva, akkor jön az 
igazgatóság választása, mely 5 tagból áll, és 
amelybe rendszerint amár megválasztott elnö-
köt is beválasztják. Azonfölül választandó még 
3 felügyelőbizottsági tag és 2 felügyelő-
bizottsági póttag. Legjobb előzőleg egy 
5—6 emberből álló „kandidáló" bizottsá-
got alakítani, kik fönti állásokra jelölnek 
megfelelő egyéneket, mert különben igen so-
káig tart a választás. 

Most még a már megválasztottak közül 2 
cégjegyző tagot kell választani (rendesen az 
elnököt és még egy igazgatósági tagot), kik a 
céget a kir. törvényszék kereskedelmi osztá-
lyánál jegyzik. Ezen tagok az anyagi dolgokat 
érintő tejszövetkezeti összes ügyiratokat írják 
alá, szóval : képviselik a tej szövetkezetet kifelé. 
Éppen ezért ezen cégjegyző tagok a kir. tör-
vényszéknél leirják nevüket és ha aláírás által 
valami hamisítás történnék a szövetkezet ká-
rára, akkor az aláírásokat összeegyeztetik az 
eredetiekkel. 

Ha ez mind megtörtént, akkor az alakuló-
gyűlésnek vége és az elnök föloszlatja, illetve 
berekeszti a gyűlést. 

Az alakulógyűlés bezárása után az igazgató-
ság összeül és saját kebeléből választ egy el-
nököt és másodelnököt, azonkívül megbíz vala-
kit a jegyzőkönyvek vezetésével. 

Megtörténvén az is, tanácskozik az igaz-
gatóság (esetleg a felügyelőbizottsággal együtt) 
a tej szövetkezeti helyiség megszerzéséről és 
annak berendezéséről, gondoskodik munkások-
ról és könyvelőről. Összeköttetésbe lép a gépek 
beszerzése végett pl. a föntebb érintett céggel, 
azonkívül megkéri az országos tejgazdasági 
felügyelőséget, hogy küldjön annak idején, 
amikor a tejszövetkezet megkezdi működését, 
egy vajmestert, ki majd a tej szövetkezeti mun-
kásokat betanítja az összes szakdolgokra. 

A vajmester, akit az országos tejgazdasági 
fölügyelőség küld a szövetkezet székhelyére, 
annyi ideig marad ott, (2—3 hétig),̂  míg a 
munkások jól bevannak gyakorolva. Es ezért 
a szövetkezet, a vajmesternek csupán az uta-
zási költségeit tériti meg és lakást fizeti. 

Most még csak a cégbejegyzéshez szükséges 
iratokról akarok szólni és néhány írásmintát 
közölni, hogy igen t. kartársaim teljesen tájé-
koztatva legyenek. 

A cégbejegyzéshez szükséges: 1. a kérvény, 
melyben a tejszövetkezet a cégbejegyzését 
kérelmezi valamint cégbejegyzés napjának 
meghatározását. Erre kell : egy 20 koronás 
bélyeg, melyet azonban nem szabad átírni, 
hanem csak egyik felső sarkát a kérvény 
felső balsarkába leragasztani. Azonkívül kell 
még minden benne névleg fölsorolt cégbejegy-
zőért egyenként (h) 10 korona összesen 2 tag 
után 20 korona bélyeg. így tehát 20 korona 
a kérvényre és 20 korona a cégjegyzésért, 
összesen 40 korona bélyegköUség• 2. Jegyző-
könyv az alakulógyűlésről, melyben mindjárt 
a cégjegyzésre jogosítottak választása és azok 
neve is bennfoglaltatik. Ehhez 1 korona bé-
lyeg kell. 3. Meghívó — minden meghívott 
által aláírva, 30 fillér bélyeggel ellátva. 4. 
Üzletrész kimutatás. 30 fillér bélyeggel. 5. 2 
példány alapszabály, ívenként 1 koronás bé-
lyeggel ellátva. 

Ezek volnának a cégbéjegyzéshez szükséges 
íratok, amelyekről csak azt akarom megje-
gyezni, hogy azok mindig egész ívre Írandók 
és azokon lehetőleg széles (2—3 ujjnyi) margó 
hagyandó. 

Most még csak az iratminták volnának hátra. 
Könnyebbség okáért ideiktatok belőlük egyet-
egyet. 

Jegyzőkönyv. 
Fölvéve 190 . . évi hó . . . . n 

a helyiségben tartott „ i 
tejszövetkezet" alakuló gyűléséről. 

Tárgy : 
A szövetkezet megalakulása. 

Jelen voltak: 
(Névszerint fölsorolandó minden jelenvolt.) 

Miután helybeli X. Y. úr röviden előadta 
az összejövetel célját és bővebben kifejtette a 
tejszövetkezetek szükségességét és hasznosságát, 
fölszólította a jelenlevőket, hogy akarják-e 
a i . tejszövetkezetet megalakítani, 
mire a jelenlevők nagy lelkesedéssel igennel 
feleltek. X. Y. úr tehát azt a tanácsot adta 
az értekezletnek, hogy válaszszanak egy elnököt, 
ki a további tanácskozást vezeti és erre Z. urat 
ajánlja. 

Egyhangúlag Z. úr választatott meg az 
elnöki székbe és a gyűlés további vezetésére. 

Elnök megköszönvén a benne helyezett 
bizalmat, első sorban kötelességének tartja a 
gyűlés nevében előadó X. Y. úrnak köszönetet 
mondani szép és érdekfeszítő előadásáéit, melyet 
a gyűlés „éljen"-nel jutalmazott. 
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Ekkor elnök föltette a ke'rdést: „Akarják-e 
az egybegyűltek a i tejszövetkezetet 
megalakítani?" Mire mindannyian egyhangúlag 
„igen"-nel feleltek. 

„Elnöki jogomnál fogva tehát kimondom 
— folytatá az elnök — hogy a „ i 
tejszövetkezet" megalakult és jelen értekezlet 
az alakuló gyűlés jellegét ölté magára ; miért 
is fölkérem JV. urat a jegyzőkönyv vezetésére, 
A. és /»'. urakat pedig a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére." 

A. úr felolvasá az alapszabályokat, melyek-
hez való hozzászólás és X. Y. úr szíves 
magyarázása után ezek is elfogadtattak (vagy 
következő g-ok módosítása után elfogadtattak). 

Ezek után az igazgatóság megválasztása követ-
kezett. Megválasztattak igazgatósági tagoknak : 
Z., Ii. L„ M. és 0. 

Felügyelő-bizottsági tagokká választattak : 
S., K. és V. 

Felügyelő-bizottsági póttagokká: M. és I). 
Cégjegyzőnek egyhangúlag Z. és 6r. válasz-

tatott meg. 
Több tárgy nem lévén, elnök megköszöni a 

jelenlevők érdeklődését és néhány buzdító szó 
után a gyűlést befejezettnek nyilvánítja. 

Kmf. 
N. Z. 

jegyzőkönyvvezető. igazgatósági elnök. 

A. 
jegyzőkönyvhitelesítő. 

R. 
jegyzőkönyvhitelesítő. 

' 20 kor. K é r v é n y , 
jbeiyeg j e's m j n ( j e n egyes cégjegyzőért 10 korona 
= 20 korona = összesen 40 korona bélyeg. 

Tekintetes Királyi Törvényszék ! 
Az újonnan alakult „ i tejszövetkezet" 

alulírott igazgatóság tagjai tisztelettel kérik a tekin-
tetes királyi törvényszéket, hogy mellékelt fölbélye-
gezett iratok alapján (1 drb jegyzőkönyv, 1 drb 
üzletrész-kimutatás, 1 drb „Meghivó", 2 drb alap-
szabály) föntnevezett céget bejegyezni, és az alakuló 
gyűlés által megválasztott és a jegyzőkönyvben és 
névleg feltüntetett tagokat, névszerint Z. és G-t mint 
cégjegyzőket a cégjegyzésre beidézni méltóztassék. 

Kelt N., 190 hó . . . n. 
A Tekintetes Kir. Törvényszéknek 

teljes tisztelettel 
N. Z. R. 

jegyzőkönyvvezető. igazgatósági elnök. 

R. M. 
L. O. 

igazgatósági tag. igazgatósági tag. 

„.Meghívó" mint a szöveg között van. 

30 ÜU. 
bélyeg Üzletrész-kimutatás.* 

Folyó 
szám 

Tulajdonos neve 
Hány 

üzletrésze 
van ? 

1 Garé Bódog 4 
2 1 
Q o Kavics Márton :i 
4 Törő Bálint 5 
5 Kabos Illés 2 

tí iíj. Düngő József . . . . 6 
7 Kellő József 1 
8 Horogh Pál 7 

Évnegyedes jelentés. 
Tekintetes Királyi Törvényszék ! 

Alulírottak, mint a „ i tejszövetkezet" 
cégjegyzői, tisztelettel jelentik a tek. kir. Törvény-
széknek, hogy az elmúlt évnegyedben (1903. október-
től 1904. január l-ig) új tagul belépett S. T. 4 üzlet-
részszel és D. K. 2 üzletrészszel és így a szaporodás 
2 tag és tí üzletrész lévén, a jelenlegi létszám összesen 
108 tag 230 üzletrészszel (vagy pedig, hogy az elmúlt 
évnegyedben semmi változás nem történt). 

Kelt N., stb. 
A Tekintetes Kir. Törvényszéknek 

alázatos szolgái 
Z. fx. 

cégjegyző. cégjegyző. 

Ezen jelentést évnegyedenkint kell fönti 
címre beküldeni. 

Az adóra vonatkozólag pedig már a lapok 
januári számában világosítottam föl t. kar-
társaimat. 

íme ez az egész eljárás. Tessék ezt követni 
és semmi egyéb dolguk erre vonatkozólag 
már nem lesz. 

Azt hiszem, hogy tartoztam ezekkel a föl-
világosításokkal igen t. kartársaimnak, valamint 
a fontos ügynek és a kisgazdának is. 

(l'olna-TevelJ Kircz litván. 

Tisztaság az állatok etetésénél. 
Épen akkor toppantottam be Pénzes Gábo-

rékhoz, mikor a gazda korholta szolgáját, hogy 
nem ügyel a tisztaságra az állatok etetésénél. 

A szolga azt mondta mentségére, hogy nem 
jó az állatokkal finnyáskodni, mert válogatósak 
lesznek. 

— Hát te a tisztaságot finnyáskodásnak mon-
dod? Sohasem hallottad, hogy a tisztaság az 

* Üzletrész alatt mindig egy tehén értendő. 



1. szám. NÉPTANÍTÓK. LAPJA. 23 

egészségnek féle és a tisztátlanság sok kornak 
kútfeje ? Csak menj a dolgodra, majd máskor 
megmagyarázom neked, hogy mi a tisztaság 
és mi a finnyásság. 

Mikor a szolga elsomfordált, a gazda felém 
fordult. 

.— Látta, szomszéd úr, mennyi bosszúsága 
van a gazdának a tudatlan cselédekkel ! De 
hát nem is csodálkozom, hogy sok cseléd, 
gazda az állatokkal és különösen azok eteté-
sénél tisztátlanul bánik, mikor még a maga 
tisztaságával sem törődik. 

Akárhányan azt hiszik, hogy a barmokkal 
akármit és akárhogyan meg lehet etetni, azért 
barmok. 

Minap is hogy egy helyen megfordultam, 
nagyon megbotránkoztam azon, amit láttam. 
Meg nem nevezem, pedig az illető jó gazdának 
tartja magát, mert nem a megszólás, hanem 
az okulás kedvéért mondom el. 

A szolgáló a hízóknak hozta a moslékot. 
„No, — azt mondja — most csak jót fogtok 
zabálni." Igaz, hogy a moslék nem volt öblö-
gető víz, de mi haszna, mikor a cseléd Isten 
tudja mióta ki nem takarított, sárral, ürülék-
kel megrakott vályúba döntötte ki azt. 

Meg nem állhattam és azt kérdeztem tőle : 
„Igaz, hogy jót kaptak; de neked hogyan 
ízlenék a kalács moslékos puttonyból?" Meg-
értette a célzást, mert szó nélkül elsompolygott. 

A disznók az ételből eleinte faltak, de csak-
hamar turkálni kezdtek benne és hogy még 
rondább legyen, bele is piszkoltak, azután a 
vályút kifordították és a kukoricadaia bele-
folyt a sárba, ahonnan azután a tyúkok néhány 
szemet kicsipkedhettek. 

„Itt a haszon — mondottam a gazdának. 
Lám, a disznó is szereti a tisztaságot." A 
gazda boszúsan vakarta füle hegyét, mikor 
látta, hogy a drága eleség a sárba megy, nem 
a disznók gyomrába. 

S amint ott álldigálunk, ismét kukorica-
hulladékot hoztak a disznóknak és azt is a 
sárba szórták szét. így nemcsak hogy sok 
szem a sárban marad, hogy a disznóknak a 
kukoricával a piszkot is le kell nyelniök, de 
kárbavész a tuskója is, mellyel sok tüzelőt meg 
lehet takarékoskodni. 

Akinek a tisztaság iránt nincs érzéke, az 
arra sem gondol, hogy sok betegség abból 
terjed, ha a tisztaságot semmibe sem vesszük. 

Hogy a disznók vályúját előbb ki kell jól 
mosni, olykor ki is forrázni, csak azután tegyük 
bele ételüket, arra, sajnos, még sok helyen nem 
ügyelnek és pedig saját •— kárukra, mert az 
eleségnek egy része haszontalanul elvész és az 
elfogyasztottnak sincs az az eredménye, ami a 
tiszta bánásmód mellett lehetne. 

Ha valaki erre azt mondja, igaz, hogy 
a disznókkal disznómódon bánnak, de a többi 
állatok etetésénél ügyelnek a tisztaságra. 

Ahol ; erre az a válaszom. Nézzünk be a 
tyi kházba. Ismét nem szándékom nevet mon-
dani. de nem egy tyúkházat ismerek, melyben 
a söprüvel hetenkint legfölebb csak egyszer 
fordulnak meg, vagy még ritkábban is, holott 
naponkint van rá szükség, hogy a piszkot ki-
takarítsuk, hogy baromfiaink egészségesek ma-
radjanak. 

Bizonyára emlékszik még szomszéd úr arra, 
mikor két vagy három év előtt a tyúkok közt 
a kolera pusztított. A falu tyúkjainak több 
mint fele elhullott. S mikor az állatorvos kijött 
és azt tanácsolta a gazdasszonyoknak, hogy a 
baromfi-ólak mindennapi kitakarítására, a tiszta 
eleségre, vízre gondjuk legyen, mert hogy a 
kolera ellen, úgymint az embereknél, a legfőbb 
orvosság a tisztaság, többen fülem hallatára 
azt mondták, hogy az orvos csak olyan taná-
csot adott, mint mikor azt mondják, hogy : 
nesze semmi, fogd meg jól. S én, mint akkor 
is mondtam, most is erősítem, hogy az állat-
orvos jó tanácsot adott, mert akik megfogad-
ták és az ólak, a takarmányozás tisztaságára 
ügyeltek, ott a nyavalyának nem volt olyan 
nagy ereje, mint ahol sztbadon terjedhetett és 
meg is mentettek valamint. De ahol a tyúkok 
saját megfertőzött ganéjukból kénytelenek vol-
tak az eleséget fölszedni, ott alig maradt hír-

ei o 
mondója. 

Azóta is anyjukom nem engedi a fahamut 
elfecsérelni, még a trágyára sem kiszórni, 
hanem előbb mindig a tyúkházba kerül, hogy 
a tyúkok fürödjenek benne, tisztítsa meg a 
férgektől, s csak azután a söpréssel kerül a 
trágyagödörbe. 

— Ha már arról beszélünk, hogy a takar-
mányozásnál a tisztaságra gondot kell fordíta-
nunk, engedje meg Pénzes uram. hogy föl-
váltsam a beszédben és tekintsünk be az istál-
lóba is. Sok gazdát itt is nem igen bántja a 
tisztaság hiánya. A falak tele vannak pók-
hálókkal, a jászol félig rothadt régi takarmány-
nyal, melyet ha az állat megeszik, bizonyára 
nem válik egészségére és még a jót is hibássá 
tesszük vele. A jászolt is minden etetés előtt 
szükséges jól kisöpörni és nemcsak a kézzel 
egy kissé kimarkolászni ; olykor pedig az is 
szükséges, különösen akkor, ha az állatok közt 
valami szájbaj van, hogy a jászolt kiforrázzuk, 
megsikáljuk. 

Ezt a szép és hasznos szokást én nemcsak 
uradalmi istállókban, hanem néhány kisgazdá-
nál is láttam, ahol az istálló olyan takaros, 
tiszta, hogy nem egy szoba, konyha mögötte áll. 

— Ugyancsak számból vette ki szomszéd 
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úr, amit mondott; csak azt sajnálom, hogy 
beszélgetésünket olyanok nem hallották, akikre 
nagyon is ráfér annak a közmondásnak betar-
tása, amivel boldogult édesatyánk gyakran 
példázgatott, hogy a tisztaság fél abrak. 

— Ha nem hallották, Pénzes uram, itt az 
irás, hadd olvassák ; s aki okul rajta, hasznát 
is fogja látni. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Növénykórtani levelek. 
(Március hó.) 

Kedves kartársaim! 
Mult levelemben részleteztem mindazon oko-

kat, melyek gazdasági növényeink különféle 
betegségeit előidézik ; ismertetésem szerint ezek 
kedvezőtlen talaji- vagy éghajlati viszonyokban, 
ártalmas anyagokban, sérülésekben, eddig ki 
nem derített körülményekben, főleg azonban 
állati vagy növényi élősdi lények jelenlétében 
rejlenek. A szerves lények kártételei oly gya-
koriak a természetben, hogy alig találunk 
növényt, melynek az állat- és növényvilágból 
speciális élősdije nem volna, sőt van olyan, 
mely az élősdiek egész táborának menedék-
helyét képezi. így alig találsz, szíves olvasó, 
nyáron gyümölcsösödben körtefát, melynek leve-
lein vagy a körteatka, vagy a Septoria piricola 
nevü gomba ne élősködnék; a gyümölcs vara-
sodása, vagy megkeményedése, majd rothadása, 
a szilvalevelek vörös foltosodása, a barack levél-
f'odrosodása stb. mind oly jelenségek, melyek a 
fölületes szemlélő figyelmét sem kerülhetik ki. 
Hasonló kártételek gyakoriak a szántóföldön, 
konyhakertben s a szőlőben is s valóban cso-
dálatos, hogy annyi veszedelem között mégis 
tovább folyik a termelés s a gondviselés a 
győzelmet mégis legtöbb esetben a teremtés 
urának biztosítja. 

Az állati ellenségek fölismerése nem igényel 
oly terjedelmes szakismeretet s beható vizs-
gálatot, mint a parazitikus gombák meghatá-
rozása s az azok által előidézett kártételek meg-
állapítása. Rovaroknál legtöbb esetben meg-
találjuk a pusztító rovart vagy petéjét s ha 
legalább analytikus módon szerkesztett szak-
könyvvel rendelkezünk, az élősdi s az általa 
előidézett kártétel megállapítása legtöbb eset-
ben nem okoz nagyobb nehézséget. Nem nehéz 
azonban a gombabetegségek meghatározása 
sem, ha azok alak-, élet- és fejlődéstani viszo-
nyait némileg ismerjük, miáltal nemcsak a 
betegségek megállapításának munkája fog sike-
rülni, hanem bepillantást nyerünk ezen mikro-
szkopikus lények számtalan életnyilvánulásaiba 
is, melyek sokszor méltó csodálatot keltenek 
a szemlélőben, mely aztán sok emberben a 

további tartós tudományos vizsgálat alapját 
képezi. Mielőtt tehát a védekezés fontos kér-
désére átmennék, vessünk egy rövid pillantást 
az élősdi gombák terjedelmes körébe s vizs-
gáljuk, gyakorlati példákra hivatkozva, ezen 
lények alapszerveit s életnyilvánulásai^ táma-
dásuk útját s módját, mert csak így leszünk 
képesek, a védekezés munkáját is oly irányokba 
terelni, melyekben az észnek kell érvényesülnie. 
Későbbi leveleimből majd kitűnik, hogy min-
den egyes betegség kisehb-nagyobb mértékben 
való sikeres leküzdése a védekező anyagnak 
s eljárásnak a parazita fejlődéséhez s szapo-
rodásához való viszonyától függ ; mindenféle 
összeszedett anyagokkal rovar, gomba, bakté-
rium stb. ellen, akár hidegben, akár melegben 
harcba szállni, biz ez balga munka, melynél 
nemcsak maga a növény, hanem pénz- és erő-
áldozatunk is kárba vész. Vizsgálni kell tehát 
az okot s megszüntetni azt, így megszűnik az 
okozat is. 

A gombák levél- és gyökérpótló legelemibb 
szerve a mycelium, mely a táplálkozás fontos 
munkáját végzi. Ily myceliumot láthatunk romló, 
penészes kenyéren, romló gyümölcsön, befőt-
tön stb., de ez képezi, kivéve a legalacsonyabb 
rendű gombákat, az élősdi gombák alapszer-
vét is. A gabona, borsó, komló, tök, uborka, 
alma, körte, barack, szőlő stb. levelein föllépő 
fehér bevonatokat, vagy a nagyobb nedves-
ségnek kitett gabona szárán s kalászain, az 
almafa vagy szőlő levelein jelentkező penész-
rétegeket, a kiásott gyökereken látható penész-
szálakat stb. mind az illető gomba alapszerve, 
a mycelium alkotja. E mycelium vagy benne 
él a növény szöveteiben s ott folytatja pusz-
tító munkáját, amint ezt a rozsdánál, üszög-
nél, peronoszporánál tapasztaljuk, vagy csak az 
illető szervek fölületén kúszik s szívókák segít-
ségével kiszívja a gazdanövény nedveit, amire 
példát a lisztharmatfélék csoportja nyújt. 

A betegség továbbterjedése most már úgy 
történik, hogy ezen mycelium a beteg növény-
ről átmegy az egészségesre is s azt megfer-
tőzve, ott is folytatja pusztító munkáját. Ezen 
eset azonban csak oly növényrésznél fordul elő, 
mely föld alatt él, tehát a gyökérnél. Más ese-
tekben azonban a betegség terjedése majdnem 
mindig az ú. n. spórák által történik. A spóra 
nagyjában a virágos növények magjának felel 
meg; képzésük oly óriási mértékben történik, 
hogy egyetlen egy spóra egy nyár alatt oka 
lehet millió és millió növény megbetegedésé-
nek. Ezen spórák a mycelium egyszerű vagy 
összetett ágain keletkeznek s oly aprók, hogy 
mérésük a milliméternek 1000 részére való 
fölosztását tette szükségessé ; van elég olyan 
melynek átmérője csak O'OOl millim, tesz ki 
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A mycelium ágain szabadon képződő spó-
rákat konidiumoknak nevezzük; maguk a tar-
tók a konidiumtartók. A spórák azonban 
különböző alakú, sokszor a megbetegedett 
növényrész fölületén szabad szemmel is lát-
ható tartókban is képződhetnek ; ezek alko-
tásuk szerint a tudományban pyknidáknak 
spermagoniumoknak vagy peritheciumoknak 
neveztetnek. Vannak ezenkívül rajzóspórák, 
oospórák, chlamydospórák stb. is, melyeknek 
ismertetésébe itt már nem bocsátkozom. Hogy 
a gombák alaktani viszonyait csak némileg 
is szemléltethetővé 
tegyem, ide iktatom 
egy gyakori szőlő-
károsító, a pero-
noszpora (Plasmo-
para viticola Berl. 
et De Toni) mikrosz-
kópiai képét, mely 
az alapszerveket vi-
lágosan föltünteti. 
A kép egy meg-
b e t e g e d e t t levél-
részletet mutat be, 
melyen a gomba 
terméstestei is már 
kifejlődtek. Egy a 
levél felső lapjára 
került spóra csira-
tömlőt hajt, (a) mely 
a felbőr szájnyilásán 
át behatol a levél 
belsejébe, hol a 
mycelium- képződés 
megindul (c). A my-
celium, amint lát-
juk, keresztül-kasul 
járja a levelet s a 
sejtekbe szívókákat 
bocsát, melyek a 
sejt tarta lmát a 
gomba számára fog-
lalják le (b), itt-ott 
a sejtekben már a 
gomba áttelelésére 

A p e r o n o s p o r a ( P l a s m o p a r a Vit icola) á l ta l m e g t á m a d o t t szőlő-
levél á tme t sze t ének mic roscop ia i képe (e rősen nagyí tva) . 

szolgáló téli vagy oosporák ( f ) is képződ-
nek. A levelek alsó részén (g) a gomba 
bokros, többször elágazó konidiumtartói fejlőd-
nek, melyeknek végső elágazásairól (h) a koni-
diumspórák (i) fűződnek le. E konidiumtartók 
alkotják a szőlőlevelek alsó részén keletkező 
fehér, cukornemű bevonatokat, melyek a -nép 
körében is peronoszpora vagy állisztharmat név 
alatt ismeretesek. A gomba szervei itt 250-
szeres nagyítás mellett vannak feltüntetve. 

A konidiumképződés roppant gyorsan megy 
végbe. így pl. a pei-onoszpóra spórái, 4 nap 

alatt újabb spóraképződést idézhetnek elő, s 
ez így megy egész nyáron át, miből a beteg-
ség óriási terjedése magyarázható. A gombák 
áttelelése vagy a leírt mycelium, vagy külön 
e célra fejlesztett terméstestek által történik, 
melyek a legnagyobb hidegségben sem vesztik 
életerejüket s hosszabb nyugvás után tavasszal 
újból előidézik a veszedelmes kórokat. Ez a 
természet csudálatraméltó rendje, melyen csak 
az ésszel párosult erőszak változtathat. 

íme, a már mondottakban bemutattam a 
végtelen harctér egyik részét, melyen csak 

úgy hemzsegnek a 
pusztító lények mil-
liói s várják a táma-
dás legkedvezőbb 
p i l l a n a t á t ; hátra 
van a harcmező 
másik fele, hol egy 
az ellenfél: az em-
ber. S ezen egy 
ellenfél ma már oly 
bátor s hatalmas, 
hogy fölveszi a har-
cot a teremtmények 
millióival is ; össze-
vissza forgatja a 
talajt, megsemmi-
síti káros alkat-
részeit s pótolja 
hiányait, dacol.jég-
nek, viharnak, fel hő-
nek, megmozgatja 
a légkört, megboly-
gatja a természet 
rendjét , rombol, 
gyilkol s nem szü-
netel, míg nem ke-
ríti hatalmába a 
tért. mely a termé-
szet örök törvényei 
szerint is a létért 
való küzdelemben 
az erősebbet illeti. 
A növényvédelem 
hatalmas akc ió ja 

ez, mely mindig nagyobb mérveket ölt s 
minden évben újabb és újabb sikerekre tekint-
het vissza. 

A betegségek ellen való védekezéssel s így 
a növények védelmével, úgyszólván egészség-
tanával is megakarom ismertetni k. kartársai-
mat; legtöbb hasznát talán ezeknek fogják 
venni. Természetes, hogy az egyes betegségek 
ellen való védekezésről csak későbben, minden 
egyes betegség leírásánál lesz szó. 

A kultúrnövények betegségeinek rohamos 
szaporodása s terjedése az embereket mindig 
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újabb és újabb anyagok, eszközök és eljárá-
sok kipróbálására ösztönözte ; a haladást azon-
ban sokszor a maradás, sőt visszaesés követte. 
Az üzleti spekuláció gyakran hibás irányba 
terelte a védekezés munkáját, miáltal az illető 
gazdának nemcsak hogy fölösleges pénzkiadást 
okozott, hanem tönkretette munkássága révén 
elért eredményeit is a munkakedv helyett a 
bizalmatlanságot növelte benne, mellyel még ma 
a bevált szerek iránt is találkozunk. A leg-
képtelenebb szerek lepték el a piacot s ha az 
illető kormányok nem láttak volna erélyesen 
az ellenőzés és tudományos elemzés munká-
jához, bizony nem egy olyan szer ment volna 
át a gyakorlatba, mely a gyárost gazdag 
emberré, de a gazdát koldussá tette volna. 
(Sajnos! így vagyunk a kalendáriumokban fünek-
fának ajánlott s minden betegséget - gyógyító 
csodabalzsamokkal, elixirekkel, pilulákkal stb. 
is; nem ártana itt sem már a „nagymosás".) 
A racionális védekezés alapja nem lehet a 
véletlen ; s bár ez a legnagyobb tudományos 
és gyakorlati vívmányoknak is lehet forrásává, 
merő képtelenség, hogy különböző célokat 
szolgáló vegyületek nyomban a baj föllépése 
után, mintegy parancsra egy kohóból kerül-
jenek ki, s csak a véletlen szentesítse ezután 
„minden" esetben sikeres használatukat. Ez 
csalás, nem pedig növényvédelem. 

De minden hatásnak megvan az ellenhatása ; 
az irányadó körök ezen jó madarakra is ki-
terjesztették figyelmüket s nem egy leleple-
zéssel lepték meg a világot. Csakhogy a föl-
világosítás sokszor későn jött, néha pedig 
alig tudott magának utat törni a sok „ajánló 
és elismerő" leveleken keresztül, melyek képesek 
voltak némely embernél még a hivatalos bizony-
latokat is háttérbe szorítani. így nem csoda, 
hogy a védekezési eljárások módozatainak 
megállapítása s a tömérdek vegyület és eszköz 
megvizsgálása széleskörű szakmunkásság tár-
gyává lett s a védekezés szakszerű elméletét, 
majd gyakorlatát teremtette meg. 

Nem elég az, ha az anyag jó s megállja 
helyét a laboratóriumban; tekintetbe jön itt 
a gyakorlati alkalmazás is, melynek az anyag 
árára s alkalmazásának tehnikai oldalára is 
tekintettel kell lennie, miáltal néha a radiká-
lisan pusztító szerek is értéktelenekké vál-
hatnak. Ezt jó volna a „föltalálóknak" szem 
előtt tartani. 

A védekezés módja kétféle lehet. 
Törekvésünk vagy arra irányul, hogy az 

illető betegséget gazdasági növényeinktől egy-
általában távol tartsuk s annak föllépését meg-
előzzük, vagy arra, hogy a már föllépett 
betegséget gyógyítsuk. A megelőző védeke-
zésnek a növénybetegségek leküzdésénél nagy 

szerepe van, amiért oktalan eljárás, csak a 
kártételek föllépésénél hozzáfogni a védelmi 
eljárásokhoz, hanem már előbb is résen kell 
lennünk, ha kevesebb fáradság s pénzáldozat 
árán való nagyobb sikerre számítunk. 

A megelőző védekezés többféleképen tör-
ténik. 

így először tekintettel kell lennünk azon 
legjobb termelési föltételekre, melyek már 
maguk is távoltarthatják a betegséget, vagy 
azok pusztítását némileg ellensúlyozhatják. 
Mennél jobban felel meg a talaj, az illető 
növény fejlődésének (amire a gazdasági növény-
élettan tanít) s mennél kedvezőbb éghajlati 
körülmények folynak be a vegetációra, annál 
elentállóbb a szervezet minden káros behatás 
ellen, amiért a talaj kellő előkészítése, meg-
munkálása s trágyázása, valamint a nedvességi 
viszonyok szabályozása által sok betegségnek 
elejét vehetjük. A fillokszéra a futóhomokban 
meg nem élhet, a sárgaság (chlorosis) a talaj-
ban lévő mészkarbonát hatásától eredhet ; a 
gyökérpenészek a nedves talajban pusztítanak 
legjobban ; ha minderre tekintettel vagyunk, 
már a mívelés elejen folytatjuk a védekezés 
munkáját. Szolgálhatnék erre vonatkozólag száz 
példával ; helymegtakarítás céljából azonban 
ennyi is elég; mondanivalóm pedig még sok 
van. • 

A megelőző védekezésnél tekintettel kell 
lennünk egyes éghajlati viszonyok szabályozására 
s erejük csökkentésére is, aminek pl. a fagy 
elleni védekezésnél van helye. Ide tartozik az 
egyes növények szerint változó s alkalmas 
helyen úgyis leírásra kerülő (lásd mult levelemet 
is) eljárásokon kívül a viharágyuzás is, mellyel 
a jégfelhők szétoszlatása által az annyira 
veszedelmes jégeső ellen védekezünk. (Erről is 
majd bővebben). A vetés idejének helyes meg-
választása is már a növényvédelem körébe 
tartozik. A frit légy, mely gabonaféléinket 
pusztítja, késő őszi s kora tavaszi vetés által 
sikerest-n legyőzhető, illetve távoltartható, 
ugyanez áll a gabonarozsdára nézve is. Helyes 
vetésforgó által egyes, már befészkelt beteg-
ségeknek évről-évre való terjedése szüntethető 
meg; sok répa- és burgonyabetegség maradna 
el, ha több éven át a bizonyos gazdanövényhez 
szokott parazita életföltételeit nélkülözné s 
így más, talán valamely vad növényre volna 
kénytelen átmenni, vagy pusztulnia kellene. 
Alkalmas mívelési módok által is távoltarthatók 
egyes betegségek ; így a lugasra mívelt szőlő 
többet szenved a lisztharmattól mint az, melyet 
rendes módon a szőlőben mivelünk ; a felfutó-
bab levelei kevésbé foltosak, mint a gyalogbab 
levelei, melyeknél a megbetegedést a talaj 
nedvessége is közvetíti. A parazitikus gombák 
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életföltételei (melegség, nedvesség) itt már 
megszabják teendőinket. Nagy szerepet játszik 
a megelőző védekezésnél a vetőmag s ültetési 
anyag gondos megválasztása, esetleg speciális 
kezelése is. Mint fertőtlenítő eljárásnak itt már 
a mag csávázásának nagy szerepe van, mely 
eljárást különösen a gabonaféléknél egy gazdá-
nak sem szabadna mellőznie. E dolog fontos, 
részben aktuális, meg kell itt állapodnunk. A 
csávázás által a gabonafélék üszögbetegségei 
ellen védekezünk, melyek érezbető károkat 
okozhatnak. Különösen a búzakő üszögbetegsége 
ellen szoktunk védekezni, amelyet a Tilletia 
Tritici Beyei'k. nevű gomba idézi elő. A véde-
kezés akként történik, hogy a vetőmagot V» Vo-os 
rézgálicoldatban pácoljuk, miáltal a maghoz 
tapadt üszögspórákat semmisítjük meg. A 
pácoláshoz szükséges csávát úgy készítjük el, 
hogy 100 liter vízben Va kilogramm rézgálicot 
oldunk föl; a kész folyadékban az elvetendő 
búzát 12—14 óráig áztatjuk úgy, hogy az 
oldat a szemeket legalább négy ujjnyira fedje. 
A csáva tetején úszó magvakat eldobjuk, 
ezek bizonyosan betegek. Az előírt idő letelte 
utána magvakat az oldatból kivesszük, ponyvára 
tesszük s megszárítjuk, majd 16 órán rézgálic-
oldatban áztatott zsákokba rakjuk s kézzel már 
azonnal, géppel azonban csak 24 óra után el 
is vethetjük. Ismerkedjünk itt meg a Linhart-
féle kosarazás-i eljárással is, mely a mag 
mosását célozza. Itt a magot ritka zsákszövettel 
kibélelt kosárba töltiük s ezzel együtt a csáva-
oldatba mártjuk. Egyik munkás a kosarat tartja, 
a másik jól átkeveri a magot s a fölszinre 
kerülő szemeket kidobálja. Ezen eljárásnál a 
mag nem dagad meg annyira, mint az ázta-
tásnál, csiraképességéből kevesebbet veszt s a 
munka is könnyebb. A burgonyamosó módjára 
működő fadob használata a csávázásnál nem 
előnyös, miután sok üszögspóra a csávaoldattal 
nem érintkezik s így csiraképességét meg-
tarthatja. 

Rendes csávázásnál a búza csiraképességéből 
5—25%-et veszít, ami különösen a géppel 
csépelt búzánál észlelhető. Ugyanis itt a csáva-
oldat behatol magába a magba s megölheti a 
csirát. Ennek elkerülése céljából a csávaoldat-
ból kivett magot mésztejbe öntjük, mely 6 kilo-
gramm égetett mésznek 110 liter vízben való 
föloldása által készül. E mennyiség 100 kilo-
gramm vetőmag kezelésére elég. Ha a készletet 
ez oldatban 5 percig kevertük, kivesszük, 
szárítjuk s idején fölhasználjuk. Az utólagos 
megmosás, melyet a tisztán rézgálicoldatban 
való csávázásnál jó alkalmazni, ilyenkor el-
maradhat. A Linhart-féle kosarazási eljárásnál 
a búza csiraképessége alig szenved valamit. 
Használják továbbá csávázásra a szőlőperme-

tezésnél szintén bevált bordói lét is, mely itt 
I 2—4 kilogramm rézgálicnak s ugyanannyi mész-
; nek vízben való föloldása által készül. Az 
! eljárás ugyanaz, mint a tiszta rézgálicoldatnál. 
! Ha a magot kellő ideig csáváztuk, jó azt 
! csiráztatási próbának alávetni; a tapasztalható 

hiányt dúsabb vetés által pótoljuk. 
I Az árpa és zabüszög ellen szintén jól alkal-
I mazhatók a leírt csávázási eljárások; az utó-
i lagos meszezésnek itt azonban csak a Linhart-
i féle kosarazási eljárásnál vagy a bordói lé 
j használatánál szabad elmaradnia. A zabüszög 

spóráit meleg víz által is pusztíthatjuk. E célból 
a magvakat 5 percre 52 C-fokos vízbe áztatjuk, 
miáltal a spórák elvesztik csirake'pességüket, 
a zabnak ellenben ezen hőfok nem árt. Az 

! árpánál az eljárás a következő : a magvakat 
vászonnal bélelt s azzal elzárható fűzfakosárba 
öntjük, mialatt nagyobb edényben kellő meny-
nyiségű (20—25 liter magnál 50 liter) vizet 
forralunk, amelyet hideg vízzel ::5° C.-ra le-
hűtjük (természetes, hogy itt hőmérőre van 
szükségünk.) A magot, melvet már előbb hideg, 
majd langyos vízben áztattunk, 5 percre be-
tesszük az így előkészített meleg vízbe, majd 
kivéve onnan, megint fokozatosan lehütjük. 
Az eljárás ismétlésénél a vizet forró víz hozzá-
öntése által újból föl kell melegíteni. A vetés-
nél fönnmaradt magot eltérőleg a rézgálio által 

O O _ O 
történt kezelésnél takarmányozási célokra is 
föl lehet használni ; mérgezésről itt nem lehet 
szó. Az árpa- és a zab-üszög betegsége (por-
üszög) ellen a csávázás nem hat oly általánosan, 
mint a búzakőüszög betegsége ellen, amenm i-
ben a spórák nagyrésze itt még a mezőn kihull 
s tavasszal kicsirázva, ríjabb infekciót idézhet-
nek elő. 

A mag tisztaságára is legyen kellő gondunk, 
foltos magot (babszem-, borsó stb. foltosodása), 
úgyszintén idegen anyagokkal kevertet (aranka-
mentesítés) ne használjunk. Beteg lehet azo -
ban nemcsak a mag, hanem egyes ültetési 
vagy szaporítási célokra szolgáló növényrész, 
vagy az egész növény is. Beteg fáról ne vegyünk 
oltógalvat ; sérült vagy valamely betegség-
tünetet mutató szőlővesszőt ne használjuk ülte-
tésre vagy szaporításra, egyáltalában reflektál-
junk mindig csak elsőrendű anyagra, ha az 
látszólag drágább is. o o 

A csak általánosságban mondottak után a 
megelőző védekezés egy fölötte fontos pontjá-
hoz érkeztünk, mely újabb időben mindig 
nagyobb figyelemben részesül s az egész növény-
védelmet az eddigieknél helyesebb irányokba 
tereli. Ugyanis általános tapasztalat az, hogy 
az emberek között is némelyek föltűnő módon 

I inklinálnak egyes betegségek iránt s egyes 
i kórok több generáción át is fönnmaradnak ; 
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ellenben mások, ha mindjárt a megbetegedés 
lehetőségének nagyon is ki vannak téve (pl. 
kórházakban), a kór iránt egyáltalában nem 
fogékonyak. Hasonlókat tapasztalunk a növé-
nyeknél. Vannak fajok és fajták, melyeken 
bizonyos betegségeket sohasem, vagy csak 
járványok idején észleltek, mások úgyszólván 
minden évben betegednek meg. Ezek a gazda-
sági növények fogékony sági viszonyai, melyek 
különösen gombabetegségekkel szemben érvé-
nyesülnek (praedispositio). A kérdés gyakorlati 
szempontból is nagy fontossággal bír, aktuális 
is, -tehát foglalkozzunk vele, egyes gyakorlati 
esetekre hivatkozva, bővebben. 

A gabonafélékben a legnagyobb károkat a 
rozsda okozza (lásd a gabonafélék gombabeteg-
ségeiről szóló dolgozatomat e lap mult évi 
májusi és juliusi számaiban) ; a már föllépett 
betegség ellen itt egyáltalában nem védekez-
hetünk. A búzafélék között igen fogékony a 
bánáti és a tiszavidéki őszi búza, míg a bánáti 
tavaszí búza, a Squarehead és az Urtoba őszi 
búza kevésbbé fogékony a sárga rozsda iránt. 
Legfogékonyabbak azok a fajták, melyek a 
kemény telet jól állják ki, míg az ellentálló 
fajták legtöbbnyire már télen kifagynak. Van-
nak azonban fajták, melyek a telet jól birják 
ki, de a rozsda iránt kevésbé fogékonyak, 
amire a fehérkalászú tarbúza szolgáltat példát. 
Hazai tapasztalatok szerint a nálunk csekélyebb 
mértékben megrozsdásodó gabonafélék, sajnos, 
későn érnek, s így értéktelenekké válnak (kény-
szerérettség). A rozsfajták közül ellentállók a 
schlanstaedti. probstei, Bestehom champagnei, 
pimai, zeelandi stb. ; a rozs rozsdásodása külön-
ben is ritkább. A zab fajtái közül ellentállónak 
mondják a probstei, anderbecki és a Heimes-
féle zabot (Frank). Az árpa ellentálló képes-
ségéről még nincsenek kellő adataink. Az 
ellentálló fajták közös jellegét a felbőr vastag-
sága és merevsége képezi. A burgonyafélék 
közül a burgonyavésznek az érdesfelületü, több-
nyire vörös fajták kevésbé vannak kitéve, míg 
a fehér, simafelületü, korai s kevesebb kemé-
nyítő tartalommal bíró fajták gyakran szenved-
nek a betegségtől. Általánosan legérzékenyebb 
fajták a hópehely, rózsakrumpli, korai kifli-
krumpli, Imperator stb.; ellentállóbbak a magyar 
kincs, skót Champion, Präsident von Juncker, 
Magnum bonum, Reichskanzler, Simson stb. ; 
ezek azonban inkább külföldi tapasztalatok. 
Megemlíthetem itt még a paszulyt is, melynek 
hüvelye s szeme, sokszor megfoltosodik (Gloe-
sporium Lindemuthianum Sacc) ; nálunk külö-
nösen a sárga gránát s a rózsapaszuly, egy-
általában a gyalogpaszuly van a betegségnek 
különösen kitéve. 

Lássunk példát a gyümölcsfák köréből is. 

Magyar tapasztalatok (Schilberszky) szerint 
legtöbbet szenvednek a fusicladiumtól (fekete, 
kérges foltok a leveleken, de különösen a 
gyümölcsön, miáltal az kereskedelmi értékét 
teljesen elvesztheti): almafajták: Török Bálint, 
Batul, Pónyik, Sárga stettini, Canadai-renet, 
Piros őszi kálvil, Carmelita-renet, Téli fehér 
kálvil, Woltmann-renet, Piros galambalma, 
St. Sauveri kálvil és a Tiroli rózsaalma ; körte-
fajták: Császárkörte, Ármin-körte, Nemes kol-
már, Téli esperes, Esperen-bergamot, Nemes 
Krusenán, Grumkowi vajkörte, Nyári Kálmán-
körte, Kis muskotály, Pap körte, Téli tövis-
körte, Napoleon vajkörte, Nelis téli vajkörte, 
Motte vadóka s Avranchesi jó Lujza. (Igen 
kívánatos volna, ha ilyirányú tapasztalatok k. 
kartársaim részéről, hacsak rövid tudósítások-
ban is, minél sűrűbben közöltetnének, amelyek-
ből a gyakorlat érdekében fontos következte-
téseket vonhatnánk le. Ezen indokolt kívánság 
különben a következő betegségekre is vonat-
kozik.) 

A szőlő fogékonysági viszonyai is érdekesek; 
a gyakorlati szőlőmívelésnek ma már ezekre 
tekintettel kell lennie. A peronoszpóra (Plasmo-
para viticola Berl. et De Toni) támadására 
vonatkozólag álljon itt a következő össze-
állítás : 

1. Igen fogékony fehér borfajta : a Piros 
veltelini. 

2. Kevésbbé fogékony a Gumpoldskircheni, 
Rotgipfler, Zöld veltelini, Mézesfehér, Furmint 
és Muscat Lunel. 

3. Még kevésbbé fogékonyak : a Chasselas 
fajták, Olasz rizling Járdovány, Rakszőlő, 
Szlankaménka és Ezerjó. 

4. Nem fogékony : a Piros tramini, Rajnai 
rizling, Ortliebi, Zöld szilváni és Rulandi. 

A vörös borfajok közül : 
1. Igen fogékony: a Kékfrankos. 
2. Kevésbbé fogékony: az Oportó és Szt. 

Lőrinc-szőlő. 
3. Még kevésbbé fogékony: az Alicante 

Bouchet és Merlot. 
4. Nem fogékony : a Cabernet franc és a 

Kék Clevner. (Vetter.) 
Az amerikai Riparia és Solonis fajok igen 

ellentállóknak bizonyulnak. Maga a fogékony-
ság itt nem állandó, hanem bizonyos időhöz 
van kötve, mit fogékonysági korszaknak neve-
zünk. Ezen időszak hideg és nedves időben 
áll be, midőn a keményítő a hajtásvégekből 
leszáll és a növekedés szünetel. A szőlő tehát 
a peronoszpóra iránt zápor vagy jégeső után 
a legfogékonyabb, míg meleg esők után a 
fertőzés, bár a gomba szaporodik, szünetel. 
(Ha kollégáim közül valaki e kérdés iránt 

i érdeklődnék, megkeresésre megküldöm a Bora-
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szati Lapok 1903. évi 5-ik számában meg-
jelent ily irányú tanulmányom különlenyomatát 
vagy szintén e kérdéssel is foglalkozó „Kampf-
büchlein gegen die Peronospora-Krankheit des 
Weinstockes" című művecskémet, ameddig a 
készlet tart — ingyen.) 

A lisztharmat (Uncinula spiralis Berk, et 
Curt) iránt az egyes szőlőfajták szintén külön-
böző mértékben fogékonyak.' 

1. Igen fogékony fehér borfajták : a Muscat 
Lunel, Kecskecsöcsü, Zöld szilváni, Ezerjó és 
Mézesfehér. 

2. Kevésbbé fogékony: a Piros veltelini, 
Olasz rizling, Rajnai rizling, Furmint, Járdo-
vány és Tramini. 

3. Még kevésbbé fogékony : a Botgipfler, 
Gumpoldskircheni, Szlankamenka, Ortliebi és 
a Rakszőlő. 

4. Nem fogékonyak : a Chasselas fajták és 
a Fehér burgundi. 

A vörös borfajták közül : 
1. Igen fogékony: a Szt. Lőrinc szőlő. 
2. Kevésbbé fogékony : a Kékfrankos. 
3. Még kevésbbé fogékony: az Oporto, Cleoner, 

Burgundi, Alicante-Bouchet és Merlot. 
4. Igen ellentálló : a Cabernet franc. (Vetter.) 
Az amerikai fajtákat a lisztharmat ritkábban 

bántja. 
Az antraknozis vagy fenésedés iránt (Gloe-

osporium ampelophagum Sacc.) iránt külö-
nösen fogékony : a Sárga muskotály, Oportó, 
Zöld veltelini, Kék frankos, rajnai és olasz 
rizling, Zöld szilváni és Fehér gyöngyszőlő ; 
ellentállóbbnak a Kadarka, Piros veltelini, 
Tramini, Cabernet és a Rotgipfler bizonyult. 
(Ebből elég, aki jobban érdeklődik a dolog 
iránt, figyelmébe ajánlom a „Gyümölcskertész" 
mult évi 9—12. számában megjelent a gyümölcs-
fák és a szőlő fogékonysági viszonyait s azok 
gyakorlati értékesítését kimeritően tárgyaló 
dolgozatomat; a lapot minden község köteles 
járatni.) 

Megfelelő hibridació útján talán sikerülni 
fog idővel oly fajtákat előállítani, melyek 
bizonyos betegségeknek minden körülmények 
között ellentállnak ; nem létezik s nem is fog 
létesülni, azonban oly növényfaj, amint ember 
vagy állat sincs, mely az összes betegségek-
nek tudna ellentállni s közönséges csaló, ki 
ilynemű hirdetésekkel a gazdaközönséget nem 
egy esetben rászedi. 

Teendőnk most már itt nem más, mint 
megfigyelni a vidékünkön tenyésztett növény-
fajták különböző mértékben való megtámad-
tatását s a vetésnél, ültetésnél vagy szaporítás-
nál a legegészségesebbeket fölhasználni. 

Az élősdi állatok kevésbbé válogatják az 
egyes fajtákat; amennyiben azonban az egyes 

növényi szervek az állat támadására és fejlődé-
sére alkalmasabbak, ott maga a kártétel is 
nagyobb. Példát szolgáltat erre a fillokszéra, 
mely ugyan előfordul az amerikai szőlőtőke, 
gyorsan fejlődő és fásuló gyökerén is, de ott 
kártételekét nem idéz elő, míg ellenben az 
európai szőlő teljes kipusztulását okozhatja. 
E tapasztalat képezte a ma már széles körben 
folyó szőlőrekonstrukció alapját. 

A megelőző védekezéshez sorozhatjuk ezen-
kívül azon növények irtását, melyek mint a 
betegségek közvetítői szerepelnek. A gabona-
szár - rozsda egyik fejlődési alakja a sóska-
bokron (Berberis vulgáris) a paszulyrozsdáé a 
farkasfűtejen (Euphorbia Cyparissias) az alma-
és körterozsdáé a borókaféléken (Juniperus 
Sabina et communis) képződik ; ezen növények 
tehát szántóföldjeink, illetve borsóágyaink vagy 
gyümölcsöseink közelében kiirtandók. A gyom-
irtás, amint azt Wagner kartársam e lapok 
közelmúlt számaiban ismertette, mint megelőző 
védekezési eljárás igen ajánlható, amennyiben 
sok gomba és rovar ezeken is megtalálja lét-
föltételeit, miáltal szaporodásuk és terjedésük 
a gazdasági növények kárára nagyon elő van 
mozdítva. Jó ehhez már korán hozzáfogni. A 
megelőző védekezéshez részben a permetezés 
is tartozik; úgy evvel, mint a védekezés egyéb 
módjaival következő levelemben fogunk foglal-
kozni. 

(Grinád.) Posch Károly. 

A fűzvesszo pótlása. 
A gazdaságban nélkülözhetetlen cikk a kosár, 

és a háziiparnak egyik kiváló ága a kosárfonás, 
A vizek mentén nagy mennyiségben tenyész 

a fűzfabokor s az ilyen vidékeken nagy hanyag-
ság lenne a luzvesszőben rejlő tőkét parlagon 
hevertetni. 

De hogyan teszünk szert a kosárra oly 
vidéken, ahol kevés a fűzfa, vagy egyáltalában 
nincs is fűzfabokor ? Erre a kérdésre ez a leg-
egyszerűbb felelet : ültessünk, szaporítsunk 
fűzfabokrot, mert ez úgyszólván mindenütt 
termeszthető. 

Megjegyzendő azonban, hogy nemcsak a fűz-
vessző, amely e tekintetben legelső helyen 
áll, szolgáltatja nekünk a kosárfonáshoz szük-
séges anyagot, hanem fölhasználható ehhez 
bái'mely fának vagy bokornak egyéves hajtása, 
csak elég hosszú, egyenes és sima legyen az. 
Kivételt képeznek természetesen azon fák, 
amelyeknek hajtásai tüskések vagy íiem elég 
szívósak és törékenyek. így például, az eperfa 
vesszeje igen alkalmasnak mutatkozik a fonásra ; 
továbbá az almafa, körtefa, megygyfa, cse* 
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resznyefa hajtásai is, nemkülönben mindazon 
bokrok, amelyek vesszei a föntjelzett kívánal-
maknak megfelelnek. Némely fának sok az 
úgynevezett vízhajtása, amelyek szintén föl-
ha sznál hatók fonásra. 

Megjegyzendő, hogy ezen vesszőknek csak 
ott van fontosságuk, ahol kevés a füz és azért 
ezek csakis a köznapi használatra szánt, dur-
vább kosárfonáshoz valók. A finom, kérgétől 
megtisztítható vesszőt kizárólag a fűzfabokor o o 
szolgáltatja. 

Azon esetben pedig, ha fűzfavessző is áll 
rendelkezésünkre, de kisebb mennyiségben, akkor 
keverjük a vesszőt, olyformán, hogy a füzvesz-
szőt oszlopvesszőnek használjuk, fonóvesszőnek 
pedig más fa vesszejét alkalmazunk. 

Hegyes, terméketlen vagy zordonabb éghaj-
latú vidékeken nagy mennyiségben tenyész a 
törpe- vagy gyalogfenyő és a boróka cserje. 
E cserjék gyökerei vékonyak és igen hosszúak 
s amellett csekély, alig 3 — 4 centiméternyi 
mélységben dúsan ágaznak szét a talajban. 
E gyökerék kitűnő anyagot szolgáltatnak a 
szakasztok és más szalmakosarak fonásához, 
mert amellett hogy nagyon hajlékonyak, szinte 
törhetetlenek, könnyen hasíthatok, emellett 
rendkívül erősek és kitartók, s e tekintetben a 
füzvesszőt is fölülmúlják. 

Gondunk legyen rá, hogy úgy a vessző, 
mint a gyökerek használat előtt ki ne szárad-
janak, mert ezáltal erejök, illetve tartósságuk 
csökken. 

(Hodrog) Árvái Ignác. 

Gazdasági Tanácsadó. 
S. M. Palotás. 1. A m. kir. földmív. mi-

niszter rendelete a gazdasági munkás- és cseléd-o o 
segélypénztárról szóló 1900 : XYI.t.-c., valamint 
az ezen törvény kiegészítéséről szóló 1902. évi 
XIV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 2. E ren-
delet valamennyi vármegyei és városi törvény-
hatóságnak megküldetett. 3. A negyedik csoport-
beli rendes tagokról a 6. $ rendelkezik. Ennek 
értelmében akárhány esztendős legyen is az a 
tag, mint rendes tag évi 5 kor. 20 fillér tag-
sági díj fizetésének kötelezettségével fölvehető. 
A biztosítás bizonyos életkor elérésének idejére 
nyújt segélyt. A 7. § értelmében a fölvétel 
végett személyesen kell az illetőnek a községi 
elöljáróságnál jelentkezni, bélyegmentes anya-
könyvi kivonatát magával hozni s két korona 
fölvételi díjat fizetni. —- Sz. J. Mezőtúr. A 
szimenthali szarvasmarha eredeti szine piros-
tarka, fehér színű és pirossal nem tarkított 
fejjel. Néhány év előtt a világosabb piros-
tarkákat karolták föl, sőt az egyszínű, zsemlye-
szinűeket is, s ilyen tenyészetek ma is léteznek. I 

Ujabban azonban ismét a sötétebb pirostarkák 
kezdenek divatosak lenni és pedig azon föl-
tevésből kifolyólag, hogy a világosabb színűek 
nem oly ellentállók. E föltevés nem okvetlenül 
biztos. Tény az, hogy az istállózott állatok 
szine nemzedékről-nemzedékre világosodik, a 
legelőn tartottaké pedig egy bizonyos mérvig 
sötétül, s így ma már inkább a sötétebb színű 
példányok kelendők. — K. Köveskálla. „.1 
nemes fűz termelése" c. müvet Molnár István 
orsz. gviim. min. biztos írta. Megszerezhető, O«' ö » 
ha egy levelezőlapon a földmív. minisztérium 
könyvtárához (Budapest, V., Országház-tér) 
fordul. W. .1. Arad. Szívesen közöljük, 
méltóztassék a kéziratot beküldeni. (A ké/.iraton 
kérünk margót hagyni.) — S. M. Dobsiua. O öc / 
Lapunk rovatvezetője személyesen járt el 
ügyébeu. A kért könyveket, amennyiben azok-
ból még van készletben, okvetlenül meg fogja 
kapni. — L. F. Hertelendyfalva. 1. Vasúton 
érkezett bort legalább két hétig „pihenni" 
kell hagyni, s csak azután kell a lefejtéshez 
fogni. A jelenlegi esetben ajánlom a bort 
deríteni, derítés után átfejteni, pihenni hagyni 
egy pár hétig, aztán lefejteni. 2. A bor való-
színűleg sok tannint (csersavat) tartalmaz. — 
Sz. A. Magyar-Geucs. 1. A Beke-féle ..Szám-
tan" Lampel Róbertnél (Wodiáner) kapható. 
2. Néplap és Független Újság. (Utóbbi szer-
kesztősége: Budapest, VI11., Üllői-út, Köztelek. 
Hivatkozzék a G. Tanácsadó rovatunkra a 
megrendelésnél.) — M. Gy. Birja. 1. A 
földmív. min. könyvtárától. 2. Még nem tör-
vény. 3. Célszerű volna tervüket a földmív. 
min. VI. főosztályával közölni és tanácsot 
kérni. A kérvényre 1 kor. bélyeget tessék 
ragasztani. 1'. K. Dunapataj. A Grand-féle 
kaptárok beszerezhetése végett forduljon az 
Orsz. Méhészeti Egyesülethez (Budapest, VII., 
Damjanich-utca). - K. K. A. Igen. Meg-
kaphatja azokat. — P. K. Szíves soraiért 
köszönet. Tekintettel lapunk szűk korlátaira, 
a jövőben rövidebben összefoglalt cikket mél-
tóztassék küldeni, mert ily hosszú cikket 
közölnünk nem szabad, üdvözlet. H. .1. 
Kabold. Leginkább célhoz vezet, ha a község 
elöljárósága újból folyamodik s hivatkozik az 
1900 május 5.-én benyújtott ugyanoly tárgyú 
kérvényre. — N. A. Zsámbokrét. 1. A szarvas-
marha életkorára vonatkozólag röviden a 
következőket mondhatjuk : I. Tejfogak. Szüle-
téskor 2 fogó fog, 12 zápfog van jelen. 1 hetes 
korában megkapja a 2 belső közép metsző-
fogat, 2 — 3 hetes a 2 külső közép metsző-
fogat és 4—5 hetes korban a két szegletfogat; 
fogainak összege ekkor 20. II. A váltó vagy 
állandó fogak 7*—*/* éves korban jehnnek 
meg és pedig a 4 hátsó zápf'oggal. 1 —172 
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éves korban mutatkozik a 2 fogó és a 4 elő-
zápfog, 2—2'A> éves korban megjelenik a 
2 belső középfog és a 4 elözápfog és 4 hátsó 
zápfog, 3—3'A éves korban a 2 külső közép 
metszőfog és a 4 elözápfog, 4—4 V2 éves kor-
ban a 2 szegletfog és a 4 hátsó zápfog jelenik 
meg. 5 éves korban a fogállomány teljes, 
vagyis 32. 2. A tehén folyatása 24—.36 óra 
hosszat tart és a hágatás elmulasztása, vagy 
nem fogamzás esetén újra jelentkezik 20—28 
nap múlva. A leellés után a folyatás a 
2S- 42-ik napon jelenik meg, illetve lép föl 
újra, — L. Z. Szt.-Györgj. Ha 5 klgr. bur-
gonya a víz alatt pl. 50Q grammot > nyom, 
úgy annak fajsúlya l ' l l l , szárazanyaga 26'3%>, 
keményítő-tartalma 20"5%. A burgonya száraz 
alkatrészeinek és keményítő-tartalmának meg-
állapításához egy táblázat szolgál, s így ha 
lemér 5 kgr. burgonyát a víz alatt (pl. a 
Kesca-féle mérlegen), s annak túlyát beküldi 
hozzánk, úgy megállapíthatjuk könnyen a kemé-
nyítő-tartalmát, szárazanyagát s a fajsúlyát. — 
Többeknek. A beküldött cikkek nagy része 
csak a jövő számok valamelyikében lesz közöl-
hető. — K. A. Budapesti A budapesti kir. 
kerületi iparfelügyelőhöz tartozó törvényható-
ságok között úgy Kecskemét mint Székesfehér-
vár sz. kir. város is tartozik. A kérvény tehát 
bátran intézhető a megadott módon. 

O 

V e g y e s e k . 
— Téli fölolvasások. A Magyar Gazdaszövet-

ség, amely évek óta munkál a kisemberek és 
a magyar gazdák érdekében, ez őszön fölhivta 
a lelkészeket, tanítókat, jegyzőket és gazdákat, 
hogy a falukban téli fölolvasásokat tartsanak, 
amelyeknek tárgyát a Szövetség tagjainak díj-
talanul megküldi. A fölolvasások célja megis-
mertetni a kisgazdát mindazon módokkal és 
intézményekkel, amelyek segítségével saját 
anyagi és erkölcsi helyzetén javíthat, nagyobb 
jövedelmet és nyugodtabb megélhetést bizto-
síthat magának és családjának. A „Hitelszö-
vetkezetekről" című füzetben Onody Zsigmond, 
az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet ellenőrző osz 
tályának főnöke, aki a szövetkezeti irodalom 
terén is nevet szerzett már magának, ismerteti 
a hitelszövetkezetek hasznát, üzletmenetét és 
eredményeit. A kellemes olvasmány egyszer-
smind jó útmutató mindazoknak, akik saját és 
gazdatársaik javára hitelszövetkezetet alakítani 
akarnak. (Ara 40 fillér.) „Vámpolitikai kérdé-
sek" Rubinek 'Gyula az O. M. G. E. titkára 
orsz. képv. az első, aki ezt a nagyfontosságú 
kérdést ismerteti a magyar gazdával. Hézag-
pótló munkát végzett, mikor Magyarország 
vámpolitikájáról, s annak elveiről könnyen ért-

hető módon fölvilágosítja azokat, akiknek ér-
dekét ezek a kérdések oly közelről érintik. 
(Ara 50 fillér.) Dr. Horváth János, az Orsz. 
Közp. Hitelszövetkezet ipari osztályának főnöke, 
a kisiparosoknak és gazdáknak lelkes barátja, 
a „Szövetkezeti gabonaraktárak" intézményéről 
tájékoztatva olvasóit. A terménvek értékesíté-
sének leghasznosabb módját magyarázva oly 
kinccsel ajándékozza meg a gazdát, amelv ha 
szövetkezve átviszik a gyakorlatba, mindnyájuk 
boldogulásának hathatós eszköze lesz. (Ára 50 
fillér.) „Szeretet a faluban." Ki lenne hivatot-
tabb ecsetelője ennek, mint György Endre, 
aki a< haza földjének s derék gazdanépének 
szeretetét megőrizte úgy, mint ahogyan az 
apák örökségét kegyeletes szivek őrzik meg 
csupán. Sokaknak emlékeben él még az a meg-
ható előadás, amelyet az 1902-iki pozsonyi 
gazdakongresszuson tartott ecsetelve a régi és 
az új földesurak viszonyát a faluhoz. Ha a 
kicsinyek és nagyok megfogadnák az ő szavát, 
mennyivel boldogabb lenne a falu. (Ára 30 
fillér.) „A falusi gazda állami tanácsadói és 
elősegítői" Imre Károly neve alatt, a szövet-
kezeti eszme s a nép egyik leglelkesebb barátja 
ismerteti e füzetben mindazokat az állami in-
tézményeket, amelyek a kisemberek érdekét 
szolgálják. A füzet nemcsak fölötte tanulságos, 
de a legs/.órakoztatóbb olvasmány is. (Ára 80 
fillér.) „A Gazdák Biztosító Szövetkezete" írta: 
János Deák. A gazda ebből megtanulja, hogy 
az elemi csapások, sőt a sors nem egy válto-
zása ellen is hogyan biztosíthatja a maga és 
családja megélhetését. (Ára 40 fillér.) „A meg-
rendelések gyűjtéséről" Z. I. kis füzetét, már 
csak azért is érdemes elolvasni, mert figyel-
mesekké leszünk különösen a gépvásárlások 
körül gyakran előforduló visszaélésekre. A könvv 
írója megtanít, hogyan védekezhetünk ellenük. 
(Ára 40 till ér.) „A gyümölcs termelése és ér-
tékesítése" címen Cs. E. a kis emberek érde-
kében folytatott munka egyik hivatott embere 
Molnár István, Orsz. Gyümölcsészeti miniszteri 
biztos könyve nyomán fölhívja a gazdatársa-
dalmat arra a termelési ágra, amelynek műve-
lése hazánkban még nem eléggé elterjedt, dacára 
annak, hogy a gazdának sok hasznot hajthatna. 
A könyv a gyümölcsfajok tenyésztésére vonat-
kozó becses útmutatást tartalmaz. (Ara 40 
fillér.) Ezeket a füzeteket a Gazdaszövetség 
mindazoknak a szövetkezeteknek, gazda- és 
olvasóköröknek, amelyek kötelékébe taroznak 
ingyen megküldi. Különben megszerezhető a 
Magyar Gazdaszövetségnél, Budapest, Baross-
utca 10. szám. 

— Malacok hasmenése. A malacok rende-
sen 3—5 hetes korukban esnek ebbe a bajba, 
mely hirtelen lép föl, s miatta az állat ked-
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vetlen, húzódozó, fájdalmat mutat és nyugha-
tatlan. Ürüléke nyúlós, sárgás, savanyú szagú. 
Ennek a bajnak, nedves almozás, tisztátalanság 
s ezekből származott meghűlés, esetleg a szop-
tatós kocának túlerős táplálkozása lehet az oka. 
Mindenekelőtt ezt keh eltávolítani. Az ólat 
fertőtlenítsük 30%-os karbollal, kreolinnal vagy 
lysollal ; az állatok alá almozzunk bőven és 
szárazon. Orvosságul adjunk be nekik '/< gramm 
szalicilsavat, vagy tannint kamilla theában. 
Vigyázzunk arra is, vájjon a hasmenés nem 
valami más betegségnek a kifolyása-e ? Ilyen 
betegség a vérszegénység, mely a vérnek nem 
hiányában, hanem helytelen összetételében 
mutatkozik. Okai lehetnek : egyoldalú takar-
mányozás és kizárólagos tenyésztési cél pl. 
zsírra, vagy húsra való dolgozás. Ez tehát 
alkalmatlanul nevelt anyaállatoknak a kellemet-
len öröksége s abban nyilvánul, hogy az apró 
állatok 2—3 hetes korig jól növekednek s 
egészségeseknek látszanak, de aztán egyszerre 
lefogynak, bőrük és nyákhártyájuk meghalvá-
nyulnak, köhécselnek és zihálnak, végül beáll 
a halálos hasmenés. Gondoskodni kell tehát 
arról, hogy a növendékállatok ne egyoldalúlag 
fejlesztett szülőktől származzanak és a hizó ne 
legyen egyúttal állandóan anyaállatnak is el-
használva ; mert így utódai öröklik ugyan a 
hizamosságot, de egyúttal erőben elcsenevésznek. 

— A vaj keserűsége. A vaj nem keseredik 
meg, ha készítése alkalmával körülbelől 1 kilo-
grammnyi vajtömeghez egy késhegynyi finom 
konyhasót a tejfelhez öntünk s úgy köpüljük 
és ha 3—4 vízből ki lett mosva, a vízből 
kivesszük és száraz helyen tartjuk. Vannak 
esetek, hogy a vaj keserűsége a boijas tehenek 
tejéből ered. Ily esetekben a borjas tehenek 
tejét külön kell kezelni. 

— Burgonya és műtrágya. Tavaly egy 
uradalom következő termelési kísérletet tette : 
A burgonya előveteménye kalászos volt, amely 
a vetésforgóban az első helyet foglalta el. Az 
utolsó istállótrágyázás 1900. év őszén alkal-
maztatott, amelytől tehát a burgonya két évre 
esett. A kísérlet a következő módon és követ-
kező műtrágyákkal hajtatott végre : 4 kat. 
holdnyi terület négy egyenlő részre volt föl-
osztva, amelyek mindenike tehát 1 kat. holdnyi 
terjedelmű volt : 
Hold M ű t r á g y a Eredmény 

I. 150 kg chilisalétrom 94"65 q 
II. trágyázatlan 76'45 „ 

III. 150 kg szuperfoszfát 105 63 „ 
IY. 150 kg szuperfoszfát, 120 kg chilisalétrom 108-20 „ 

Fönti kimutatás szerint legtöbbet termett a 
IV. sz. parcella, amelyen a szuperfoszfát és 
chilisalétrom együttesen alkalmaztatott. Leg-
szebb hatás mégis a ü l . sz. táblán éretett el, 

a 150 kg szuperfoszfát alkalmazása által, mert 
ha a műtrágyák alkalmazása után származott 
terméstöbbletet pénzben fejezzük ki s számítást 
teszünk, hogy vájjon jövedelmező volt-e a mű-
trágyák alkalmazása, azt fogjuk találni, hogy 
ezen parcella termése hajtotta a legnagyobb 
tiszta jövedelmet. 

— Tehenek szemüveggel. Egy angol gaz-
dasági lapban jelent meg ez a közlemény. 
Észak-Oroszországban az idén szokatlan nagy 
havazások vannak, s a szarvasmarhák sokat 
szenvednek a hó miatt. A hó vakító feliéi-
színe és a gyakori hófúvás szemgyuladást okoz 
az állatoknak. Egy hercegi uradalom gazda-
tisztje, aki hasztalan gyógyíttatta teheneit, hogy 
hiába ne fizesse az állatorvost s a bajon mégis 
segítsen, az ökrök és tehenek orrára nagy, 
fekete szemüveget rakatott. Először csak mulat-
tak rajta a szomszédok, de mikor a szemüveg 
bevált s valamennyi tehén egészséges lett, a 
falu minden gazdája csináltatott tehenének 
fekete szemüveget s most a környék összes 
tehenei ily sötét színben nézik a világot. 

Gazdasági irodalom. 
Gyakorlati baromfitenyésztés címen új 

könyvet irt Parthay Géza, az Országos Baromfi-
tenyésztési Egyesület igazgatója. A könyv 
részletesen foglalkozik a haszontyúk. pulyka-, 
gyöngytyúk-, kacsa- és Mdtenyésztéssel. Részle-
tesen ismerteti mindazon fajtákat Írásban és 
képben, melyek a tenyésztésben a legnagyobb 
hasznot adják. Parthay több ideig volt kül-
földi tanulmányúton, ezen könyvében össze-
gezte külföldi tapasztalatait, s így a „Gyakor-
lati Baromfitenyésztés" nemcsak a legjobb 
baromfitenyésztési munka, hanem nélkülözhe-
tetlen segédeszköze, nemcsak a szaktenyésztő-
nek, hanem minden baromfitartó gazdasszony-
nak is, mert ebből megtanulhatja, hogy és 
mikép lehet a baromfiakat sikeresen és haszon-
nal tenyészteni. A müvet 73 csinos kép teszi 
érdekessé; ára 3 korona. Megrendelhető ezen 
összeg előleges beküldése mellett a Szárnya-
saink kiadóhivatalában Budapesten, Rotten-
biller-utca 30. szám. 

Tartalom : A hegyközségekről. Dr. Szabó Béla. 
— Betegségek. (P.) — Hogyan állítsunk föl tej-
szövetkezetet ? Kircz István. — Tisztaság az állatok 
etetésénél. Zádor Gyula. — Növénykórtani levelek. 
(Képpel.) Pósch Károly. — A füzvessző pótlása. Árvai 
Ignác. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. — 
Gazdasági irodalom. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Gööz József. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓI! LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népokiatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . 

Népnevelésünk fejlődésének íij 
iránya. 

Napról-napra hallhatjuk a panaszt, 
hogy társadalmi és állami életünk 
igényei s az ember egyéni érdekei nin-
csenek teljesen kielégítve a népnevelés 
etikai eredményével, hogy a népnevelés 
fejlődésével, az iskolák szaporodásával 
nem tart lépést a társadalom s az 
emberiség erkölcsi jobbulása. 

Az e tekintetben tapasztalható hiányok 
okát az egyházi férfiak nagyon is haj-
landók a vallásos oktatás hiányos voltá-
nak rovására írni. Némelyek abban vélik 
az okát föltalálni, hogy a népiskolai 
tanítás nem eléggé mélyen járó s az 
eredmény emiatt nagyon is fölszínes 
s mert nincs elég élénk benyomása, 
nincs kellőleg megrögzítve, hamar a 
feledés szárnyára kel. Mások ott keresik 
s vélik föltalálni a gyönge etikai ered-
mény okát, hogy a népiskola nagy m is 
meg van terhelve az ismeretgyűjtésre szol-
gáló tananyagokkal úgyannyira, hogy 
azok mélyebben járó és belterjes föl-
dolgozására, etikai értékük kihasználá-
sára sem a tanító, sem a tanítvány nem 
rendelkezik kellő idővel és erővel. Azok 
sincsenek kevesen, kik az etikai ered-
mény csekély voltáért egyenesen a 
tanítókat okozzák, azt állítván, hogy ke-
vesen állanak hivatásuk magaslatán, 

mely a népnevelés valódi eredményének 
„sine qua non"-ja; a legtöbben állá-
sukat csupán létfönntartási menedéknek 
tekintik. 

Nem hí K á l ó m sem az egyik, sem a 
másik nézetnek helyes vagy helytelen 
voltát. Nem mérlegelem azt se, hogy 
egyik vagy másik fölfogásnak mennyi-
ben van, vagy mennyiben nincs igaza ; 
de azt el kell ismerni, hogy a népiskola 
az erkölcsi nevelés tekintetében nem 
tud annyi és olyan eredményt föltün-
tetni, mellyel minden vonalon teljesen 
meg lehetnénk elégedve, mert a nép-
nevelés iránya ma még mindig majdnem 
kizárólag az ismeretgyűjtés, az ismeret-
raktározás, a tudás cMja felé gravitál. 

A népoktatási törvény ezelőtt 33 
évvel megállapította, hogy melyek a 
népiskolai tanítás tárgyai. Ezek a tár-
gyak azóta .amint a mindennapi élet 
követelményei, a népiskolák belső élete 
és Jorsa intézőinek fölfogása és ízlése 
kívánták — folytonosan szaporodtak 
úgyannyira, hogy a népiskola — tan-
anyagának mennyiségét illetőleg — egy 
kis egyetem jellegét hordja magán. Mind 
jó ós hasznos dolog az, amit ma már 
tanítani kell. Sorakoztatja és szaporítja 
őket még mindig az a már szálló igévé 
vált mondás: „tanítsunk az életnek", 
amit sokan úgy az illetékes hatóságok, 
mint a tanítók részéről úgy értelmez-
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nek: mindent tanítsunk, ami az életben 
hasznos és szükséges dolog. 

Meg akarjuk tanítani (!) a népet az 
iskolában arra, hogy jó katholikus, 
református, evangelikus, zsidó stb. legyen. 
A túlbuzgóság — ami e téren épen 
nem hiányzik — építi a felekezeti el-
különítő válaszfalakat, ami aztán nem 
is ritkán a kölcsönös, az egymás iránt 
való szeretet rovására megy. Meg akarjuk 
a népet a népiskolában tanítani arra, 
hogy jó földmívelő, gyakorlati mező-
gazda, okszerű állattenyésztő, jó kis-
iparos legyen. Képesíteni akarjuk arra, 
hogy a fokozódó népszaporodás köze-
pette is teremteni tudjon az ember 
magának valami megélhetési existenciát. 
Szóval: az életnek tanítunk és mindig 
csak tanítunk s a tanító eltávozik hiva-
tásának nemesebb irányától s lesz belőle 
népiskolai ezermester. 

Mikor aztán látjuk, tapasztaljuk, hogy 
az ismeretgyűjtés, a sok anyagföldol-
gozás a modern élet igényeinek kielé-
gítése érdekében, az intenzívitás, az 
etikai hatás rovására megy, akkor han-
goztatjuk azt a másik szálló igét : 
„szántsunk mélyebben!" mert a felü-
letesség semmivé teszi az összes isme-
retek földolgozásának értékét. Tehát 
megint csak az ismeretekről, a tudásról, 
ezek mélyítéséről van szó s nem a 
földolgozás etikai értékéről is. Az etikai 
eredmény, melyet úgy az egyén érdeke, 
mint az állami és társadalmi élet egész 
jogosan vár a népiskolától, az emberiség 
erkölcsi jobbulása, az erkölcsi jellem 
fejlődése, melyeknek lépést kellene tar-
tamok az iskolák fejlődésével, háttérbe 
szorulnak, hogy előnyt adjanak az ismeret 
és tudás terjedésének. Pedig ezeknek 
egyöntetű fejlődése, karöltve való hala-
dása adná az igazi etikai eredményt, 
melynek hatása nyomán csakugyan 
megapadnának a börtönök lakói s sza-
porodnának a társadalomnak hasznos 
polgárai. 

Új irányt kell adni a népnevelés fej-

lődésének. A népiskolában nem az 
ismeretgyűjtés, nem a tudás a fő, 
hanem az ember-nevelés. 

Nevelni kell a vallásra és a vallási 
türelemre, de nem a felekezetiességre. 
Nevelni kell a becsületre, a jellemre, a 
szeretetre, a Imafiságra, a munkára, a küz-
delemre stb . . . Nevelni kell az embert 
önmagáért s az egyetemes emberi társa-
dalomért. Mindezek a dolgok az iskolai 
nevelés etikai eredményét szolgálják 
közvetlen s ezekre megtanítani senkit 
sem lehet. A népiskola keretében a 
tudományos tárgyalás és tudás sohasem 
lehet önálló cél, mert végtelen csekély 
a népiskolai legtöbb, legjobb tudás is 
az ismeretek mai átlagához mérten, 
hiszen nyilvánvaló, hogy a népiskola 
alapvető intézmény, melyre a jól nevelt 
egyén — ha felsőbb iskolába nem jár 
is — építeni tud ós fog is építeni 
annyit, amennyire neki az életben saját 
helyzetéhez mérten föltétlenül szüksége 
van. 

Örömmel tölti el a figyelmes szem-
lélőt s gondolkodót az a körülmény, 
hogy a tanítóképzés is kezd új, etikai irányt 
venni. Ily irányban hangoztatja eszméit 
Láng Mihály tanítóképezdei igazgató 
„A tanítóképzés új iránya" című cikkei-
ben. Ily irányú eszméket vet föl „Az 
intenzív nevelés szárnypróbálgatásai" 
című cikkében György Aladár is, ki azt 
mondja: „A népiskolai tanító a kis 
gyermekeknek nem csak oktatója, hanem 
nevelője is s az iskolai nevelés célját 
nem az ismeretek tiagysága, hanem a gyer-
mekek — tegyük hozzá: s az állam és 
társadalom érdeke állapíthatja meg 
helyesen. " 

Soha, egy percre sem volna szabad 
felednünk, hogy az ember nem kizárólag 
önmagáért él és van, mert az ember 
boldogulását egyedül önmagában sohasem 
találhatja föl. Az ember boldogsága 
csak a társadalmi életben tudja fölta-
lálni a maga édességét, kedves voltát, 
erre pedig csak az etikai irányú neve-
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l ésse l l e h e t k é p e s í t e n i az embert . Ezek-
ből k i fo lyó lag ú g y az á l lamnak, mint a 
társada lomnak e l ső sorban é s á l ta lános-
ságban j ó és b e c s ü l e t e s e m b e r e k r e v a n 
szüksége s n e m olyanokra, akik min-
d e n h e z é r t e n e k va lami t e t ika i alap 
nélkül , de jó l s e m m i t s e m tudnak. Más 
szóval : n e m fölszines, h a n e m b e c s ü l e t e s 
e m b e r e k r e v a n szükség. 

A n é p n e v e l é s f e j lődésének új irányá-
hoz fö l t é t l enü l szükség van e t ika i irányú 
tan í tóképzésre . H a a mai e x t e n z í v irányú 
népiskola i t an í tá sban is n a g y hiba 
— a m i n t h o g y n a g y hiba — ha a 
t a n í t ó n e m áll h ivatásának magas latán , 
m é g inkább n a g y hiba lesz az, ha a 
t a n í t ó k é p z é s n e m vesz új i rányt , m e r t 
a n é p t a n í t ó új, intenzív i r á n y a föl-
t é t l e n ü l megkívánja , h o g y a tan í tó 
t u d a t á b a n l e g y e n h ivatása fon tos ságá -
nak, annak m a g a s l a t á n ál ljon. Meg-
k ívánja azt is, h o g y egész é l e t é t hiva-
t á s á n a k szente l je , haladjon a korral, 
t a r t s o n l é p é s t pedagógia i i s m e r e t e i n e k 
gyarap í tásában a pedagógia fe j lődéséve l . 
Ez p e d i g m e g k í v á n j a e lső sorban azt, 
h o g y hivatásérzet nélkül ne l é p j e n senki 
a tan í tó i p á l y á r a ; továbbá , h o g y a 
t a n í t ó m e g é l h e t é s e á l lásához m é r t e n 
t e l j e s e n b iz tos í tva legyen, h o g y sze l lemi 
é s fizikai ereje n e m e r í t t e s s é k ki a m a 
m é g m e g é l h e t é s é h e z fö l t é t l enü l s zükséges 
mel lékfog la lkozásokkal . 

Igen, ez az i rány az, m e l y k é p e s lesz 
az e m b e r t m e g h ó d í t a n i a saját, az á l lam 
s a társada lom céljaira. Ez az irány az, 
m e l y k é p e s lesz áta lakí tani a társa-
dalmat , m e g j a v í t a n i az e m b e r i s é g érzel-
mei t . Ez az i rány az, m e l y n e k n y o m á n 
f o l y t o n o s a n szaporodnak a társada lom 
hasznos polgárai s fogynak a fogházak, 
a b ö r t ö n ö k lakói . Ez az irány az, mély-
nek nyomán mihamarébb eljön a valódi nép-
nevelés országa. 

(Vámos-Ladány.) Végh István. 

• egX ÎQe 

A legnagyobb ellenség. 
(Hozzászólás.) 

Általánosan ismert dolog, hogy a tüdővész 
sokkal veszedelmesebb kór, mint a kolera. 
Mert míg a kolera csak helyenként és idő-
szakonként szedi áldozatait, addig a tüdővész 
úgyszólván észrevétlenül férkőzik közelünkbe, 
s ott leselkedik hátunk mögött, hogy alkalmas 
pillanatban hatalmába kerítsen bennünket. 
Növeli a veszély nagyságát az a sajnálatos 
körülmény, hogy a köznép még ma sem 
védekezik ellene. Nem hiszi, nem akarja meg-
érteni, hogy a tüdővész fertőző betegség, 
melynek gyilkos csirái benne vannak az infi-
ciált ember köpetében; nem hiszi, hogy, ha 
ezen parányi élőlények, a megszáradt köpetből, 
a porral egyesülve a lélegző-szervbe jutnak, 
alkalmas körülmények között ott tovább élnek, 
hihetetlen gyorsasággal szaporodnak és pusz-
títanak. 

Ujabb időben az orvosi körök és a köz-
egészségügyi hatóságok mindent elkövetnek a 
mindinkább elharapódzó veszedelem meggátlá-
sára. A szakkörökkel vállvetve ma már a 
társadalom műveltebb elemei is mindinkább 
kiszélesedő akciót kezdenek e szörnyű betegség 
rohamos terjedésének és pusztításának meg-
akadályozás ára. 

Jóleső örömmel olvastuk kedvelt lapunk 
f. évi 8. számának vezető cikkében „A leg-
nagyobb ellenség" cím alatt közölt híradást, 
hogy a .Budapesti (budai) Tanítóegyesület" 
megtette az első lépést arra nézve, hogy a 
tüdővész elleni védekezés munkájából a nép-
iskola is kivegye a maga részét, 

Amint olvashattuk, hatodik egyetemes tanító-
gyűlésünk lesz hivatva a kérdéssel behatóan 
foglalkozni. A mi dolgunk tehát egyelőre nem 
lehet más, mint hogy egyengessük az utat a 
VI. egyetemes tanítógyűlés elé. A napirendre 
került kérdés több oldalról való megvilágosí-
tásával csak használhatunk az ügynek. Ez az 
intenció vezérel, midőn e nagy jelentőségű 
kérdésben, lapunk érdemes szerkesztőjének 
engedelmével, hozzászólani bátorkodom. 

Előttem fekszik dr. Turnowsky Mór, maros-
vásárhelyi járásorvosnak „Tüdővészes tanítók" 
cím alatt írt, közegészségügyi és pedagógiai szem-
pontból is kiválóan érdekes és nagyfontossággal 
bíró értekezése.* — Mivel ez a tanulmány a tüdő-
vész elleni védekezés kérdésével, valamint a 
tanítók mindennapi életkörülményeivel is szoros 
vonatkozásban áll : aktuális voltánál fogva is 
érdemes az ismertetésre. 

„A tüdő vész elleni védekezés és küzdelem 

* „Egészség" c. közlönyből. 
10* 
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céljából megindított nagyszabású mozgalomnak 
csak úgy lebet meg a várt eredménye, ba 
ezen gyilkos betegség ellen minden vonalon 
egyszerre indítjuk meg a hadjáratot. Ha csak 
egyetlenegy lényeges körülményt nem mélta-
tunk kellő figyelemre, — mondja Turnowsky 
dr. — ; ha csak egyetlenegy veszélyeztetett 
ponton nem védekezünk elég erélyesen, 
hiábavaló lesz az egész akció, mert a pusztító 
kór, ezen az egyetlen védtelenül maradt 
pontról oly mértékben terjedhet el, hogy 
az összes többi intézkedések mind meghiúsul-
hatnak, s a tömegek újra megfertőztethetnek." 

Ilyen kiválóan lényeges és veszedelmes 
pontnak tartja az iskolát és abban a tüdő-
vészes tanítót. 

„A tanítás időszaka nagyobbrészt az őszre, 
télre és a hideg tavaszra esik, midőn a zord 
időjárás nem engedi meg az ajtók és az abla-
kok nyitvatartását. A falusi iskolákban néha 
100-nál is több tanuló van összepréselve az 
iskolában. " Hogy milyenek a tantermek, 
különösen a szegényebb falvak iskoláiban, azt 
legjobban illusztrálja lapunk felelős szerkesztő-
jének egy rövid tollvonással megrajzolt frappáns 
jellemzése, hogy: „fájdalom! — még mindig 
vannak iskolát érméink, amelyek egyenes cáfo-
latai az iskolai egészségügynek." Ezt magya-
rázza Tumowsky dr. is, midőn azt mondja, 
hogy a helyes szellőztetésnek sehol nyoma 
sincsen. — „Tetejébe, ezen romlott levegőben 
állandóan kóvályog az a sűrű porfelhő, melyet 
a folytonosan fészkelődő gyermekek vernek 
föl, mely ellen falusi iskolában hiába minden 
küzdelem, mert falun többnyire nagy sár van, 
melyet részint mezítláb, részint bocskorban vagy 
csizmában járó gyermekek minduntalan behor-
danak az iskolába, hol az megszárad, s csak-
hamar mint sűrű porfelhő verődik föl és úszik 
állandóan a levegőben. Ezen por, minden egyes 
belélegzéskor, nagy mennyiségekben jut a 
gyermekek lélegzőszerveibe. Most képzeljünk 
— amint számos esetben elő is fordul — az 
ilyen iskolába egy tüdővészes tanítót." 

A fejtegetés során statisztikai adatok bizo-
nyítják az ebből előállható veszély irtóztató 
nagyságát. „A tanító az iskolában folyton 
beszél. Beszéd közben, — mondjuk valahol az 
utolsó padsorban — eléri a köhögési roham 
(ami tüdőbajos embereknél különben is 
gyakori) ; távol levén az asztaltól és a mellette 
elhelyezett köpőedénytől, fertőző váladékát 
szétszórja s ezzel számtalan alkalmat és utat 
nyújt a fertőzésnek." 

Be kell ismernünk, hogy sok olyan iskola 
van, ahol köpőedény egyáltalában nincsen ; 
vagy ha van is, akkor sem olyan, mint a 
minőnek lennie kellene. Hogy is várhatunk 

ott higiénikus kívánalmaknak megfelelő köpő-
csészét,, „ahol az iskola összes fölszerelése 
egy rossz tábla és egy repedezett cserépkorsó, 
melyből az egész iskola iszik?" 

A fertőző bajokkal szemben követendő óva-
tosság igen gyakran az intelligens embereknél is 
hiányzik. A tüdővészes tanítóval is megeshetik, 
hogy „nincs fölvilágosítva az ő reménytelen 
állapotáról", ennek folytán nem is tartja olyan 
szigorúan szem előtt az elővigyázati szabályo-
kat. De másrészt: „minden tüdőbeteg optimista; 
így ha meg is mondanák neki, még akkor sem 
hinné el, hogy ő tüdő vészes." 

Amit ezután mond, az újra meg újra 
gondolkodóba ejti az embert. Szinte érzem a 
kötelesség súlyát, hogy az elmondandókat 
kétszeresen megnyomva ismételjem, már csak 
azért is, hogy minden humánusan érző és 
gondolkodó kartársam elmélkedhessék rajta. 

„Magyarország 30 ezer tanítója között 
biztosan lennie kell legalább is 300 tüdő-
vészesnek, vagy tüdővészre gyanúsnak (de 
több van !), akik minimális számadatok szerint 
is (egy tanítóra 100, 6—15 éves gyermeket 
számítván) 10 év alatt nem kevesebb, mint 
300 ezer gyarmeket tesznek ki állandóan a 
tüdővésszel való megfertőzés veszélyének." 

Idézi Uffelmann mondását, mely szerint a 
tüdővésszel való fertőzés profilaxisa egyes-
egyedül csak az, hogy a gyermekeket gondosan 
tartsuk távol olyan helyiségektől, melyekben 
tüdővészes, vagy tüdővészre gyanús egyének 
tartózkodnak. 

Ezen kívánalmat az iskolával és a tanítóval 
szemben a következőképen véli megoldani : 

1. Az alkalmazásban levő tanítókat a ható-
sági orvosoknak meg kellene vizsgálniok, s a 
tüdővészesek vagy a tüdő vészre gyanúsaknak 
a köpetét, megvizsgálás végett, a bakteriológiai 
intézethez fölkíildeni. Ahol a Koch-féle bacillus 
jelenléte konstatálható : ezen tanítók a fölöttes 
egészségügyi hatóságnál bejelentendők. „Az 
ilyen módon a hatóságnak bejelentett tanítókat 
azonnal nyugdíjazni és ha állapotuk még arra 
való, szanatóriumba helyezni kellene." 

2. A jövőben kiképzendő tanítókra nézve 
szigorúan kellene intézkedni, hogy a tanító-
képző-intézetekben csak olyan jelöltek vétes-
senek föl, kiknek légzőszervei teljesen épek és 
egészségesek. Evégett nem volna szabad meg-
elégedni a „sablonszerű" orvosi bizonyítvá-
nyokkal, hanem lelkiismeretes intézeti orvossal 
kellene megvizsgáltatni minden egyes jelent-
kezőt. Ezen gondos orvosi vizsgálatnak ki 
kellene terjeszkedni az összes növendékekre, 
sőt a gyanúsak évközben is szemmel tartandók 
és időnként megvizsgálandók volnának. 

Ezen intézkedések végrehajtásánál természe~ 
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tesen szem előtt kellene tartani azt a gyöngéd-
séget és kiméletességet, amellyel mir den beteg 
iránt tartozunk ; de végre is, a legnagyobb 
eréllyel és következetességgel kell intézkedni 
ott, ahol ezer meg ezer ember egészsége forog 
veszélyben. Mert nem szabad elfelejteni — 
mondja Turnowsky dr. utolsó szavában, — 
hogy amikor a gyermekek fertőztetnek meg, 
mindig egész jövő nemzedékek romlásáról és 
pusztulásáról van szó. 

Ha jól fontolóra vesszük az elmondottakat, 
láthatjuk, hogy Turnowsky dr. előadásában 
sok igazság rejlik. Azonban — sajnos — ma 
még messze vagyunk attól az időtől, hogy a 
javasolt eljárás a gyakorlatban teljes egészében 
megvalósulhasson. Különösen ami a tüdővészre 
gyanús, de még munkaképes tanítóknak a 
nyugdíjazását illeti. Financiális kérdések és 
a tanítók szociális érdekei állanak a kivitel 
elébe. A fölhozott nyomós érveknél fogva 
azonban el kell fogadnunk a tüdővész elleni 
védekezés eme radikális módját is. Es én 
erősen hiszem, hogy el fog következni az az 
idő, amidőn a kitűzött nagy cél keresztülvite-
lében, a ma még akadályként fönnálló szem-
pontok alárendelt szerepre jutnak. 

Azt azonban mindnyájan érezzük, hogy az 
iskolai egészségügynek vannak ennél sokkal 
közelebb álló és valóban gyors orvoslásra váró 
mizériái. Legelsőbben is ezekre kell figyel-
münket kiterjeszteni, s azok gyökeres és gyors 
orvoslását sürgetni. 

Lapunk szűk tere, s az az elv, hogy : 
„röviden, velősen" — nem engedi, hogy ezen 
kérdések részletes taglalásába bocsájtkozzam ; 
megelégszem tehát azzal, hogy a bajokra 
egyszerűen csak rámutatok. 

1. A tanítóképző-intézetekbe való fölvétel 
eddig is orvosi bizonyítvány fölmutatásától 
függött. Terjesztessék ki ez a rendelkezés oly 
módon, hogy jövőben a fölvétel, az intézeti 
orvos felülvizsgálásától tétetik függővé. 

Legyen minden tanítóképző-intézet benn-
lakással egybekötve. Részesüljenek a tanulók 
kifogástalan élelmezésben. Különös súly fektet-
tessék a testgyakorlásra és adassék alkalom 
a növendékeknek a szabadban való minél 
gyakoribb időzésre. Időközönként részesüljenek 
fürdőben is. 

2. Az iskolai épületek a közegészségügyi 
követelményeknek megfelelően építtessenek, a 
meglevők pedig ezen kívánalmak szerint át-
alakíttassanak. Legyen a tanterem tágas, világos 
és könnyen szellőztethető. Legyen mellette 
fogasokkal ellátott födött folyosó vagy előszoba, 
ahol a tanulók — különösen télen és esős 
időben — felső ruhájukat lerakhatják. Egy-egy 
tanteremben 60 tanulónál több ne legyen. 

Minden sarokban vízzel telt köpőcsészék áll-
janak. A rendes napi tisztogatásról gondoskodva 
legyen. A tantermek legalább is kéthetenként 
fölsúroltassanak és fertőtleníttessenek. Minden 
terem előtt sártisztító és a higiénikus követel-
ményeknek megfelelő ivókészülék álljon. A 
tanulók, az egészségtani szabályokra, s külö-
nösen a tüdővész elleni védekezésre gyakor-
lati úton megtanítandók. — Végre : O o 

3. szólok még a testet és lelket ölő munkában 
megrokkant kartársaink istápolásáról is. Ha 
jól emlékszem, pár év előtt Kozma László 
kartársunk a mi lapunk : a Néptanítók Lapja 
hasábjain szóba hozta a nyári tanítói üdülő-
helyek szervezésének és fölállításának kérdését. 
A szép és valóban humánus eszme jámbor 
óhajtás maradt. Pedig, hogy mily nagy szükség 
volna erre, azt csak azok tudják megérteni és 
mérlegelni, akik a nyári üdülésre, új erő 
gyűjtésére valóban rászorultak. Nem az úrhat-
námságból fürdőzőkről beszélek, hanem azon 
szerencsétlen kartársainkról, akiket a pusztító 
kór szintén hatalmába kerített. Mai nap a 
szanatóriumi kezelés olyan drága, hogy arról 
a 800 koronára utalt családos tanító álmodni 
sem mer; az ingyenes helyeket pedig nagyon 
nehéz elnyerni. Ezért mondom, hogy a nyári 
üdülőhelyek létesítése égető szükséget pótolna, 
mert azok révén sok családos tanítótársunk 
visszanyerné munkaképességét s vele a jövőbe 
vetett hitét és bizalmát. 

(Bodrogh-Monostor&zeg.) Oubitza Kálmán. 

A székesfővárosi elemi iskolai 
rajztanfolyam. 

Nemzeti müizlésünk s a külföldi modern 
irányú rajztanítás folyton tartó kialakulásáról 
egy idő óta szaklapjainkban egy-egy cikk, 
avagy rövidebb lélegzetű tudósítás, majd meg 
messzemenő fejtegetés látott nyomdafestéket. 
Aki figyelemmel kisérte Amerika, Anglia és 
Németország rajzoktatásának fejlődését, az 
abban mindinkább kidomborodó ellentéteket, 
könnyen levonhatta ebből a konzekvenciát. 

Érezték Magyarország pedagógusai is, hogy 
szakítaniok kell a mult rajzoktatásának rend-
szerével, annak dacára, hogy művészi oktatá-
sunk új útja még igen kezdetleges és zavaros. 

E reform életbeléptetésére vállalkozott a 
székesfőváros tanügyi tanácsosa Bárczy István 
dr., aki belátta, hogy a tanítás minden fokán 
egyedül a természet után való rajzoltatás 
nemcsak a leghelyesebb módszer, hanem ez a 
komoly alappal bíró tanítás első föltétele, s 
csak ily módon lehet a növendékeknek, habár 
kevés, de valódi rajztudást nyújtani. Hogy 
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tehát a székesfőváros elemi iskolai rajzoktatását 
intenzívebbé tehesse, fölszólítá az űj szellem 
egyik első apostolát: Györgyi Kálmán rajztanárt, 
hogy készítsen a legmodernebb elveken épülő 
rajzoktatási tervezetet és hozzá utasítást. De 
természetesen nem hagyta számításon kívül, 
hogy első sorban a tanítónak kell értenie a 
rajzoláshoz és művészi érdeklődéssel bírnia. 
Ezt a célt a tanítók, illetőleg tanítónők számára 
modern szellemben vezetett rajztanfolyamok 
által véli elérhetni megfelelő képzettséggel bíró 
rajztanárok szakszerű vezetése mellett. Tudomá-
som szerint elemi iskolai tanítók részére egy, a 
tanítónők részére pedig már három tanfolyam 
nyilt meg 30—35 hallgatóval (amelyre a buda-
pesti máv. állami elemi iskolából — a székesfő-
város tanügyi tanácsosának engedelméből — 
hárman vétettünk föl és iskolánkban a rajzok-
tatást már e modern szellemben sikerrel tanítjuk). 

Nevezett tanfolyamoknál a modern reformá-
torok metódusainak gyakorlati megvalósításához 
megvannak a sikeres működés eszközei és föl-
tételei. A megfelelő helyiség, mely e módszer 
gyakorlásához első sorban szükséges, a föltét-
lenül egyoldalú világítással, hogy a rajzolandó 
tárgy olyképen legyen beállítható, hogy a 
világítást (világosságot) csupán egy helyről 
nyerje. A vezetésével megbízott tanár arra 
törekszik, hogy képessé tegye a tanfolyam 
látogatóit környezetük s a nagy természet 
tárgyainak önálló megfigyelésére és a meg-
figyelt tárgyaknak alak és szín szerint való 
hű visszaadására. Fölvilágosítja az egyént, 
hogy ne akarjon helyes vonalat már az első 
kísérletre rajzolni, ne fogadja el az első kísér-
letet definitív dolognak, hanem a már előzetesen 
megadott nagyfontosságú elméleti utasítások 
alapján keresse meg a helyes formát. Haladást 
e téren csak úgy lehet elérhetni, ha folytonosan 
útbaigazítással kisérjük a munkát és pedig 
nem tömeges módszer szerint (40—60 növen-
dékkel), hanem ha minden egyes egyénnek 
külön-külön adunk utasításokat aszerint, hogy 
melyik milyen fölfogással dolgozza föl a 
modellt s milyen irányban követ el hibát, 
miben tévedt. Mindez azonban csak akkor 
lehetséges, ha egyszerre legfeljebb 20 tanulóval 
kell foglalkoznunk. S a tanfolyam szervezésénél 
itt történt a hiba, mert nem számoltak e 
fölötte fontos körülménnyel, különben az 
újonnan szervezett két taafolyamra nem vettek 
volna föl ismét 30—35 hallgatót. Holott meg-
győződhetett volna már az első tanfolyam 
vezető tanára, hogy teljes lehetetlenség minden 
egyes egyénnek külön-külön útbaigazítást adnia, 
rajzát a távlattan okszerű magyarázata alapján 
javítani és javíttatni. A tanfolyamok ily zsúfolt-
sága mellett ama áldozatot — melyet a tanító-

ság az egyedüli szabad idejének lemondásával 
hoz — nem fogja kellő siker koronázni. 

Midőn pár szóval rámutattam a rajztanfolyam 
üdvös voltára s szerény véleményem szerint 
egyedüli hibájára, szinte szükségtelennek látom 
foglalkozni ama előre látható nemes és szociális 
szempontból is kiszámíthatatlan üdvös ered-
ménnyel, melyet a céltudatosan és helyesen 
gyakorolt rajztanítás majd föl fog mutathatni 
már. a népiskolában is. 

Nagyon kívánatos volna, ha Koronglui Lippich 
Elek osztálytanácsos — a közoktatási tanács 
ülésén előadott — tervezetének eszméje minél 
előbb diadalútjára vonulhatna, hogy az állami 
iskolák e tekintetbeh is méltán sorakozhassanak 
a székesfővárosi iskolák mellé. 

(Budapest.) Gorzó Dénesné. 

Népnevelő egyesületek. 
XI. 

E fölszinre vetett eszmének a célja nem 
egyéb, minthogy megvalósítani törekedjünk, 
ha lehet : most, ha nem lehet : a talaj elő-
készítésével. Célunk a népnevelés ügyét még 
szélesebb alapra fektetni, hogy az érintkezés 
következtében nagyobb méretű legyen a hala-
dás a tökéletesedés felé. 

„A cél szentesíti az eszközöket." Ez igaz 
marad és jogos föltevés, ha úgy magyarázzuk, 
hogy nemes cél eléréséhez lehetetlen használni 
nemtelen eszközöket. Minden eszköz jó tehát, 
ami célra vezet. De melyik az ? Bizony erre 
a felelet nagyon nehéz. 

Az ifjúsági egyesületekből idővel kifejlőd-
hetnék, ha ezek az egyesületek maguk is cél-
hoz tudnának érni. I)e nincs is természetesebb 
valami, minthogy az ifjúsági egyesületekből 
fejlődjék, mert hiszen, ha huszonegy éves korig 
engedi magát valaki jó irányban vezetni, egy 
év múlva nem hagy evvel föl, hanem alkot 
polgári kört s ennek a körnek keretében 
vezetés mellett művelődik. 

Természetesen azt vághatják vissza, hogy 
ez csak elmélet. Hát egyéb nem is lehet, 
mert még olyan újak nálunk az ifjúsági 
egyesületek, hogy végső eredményéről, még 
egyiknek sem lehet beszámolnia. 

Szó sincs róla, lehet most is több község-
ben olyan egyesületit alakítani, amilyent a 
vezetők akarnak, mert gyermekkoruktól tapasztal-
ták azt, hogy a vezetőkben bízni lehet, hogy 
a vezetésre hivatottak a közügyet, az általános 
jólétet élőmozdították. Ámde ahol az ellen-
kezőt voltak kénytelenek tapasztalni, bizony 
nem csinálhatuuk ott egykönnyen semmit, 
mert kaputos emberek vagyunk. 

A népnevelő egyesületek megalakítását 
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célozta az 1876. XXY11I. t.-c. 8. §-a, mely a 
következő : „A népoktatás ügyének előmozdí-
tása és fejlesztése végett a törvényhatósági 
képviselő testület a tanügy iránt érdeklődő 
és abban jártas egyénekből állandó népnevelési 
bizottságot alakít, melynek az iskolalátogatá-
sokkal ideiglenesen megbízottakon kívül a 
törvényhatóság területén levő úgy állami és 
községi tanítók, valamint m ndegyik vallás-
felekezet tanítói közül a törvényhatósági köz-
gyűlés által választott egy-egy tanító is tagja. 
Ezen bizottság szervezetét a törvényhatóság 
szabályrendelettel állapítja meg." 

E bizottság véleményezési és indítványozási 
joggál bír a törvényhatóság összes népiskolai 
ügyeire nézve. Ennélfogva ezen ügyek elő-
mozdítása és fejlesztése céljából javaslatokat 
terjeszthet a közigazgatási bizottsághoz, úgy-
szintén véleményt ad minden oly népoktatási 
ügyben, mely a közig, bizottság által evégett 
hozzája utasíttatik. 

Ebben a törvényben le van rakva az alap, 
melyet kidolgozva, bővítve, a népnevelő egye-
sületet meg lehet alakítani. Az idézett tör-
vénynek nemcsak a törvényhatóságra, hanem a 
járásokra és egyes községekre való kiterjesztése 
maga volna a szervezett népnevelő egyesület. 

Szerény véleményem szerint ez a követ-
kezőkép volna lehetséges : 

A megye központjába választás után jutná-
nak a tagok, kiket a járások képviselői külde-
nének, ezeket pedig a községi egyesület 
választmánya. Szerencséjének tartaná minden 
egyes, ha ide bejuthatna. Mert hiába, a ma-
gyarnak választás keil. Doboljanak csak ki egy 
választást, ott van a község nagyobb része! 

Ott van az iskolaszék választása. Miért ne 
lehetne ennek az intézménynek más szervezetet 
adni ? Miért ne lehetne ezt más szellemben a 
népnév elő egyesületekkel pótolni ? 

Mik volnának a teendői? „E bizottság véle-
ményezési és-indítványozási joggal bír a törvény-
hatóság (járás, község) összes népiskolai ügyeire 
nézve. Ennélfogva javaslatokat terjeszthet ezen 
ügyek előmozdítása és fejlesztése céljából a 
közigazgatási bizottsághoz (megyei, országos 
egyesülethez), úgyszintén véleményt ad minden 
oly népoktatási ügyben, mely a közig. biz. 
által evégett hozzá utasíttatik." íme, itt a 
munkakör is. A társadalmat igy bevonnók 
munkakörünkbe s ez az egyesület nem tanítót 
boszantó intézmény, hanem a népet irányító 
testület volna, mellyel úgy szellemi, mint 
közgazdasági téren sokat elérhetnénk. 

Nem új törvényre, nem új eszmékre, hanem 
a régebbieknek a kor kívánalmaihoz mért 
végrehajtására van szükségünk. 

(Dombhát.) Franczia János. 

Egy földrajzi óra az Y—Vl-ik 
osztályban. 

A szemléltetés egykorú a tanítással. Sok 
iskolában azonban még ma is külön utakon 
járnak a kartársak. 

Egyik tudományág a másikat támogatja, 
tehát jó barátok. Könnyen meg is árulnának 
egy gyékényen, mint jó demokratákhoz illik is. 
Ámde a tudományok kisded csarnokai itt-ott 
tudóskori arisztokratizmussal, avagy önkéntelenül 
válaszfalakat, stelázsi-polcokat állítanak a föld-
rajz és történelem, a történelem és természet-
rajz, a természetrajz és vallás stb. közé. Fiókokba 
raktározzák őket külön-külön a gyermeki agy-
velőbe is. E sovány egyedek aztán külön-külön 
fölemésztik az agyvelő zsírját, s mégis soványan 
és kérlelhetetlenül elpusztulnak, idő nap előtt 
ürességet hagyván magok után. 

Az előbbi tömöttséghez szokott fej aztán, 
hogy végleg üresen ne maradjon, szégyenletében 
magába szed útról-útfélről okos és oktalan 
dolgot s megszületik a 2-ik új káosz, melyből 
azonban csak csodabogarak válnak ki. 

Avagy hol s mely hozzáférhetetlen helyen 
tartja lelkét az a tanító, ki a korlátok nagy-
ságán nem tudván, vagy nem akarván átugrani, 
p. o. a földrajznál (most arról leend itt szó 
különösebben) a Vl-ik osztályban, a Duna 
ismertetésénél megelégszik ennyi szemléltetéssel : 
„Itt van a Duna ! Ered Németországban s bele-
ömlik a Feketetengerbe." No Pista! Hol ered 
a Duna ? 

Pista : Itt ni ! — a pálcától kikoptatott, 
krétával aláhúzgált Kogutovicra mutatván. 

Szaladj hát hamar, meríts belőle egy kupa 
vizet — mondaná egy előkelő idegen. 

Pista erre nagy szemeket vetne s valami 
olyasfélét gondolna, hogy talán tán még se 
víz lenne az a Duna, hanem valami egyéb. 

Hasonló helyzet látása szülte az alábbi, más 
kiadású Dunát. Tehát: 

A Duna — javított és bővített kiadásban. 
I. Forrásától — Dévényig. 

A Duna hazánk legnagyobb folyója. 
A Poprád és Dunajec kivételével minden 

hazai folyónk beléje szakad. De nemcsak hazánk-
nak, hanem a Volga után Európának leg-
nagyobb folyóvize. Már az ókori pogány népek 
ismerték s különböző időben különböző néven 
nevezték. (Istros, Danubius stb.) Forrásvidékét 
a rómaiak fedezték föl. 

A bádeni nagyhercegségben, a Fekete erdő 
nevű hegység délkeleti lejtőjén két kis forrás 

.Az Ursz. Paed. Könyvtár 
és Tanszermúzeum: 

Gyertyánífy-könyvtára, 
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találkozik egymással a Brege és Brigach. 
Németül köszöntik egymást. Beszélgetés közben 
fölfedezik egymásban az atyafit. Vándorlegények 
módjára „tervet szőnek, utat fonnak, bölcseséget 
kanyarítnak". Hallották hírét a tősgyökeres 
magyar Tiszának. Egymásra néznek, egymás 
markába csapnak s elhatározzák, hogy fölkeresik. 
Útnak indulnak tehát lefelé a völgynek Würten-
berg felé. Útközben a fenyőerdők zúgása s a 
havasi marmota füttye köszöntik. De ők szónak se 
álltak. Futottak, mint akit kergetnek. Minden 
szempillantásban szöktek egy nagyot s minden 
lépésük negyedfél méter hosszú volt. 

Kifáradva értek Ulinig. Itt találkoztak az 
Iller folyóval. Ez figyelmeztette a testvér-forrás-
ból egyesült Dunát, hogy lassítsák meg lép-
teiket, mert még messze van Magyarország s 
még messzebb a Tisza. A gyermekből emberré 
lett Duna hallgatott a jó tanácsra. Majd társul 
fogadta az Iliért, miáltal vize megbővült. Ezt 
észrevevén az ulmiak, hajót raktak a Duna 
hátára. Tűrte. Terhével ugyan kisebbeket lépett, 
de azért haladt előre — Regensburg felé. 
Útjában áttör a Jura hegy szikláin. E mun-
kájában már a Lech folyó is segítségére volt. 
A Lech aztán elbeszélte a Dunának, hogy régente 
jártak itt magyarok (955.), véres csatát is vívtak : 
Lehel, Bulcsu és Sur vezérlete alatt. Megem-
lékezett szomorú végükről, a gyászmagyarkákról 
s a hős Lehel kürtjéről. 

A Duna nagy figyelemmel hallgatta a gyászos 
történetet s csak akkor vette észre magát, 
mikor Passaunál a feléje siető Inn köszöntő 
kiáltását hallotta: „Hé, bácsi, tudja-e, hogy 
Ausztriában vagyunk?" Fölnézett erre a Duna 
s barátságos kézszorítással fogadta a jövevényt 
s haladtak tovább. 

Utjok gyönyörű helyeken, vadregényes szik-
lák közt vezetett. Útközben locsogtak-csacsogtak 
s gyorsan telt az idő. Nagyhamar elérték Linz 
városát, ahol II. Ferdinánd és II. Rákócy György 
1645 szept. 16-án azt a nevezetes békekötést 
írták alá, melynek értelmében Magyarországon 
mindenki szabadon imádhatja Istenét. 

Linzen túl a Tráunnál találkozott a Duna. 
Ez elbeszélte, a későbben hozzája csatlakozott 
Enns pedig megerősítette, hogy e békét 
111. Ferdinánd nem tartotta be s a Tisza két 
partján sok üldöztetésnek voltak kitéve a magyar 
protestánsok csak azért, mert ők a Krisztuson 
kívül nem ismertek el más közbenjárót — Isten 
és ember közt. E beszédre még figyelmesebb 
lett a Duna, most már még nagyobb vágya-
kozással tekintett a jövő elé, mikor megismer-
heti a derék magyar népet. S amint Bécs alá 
érkezett, melyről azt hallotta, hogy hollós 
Mátyás idejében ez volt a magyar birodalom 

székvárosa: elhatározta, hogy ide bemegy és 
széttekint. 

Már messziről szemébe ötlött a 138 m magas 
szent István templom tornya. Túl azon a Kárpát 
ormai kékellettek. S amint Bécs alól vissza-
pillantott, háta megett az Alpesek csúcsai 
meredtek az ég felé. A városba érve szebbnél-
szebb palotákat látott. Közben-közben nyüzsgő 
emberáradat zsivaja ütötte meg a fülét. Amint 
a Práterbe ért, ahova a bécsiek vasárnaponként 
levegőt szívni, mulatozni járnak, a város zaját 
csengő madárdal s üde gyermekkacagás váltotta 
föl. Itt látta meg a királyt is, ki gyakran 
kikocsikázik e szép nagy ligetbe. Majd egy 
keskeny csatornán bement a város belsejébe. 
Útközben a város körül fekvő majorokból, 
csiuos kocsikon, fényes bádogköcsögökben tejet 
szállító emberekre akadt. A piacon annyi 
mindenféle élelmiszert látott fölhalmozva, hogy 
akár kazlat lehetett volna rakni kolbászból. 
Később tudta meg, hogy naponta egy millió 
ember él e piacról ; azoknak kell az a sok 
tehén, disznó és juhhús, kacsa, liba, pulyka és 
temérdek zöldség. Távolabb, harcra tüzelő zene 
mellett, sok cifra katona vonult a gyakorlótér 
felé. A fényesebbnél-fényesebb boltok kiraka-
taiban pedig csillogott a sok arany, ezüst. 
Végre is belefáradt a nagy zsivajba, a sok 
látnivalóba s ott hagyta a „császár-várost". 

Magyarország határán a Morvával találkozott, 
mely elbeszélte, hogyan alapította meg Habs-
burgi Rudolf szerencséjét 1278-ban Kun László 
magyar király a morvamezei csatában, továbbá, 
hogy miként győzte le Aspemnél Károly fő-
herceg Napoleont (1809 máj. 21—22) s hogy 
adta vissza ezt Wagramnál Napoleon 1809 
jul. 5—6-án. 

II. Dévénytől — Orsováig. 
Dévénynél egyesül a Duna a Morvával. Itt 

lépi át Magyarország határát. Úgy tetszik neki, 
mintha itt szabadabb volna a tér, tisztább a 
levegő, barátságosabb a vidék. Föl is használja 

! szabadságát. Elterjeszkedik jobbra-balra. Az 
északfelé nyúló karjával (érsekújvári D.-ág) 
körülfogja a Csallóközt, a délfelé kiterjesztett 
karjával pedig (mosoni D.-ág) Szigetközt öleli 
át. Jobb kezével csalogatja a Rábát, ballal a 
Magas Tátra vidékéről nyargaló Vágót. Ez 
utóbbival együtt aztán ellátogat híres Komárom 
vára alá s megnézik az erős bástyákat, melyek 
annyi ellenséges rohamot kiállottak. Majd el-
tekint Visegrád alá s meghallgatja a romok 
regéjét Salamonról, Nagy Lajosról s az Igazsá-
gosról. S míg táncoló habjai fürdenek a csillagok 
ragyogó fényében, elhagyva a szentendrei szige-
tet, Budapest alá ér. Gellért kopár orma 
reszketeg örömmel köszönti az „öreg" Dunát. 



1 1. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

Majd regét regére kezd, daliás időkről, buzo-
gányt forgató ősök vitézségéről, a nagy Toldyról, 
a Hunyadiakról, törökszolgaságról, német ura-
ságról, magyar dicsőségről. Megmatatja neki a 
királyi palotát, melynek hetedhét országon 
nincsen párja, az országházat, milyen nincs több 
széles e világon. S az öreg Duna szíve örömre 
fakad. Örömében körülöleli a tündérmesébe illő 
Margitszigetet. Orömkönyüiből buzogó forrás 
támad (margitszigeti kénes forrás), nyavalyák 
gyógyítója, búnak oszlatója. Most sajnálja már 
igazán, amit 1838-ban álmos fővel tett, mikor 
kiáradva csaknem teljesen rombadöntötte a 
fővárost. Szinte látszik is rajta, mint huzza össze 
magát nagy óvatosan, hogy valamikép kárt ne 
okozzon. Holott addig hosszan elnyúlt testét 
ezer méterre is szétterjesztette, most a Gellérthegy 
alatt 300 méter keskeny mederben is elfér. 

Amint megpillantja a Csepelszigetet, hol a 
honfoglaló Árpád fölütötte fejedelmi sátrát, 
tisztelettel kitér előle két oldalt s csendes öreghez 
illő lépésekkel folydogál délfelé. Alacsony part-
jától kilát a nagy magyar Alföldre, hol arany-
kalászt hullámzó téreken a délibáb úzi tündér-
játékait. Útjában hajlongó nádasok köszöntik 
s ezüstös levelű nyárfák zizegnek fülébe éji 
altató dalt. 

Mikor fölébred a mohácsi szigetnél, a kis 
Cselepatak mesél neki igaz történetet a mohácsi 
csatából, magyarok gyászos temetőjéről, király 
haláláról, melynek ő volt az okozója. Ezért 
meg is feddé az öreg Duna a locsogó kérkedő 
patakot s haragjában elűzi magától a Ferenc-
csatornába. Nem sokkal ezután a Drávával 
találkozott. Ez rábeszélte, hogy délkelet felé 
van egy vár, hol a gonosz Cylleit darabokra 
szabdalták, hol Dugovics Titusz a vár fokáról 
rántá mélységbe a zászlós törököt: azt nézzék 
meg. Az öreg Duna ráállott. 

Útnak indultak együtt. A vár (Belgrád) alatt 
hozzájok csatlakozott a Száva. Ez beszélt csak 
mesébe illő dolgokat: a hős Hunyadi Jánosról, 
törökök pusztulásáról. 

Túl a pusztuló váron, jobb kéz felől, a 
Morava köszönté a Dunát. Kezet fogtak, tovább 
mentek. Utjok a Kazánszoroson vitt keresztül. 
Fellegekbe nyúló, meredek sziklák állták el az 
utat Ugy kellett téregetni hol jobbra, hol balra. 
Ez útonállásért meg is haragudott az öreg 
Duna : tombolva, zúgva, csörtetve rohant neki 
a kiálló szikláknak, hogy némelyiken majd 
porrá zúzta magát. Végre elérte Orsovát. Itt, 
miután megtekintette azt a helyet, hova a 
hónából bujdosó Kossuth a magyar koronát 
rejté el, maga is bujdosóvá lett. Bujdosásában 
csak az volt a vigasza, hogy együtt mehet a 
legmagyarabb folyóval : a Titelnél föltalált 
Tiszával. 

III. Orsovától — a Fekete tengerig. 
Mikor elhagyja a Duna a Vaskaput, hatalmas 

szélességben kilép az oláh-alföldre. S míg a 
Kazánszorosban 117 m. széles mederrel is meg-
elégedett, Turn-Szeverinnél már 2000 m. széles 
ágyba terjeszti szét vénülő csontjait. Alacsony 
partjai egyhangúak. Végnélküli mocsarak 
bűzhödt levegője árad szét a nagy folyó körül. 
Talán ő maga is ettől lett rosszul, azért ballag 
olyan betegesen. Vagy tán halálát érzi, mely 
nemsokára bekövetkezik. 

Még egy párszor visszajő életkedve, mikor 
t. i. a székelyek földjéről hoz hírt az Alutává 
eloláhosodott Olt. Még egy párszor megcsillan 
tiszta vize, mikor azt hallja, hogy az elfajulni 
nem tudó székely vért nem hagyja elveszni 
Magyar testvére. De aztán ismét búsan foly-
dogál tovább. Olyan barátságtalan itt neki 
minden. Alacsony partján túlláthatna, nem úgy, 
mint a Vaskapu sziklái közt, de unja ez el-
hagyott, egyhangú vidéket. Összes gyönyörű-
ségét abban leli, hogy zátonynak való homokot 
hord össze s ha zátonyán fönnakad egy-egy 
ügyetlen hajós, mint pók hálóján a vigyázatlan 
légy, tán még el is mosolyogja magát. 

Pedig fél a haláltól. Inkább maga akar 
tengerré válni, de a tengerbe nem megy. El-
szélesedik 3000—3500m.-nyire is. De a sás, meg 
a nád kigúnyolják a jó öreg Dunát. Gyökeret 
vernek benne s ezt kiáltják vissza neki : „ Ki 
látott már mély tengerből nádat nőni?" 

Talán meg is halt volna már, ha nem jön a 
Szereth és Pruth, kik bujdokló csángók könnyeit 
hozzák távol Bukovinából, messze Moldovából. 

Bujdosók sóhajával ezek vigasztalják, ameny-
nyire tudják. 

Tulcsán fölül már önmagával is békételen CT 
lesz. Haragiában, félelmében; háromfelé is 
kapkod (Delta- kiliai, szulini és szentgyörgyi ág). 
Közben 2600 kilométernyi nádtenger között 
bujdosóvá válik. A magasra nőtt, sűrű nád-
rengetegből nem látja veszedelmét, csak akkor 
veszi észre magát, midőn menthetetlenül a 
tengerbe lép, melynek mindent elnyelő hullámai 
összecsapnak a jó öreg Duna feje fölött. 

Kevés hián háromezer kilométer (2890 km.) 
utat tett meg idáig sok fáradsággal, sok törő-
déssel. Fáradságának, törődésének, küzdelmeinek 
a halál vetett véget. 

így példázza a jó öreg Duna az emberi életet. 
* 

Igen tisztelt kartársaim ! Hangulatból áll 
minden, de légióként az ember. Az embert 
kedélye teszi ; a kedélyt a hangulat alkotja, 
vagy idomítja, tehát végeredményében a 
hangulat : ember és az ember : hangulat. 
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Hangulatkeltés nélkül lehet-e hangulatot 
ébreszteni? . . . A gyermeki lélek-, — mond-
juk: kedély - képzés történhetik-e hangulat-
keltés nélkül ? 

A mély alvó nem ébred keltés nélkül. A 
gyermeki lélek ilyen mély alvó. Alhatik-e a 
költögető ? Semmiképen nem ! 

„Ha a só megízetlenül, mivel sózatik meg? 
Nem való az semmire, hanem hogy kivettessék 
és megtapodtassék mindenektől." 

Ne provokáljuk e bibliai gondolatot. 
(Debrecen.) - Csurka István. 

Külföldi szemle. 
Testi büntetés a németországi iskolákban. A 

testi fenyíték kérdése sehol sem vert föl olyan 
hullámokat, mint Németországban, ahol egy 
pár szomorú példa az utolsó évekből, mikor 
a tanító brutálitása határt nem ismert vadság-
ban nyilatkozott meg, a közfigyelmet a leg-
nagyobb részben magára vonta. Az utolsó 
időben ez a kérdés a politikai és tanügyi 
lapok állandó rovatát képezi s mindenesetre 
figyelemreméltó, hogy mily komolyan tárgyal-
ják ezt a kérdést pro és kontra egyaránt. 
Ugy látszik azonban e különböző vélemények 
egybevetéséből, hogy a testi fenyítéket Német-
országban az iskolákból kiküszöbölni nem 
fogják. Ebben a tekintetben a közvélemény 
ott egészen más állásponton van, mint nálunk. — 
Egy igen kiváló író: Hart Henrik ezt a dol-
got ideális szempontból fogja föl. 0 azt mondja, 
hogy előtte a leendő ember szent, oly szent, 
hogy a durva, erőszakos, fájdalmat okozó 
fenyítés őt méltóságában sérti, lealázza s meg-
szentségteleníti. Ez az álláspont különösen az 
újabb és legújabb irodalomban jut minél 
erősebben kifejezésre, mely azon van, hogy az 
„én"-t a világ középpontjává tegye. — Egy 
charlottenburgi orvos, Hirschfeld Mágnus, szin-
tén úgy fogja föl a dolgot, mint Hart, azt 
mondja, hogy a testi fájdalmat okozó fenyí-
tésnek erkölcstelenítő hatása van; s hozzá 
teszi, hogy igen gyakran akár átmenetileg, 
akár tartósan az egészséget is veszélyezteti. — 
Schreiber Adél végül egy: A gyermekbántal-
mazásokról c. érdekes cikkében azt mondja, 
hogy a fenyítés jogát nemcsak az iskolákban, 
de a szülői házban is szigorú törvény által 
kell korlátozni, mert a legtöbb esetben túl-
lépik ezt a jogot. Annak a tudatnak kell 
elterjednie, hogy a gyermek nem tulajdon, 
hanem sérthetetlen, reánk bízott kincs. Az 
említetteken kívül mások is fölszólaltak a 
testi fenyíték ellen. Vannak azonban olyanok 
is, akik a testi fenyítést az iskolában szüksé-

gesnek tartják. Egy kiváló berlini politikai 
lap, többek között a következőket írja: „Ki 
veszi rossz néven tanítóinktól, ha az utolsó 
idők szomorú tapasztalatai után, a gyermekek 
nevelésében bizonyos nembánomságot árulnak 
el? Es ebben nagy és irtózatos veszedelem 
fekszik a közrend fönntartása tekintetében. A 
mi serdülő ifjuságunk nyilvános viselkedésében 
csak csekély, sokszor épen semmi tiszteletet 
sem mutat a tekintélyek előtt. Szívből sajnálom 
az ifjúságot, mely ilyen laza fegyelem alatt 
nő föl és iszonyodom attól a gondolattól, hogy 
az így nevelt gyermekekbő minő felnőttek 
lesznek. Hiszen meglehet, hogy a tanítóság 
soraiban olyan durva ember is van, aki durva 
bántalmazásokra ragadtatja magát s akit meg 
kell vélni. Hát büntessék az ilyet, ahogy meg-
érdemli. Azért azoknak a tanítóknak, akik — 
kevés kivétellel — a gyermekeket szeretik, a 
gyermekek testi fenyítését sem korlátozni, sem 
megtiltani nem kellene." — A charlottenburgi 
rektor: Vogt pedig az előbb említett Hirschfeld 
dr.-ral szemben a következőket mondja, ugyan-
csak egy berlini napilapban: „Csak a gyermek 
lelki természetének nem ismerése teremtheti 
azt a meggyőződést, hogy a testi fenyíték 
mint nevelési eszköz egyszerűen elvetendő. A 
neveletlen gyermek mint nem őrzött leány 
megy a saját útján. A legcsekélyebb engedékeny-
ség fokozza kedvét és bátorságát, hogy előbbre 
menjen. Ha az ilyen ellenkező elemekkel 
szemben a tanító nem élhet az utolsó bizo-
nyító eszközzel, a testi fenyítés alkalmazásával 
önfejüségének erélyes megtörésére, oly fegyel-
metlenség fog lassan-lassan lábrakapni, amely-
nek iszonytató megjelenése az egész társadalmi 
szervezetet megrázkódtathatja. Humánus dolog 
az, ha magamnak mint nevelőnek azt kell mon-
danom, te fiú, eredj vesztedbe; ha nagy lész, 
fegyházba kerülsz ! Most mint fácska még 
hajlítható volnál, ha okkal-móddal alkalmaznák 
a vesszőt ; ha fa lész, nem fog többé sikerülni. 
Te vesszeje lész a társadalomnak, mely ma 
elvonja tőled a vesszőt, mint javító-eszközt." 

Sokan Amerikára hivatkoznak, ahol a testi 
fenyíték el van törölve. Ezektől a viszonyoktól 
azonban óvjon bennünket az ég. A minap is 
megkergette egy tanuló tanítónőjét, letépte róla 
ruháit. De Németországban is egy-egy ijesztő 
példáját említik a lapok a tanulók fegyel-
me tlenségének. A mult napok egyikén történt, 
hogy egy 11 éves fiű, jobb szülők gyermeke, 
a legszorgalmasabb tanulók egyike, rajztanító-
ját, ki pár paddal hátrább ültette, az óra végén 
megtámadta s egy kölcsön kért bicskával 
háromszor a hátába szúrt. 
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A mi házunk. 
Este van. Imára kulcsolódik kezem: 
Földi gondok terhét szinte nem érezem, 
Tova tűnt, tova szállt minden ami földi, 
Egy édes sejtelem lelkemet betölti. 
Körülöttem apró, szeretett családom ; 
Kié a dicséret: Ót félem, imádom . . . 
Pörögnek az ajkak, hő ima száll égnek: 
Dicséret, dicsőség az ég Istenének. 
Ki Mindenek atyja, hallgatja fohászunk, 
Szivünkben az Isten : templom a mi házunk. 

Sághy Mihály. 

IRODALOM. 
— A tanítás fokozatainak elmélete és gyakorlata. 
Összeállította : Vágvölgyi Béla tanítóképző tanár. 
Tanítók és tanítóképző-intézeti növendékek haszná-
latára. Budapest, Franklin-Társulat 1904. Ara 1 K. — 

Az iskolától megkívánják, hogy a gyermeket 
vezesse és oktassa úgy és annyira, hogy a 
szülői házra semmi teendő se maradjon. A 
házi föladatok szűnjenek meg, vagy legalább 
is kicsiségre lapuljanak. Evvel szemben áll a 
sok és sokféle tanítási anyag, a tanügyi ható-
ságok követelései és a folyton előretörő tudo-
mány minden ágának erős kifejlődése. Es a 
tanító mindkét irányban helyt akar állani. Az 
iskolai tanítással akar mindent elvégezni, a 
fokozott követelésekkel fokozott erőkifejtés jár, 
a szellemi erőt kell fokoznia, csak a szellem 
fegyvereivel győzedelmeskedik. 

Tanítóképzőink arzenáljában sok fegyverrel 
ismerkedik meg a tanítónövendék, a jelölt ; az, 
amit Vágvölgyi a, föntebbi címen nyújt, a leg-
jobbak egyike. En a közelebbi cél kedveért 
üdvözlöm a szerző művét, a tanító nehéz mun-
kájának megkönnyebbítését látom benne, holott 
szerző a távolabbi célt tartja szeme előtt, mond-
ván : „A tanítóképzés egyik legfőbb föladata, 
hogy a leendő tanítót mindazon pszihológiai 
és metodikai ismeretekkel ellássa, melyek alapján 
öntudatosan fogva föl hivatását, a tanítást ne 
gépies napszámos munkának tekintse, hanem 
művészetté, tudománnyá emelje. Ne csak arra 
törekedjék, hogy a tantervben megszabottat 
jól-rosszul elvégezze, hanem tartsa szükséges-
nek az ismeretelsajátítás pszihológiai törvényei 
fölött való gondolkodást, mert csak így vár-
ható, hogy a tanítás igazi értelem- és szóképző 
eszközzé válik kezében." (Bevezetés. 3 oldal.) 

Szerző müve tehát, saját bevallása szerint, 
a tanításnak művészetté, tudománnyá való 
emelésének egyik eszköze. És kijelentem, hogy 
amennyire én a dologhoz értek, jó, nagyon 
hasznavehető eszköznek tartom. Nézzük csak 
a mű tartalmát úgy általánosságban, aztán a 
részletekről is mondhatunk egyet-mást. 

A „Bevezetésen" kívül, melyből föntebb 
a szerző helyes fölfogását igazoló idézetet 
közöltem, behatóan tárgyalja a tanítás foko-
zatait, mint elméleti ismeretet, melyre Minta-
tanítások következnek, vagyis az elmélet alkal-
mazva a gyakorlatra. 

Ilyen mintatanítás van 3, t. i. 1 erkölcsi 
(a kéz munkája), 1 természetrajzi (a mókus) 
és 1 természettani (a testek kiterjedése a hő 
folytán). Ezek után a tanítás hat pszihológiai 
fokozatának elméletével ismertet meg bennünket 
a szerző, melyre ismét általános tanítási minták 
és mintatanítások következnek. Ezen minta-
tanításokban van 1 erkölcsi (a holló és a róka) 
és 1 vallástani (a 12 éves Jézus a templom-
ban). Mintegy függelékül vannak még kérdések 
a tanítási gyakorlatok megbírálására. íme a 
könyv tartalma, a fegyver tokja; de milyen 
maga a fegyver? Lássuk. 

Mindenekelőtt kifejti a szerző, hogy a taní-
tási fokozatok szükségképen, tehát természet-
szerűen keletkeznek. „Ha jó eredményt aka-
runk elérni, világos és átgondolt terv szerint 
kell eljárnunk," így szól a szerző, és igaza 
van ; ahol pedig terv van, ott okvetlenül fokozat 
is van. Kifejti, hogy a tanítás fokozatai lélek-
tani törvényeken alapulnak. „Mivel a mód-
szeres kezelésnek az a célja, hogy a gyermekek 
a tanítási anyagot tökéletesen elsajátítsák, azért 
annak a megismerés pszihológiai törvényei 
szerint kell igazodnia" stb. (7. oldal.) Meg-
magyarázza a tanítási fokozat mivoltát, minden 
fokozatot elméletileg és gyakorlatilag meg-
világosítva. Mikor aztán Königbauer Joachim 
(szemináriumi felügyelő Laningenben) hat pszi-
hológiai fokozatához érve a lélektan újabb 
vívmányait is bemutatja, melyek szerint a 
gyermek összes érzékeit kell foglalkoztatni, 
akkor látjuk, hogy szerző igazán rajta volt, 
hogy tanulmányát minél értékesebbé tegye, 
hogy műve minél hasznosabb legyen. Ezt a 
célt, szerény nézetem szerint, el is érte. 

A mű értékét egy cseppel sem fogja alább 
szállítani, ha egynéhány tévedésre is rámutatok. 
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Teszem ezt leginkább azért., liogy tompítsam 
azt az érzékenykedést, mellyel a szerzők a 
bírálók iránt viseltetnek; teszem ezt azért is, 
hogy mi, tanítással foglalkozó emberek adjunk 
példát arra, hogy önzetlenül, sőt igazi szere-
tetből óhajtjuk valamely műnek a tökéleteseb-
bítését. 

A mű egységességének rovására esik, hogy 
Königbauer hat pszihológiai fokozata mint II. 
rész egészen önállóan tárgyalódik. Más elbírálás 
alá esik, ha Königbauer a Böhm-féle Praktische 
Unterrichtslehre-ben (gyakorlati oktatásban) 
a mennyiségtani tárgyakat akár a földrajzi, 
akár a nyelvtani vagy egyéb tanítási tárgyaktól 
függetlenül, önállóan kezeli, hiszen Herbartban 
is. Diesterwegben is más-más pedagógus dol-
gozza föl a tanítás különböző tárgyainak egy-
mástól független anyagát ; de itt, Vágvölgyi 
könyvében, ugyanazt az anyagot a tanítás foko-
zatainak elmélete és gyakorlata kétféle földol-
gozásban kapjuk, kétféle elmélet és kétféle 
gyakorlat. Igaz és dicsérettel emelem ki, hogy 
Vágvölgyi írói tisztessége megtámadhatatlan, 
ő kijelenti, hogy művét csak összeállította ; de 
én jobb szerettem volna, ha ő ezen becses 
anyagot megszerkeszti, ha ő a Margitai-féle 
tanítási fokozatok elméletébe beleforrasztja a 
Königbauer-feléket és a mintatanítások egymás-
után következtek volna. 

Szerintem nagy tévedés, ha azt hiszi valaki, 
hogy — miként a szerző mondja — az anya 
vagy öreganya meséit minden előzetes meg-
beszélés nélkül is nagyszerűen fölfogják a gyer-
mekek (12. oldal); az előkészítés az anya vagy 
nagyanya meséjére sokkal intenzívebb, mint 
ahogy külső Ítélkezés után gondoljuk. A lélek-
tani folyamat szerintem ez : A gyermek tudja, 
hogy vacsora után az anya vagy nagyanya 
odaiil a kályha mellé, kezébe vesz valami kézi-
munkát, aztán következik a mese ; a gyermek 
maga viszi a széket a kályha mellé, miközben 
ezt teszi, tudja, hogy valami érdekes mese vár 
reá, kellemes érzések támadnak lelkében, a 
legutóbb hallott mese minden alakja, szerep-
lője, minden meglepő fordulata megujul tuda-
tában ; minden más t épzet háttérbe nyomul, 
központosítva van a gyermek érdeklődése, 
figyelme, hangulata; szinte tudja, hogy amint 
az anya, nagyanya keze mozogni kezd, akkor 
ajkai is mesére nyílnak; ennél nagyobbszerü 
előkészítés új érzések és képzetek befogadására 
nem is képzelhető. Nem a szó az, nem a 
beszéd, ami a tudatot új képzetek iránt fogé-
konnyá teszi, hanem az érzetek, melyeket a 
szavak ébresztenek ; a tett, a cselekedet hason-
líthatatlanul többet ér, mint a szó. A III. fo-
kozatot, az összekapcsolást is máskép értem 
én, mint ahogy a szerző nyújtja; sőt egy 

mintaleckében teljesen az én nézetemet juttatja 
kifejezésre. Szerző ugyanis azt mondja: „Az 
összekapcsolásnál az újonnan fölfogott tanítási 
anyagot a rokontárgyakkal, melyeket már 
korábban kezeltünk, összekötjük, hogy a tanulók 
újonnan és régebben szerzett képzetei közt a 
társulás (asszociáció) létrejöjjön. A rokontár-
gyakat tehát összehasonlítjuk egymással és az 
előforduló közös tulajdonságokat kiemeljük, 
így pl. Dugovics Titusz, Kemény Simon és 
Rozgonviné önfeláldozó tetteit egymással össze-
hasonlítjuk, hogy az önzetlen önfeláldozás mivol-
tát minél jobban kiemeljük" (16. oldal). De ez 
nem így áll. Mikor én Dugovics Titusz hős-
tettét ismertetem, ismerik-e már a gyermekek 
Kemény Simon önfeláldozó tettét ? Ugy-e bár 
valamelyik okvetlenül megelőzi a másikat, tehát 
mint ismeretlenre nem is hivatkozhatom reá. 
Vegyünk egy még világosabb példát. Meg-
kezdjük az I. osztályban a házi állatok ismer-
tetését, kezdjük például a kutyával; ezen első 
alkalommal csak nem hasonlíthatom össze a 
kutyát az ő rokonával, a farkassil, rókával stb. 
De azért a kutya tárgyalásánál is ügyelnem 
kell a tanítás fokozatára, minthogy pedig a 
tanítás III. fokozata az összekapcsolás, hát 
mivel kapcsoljam össze a nyújtott új képzeteket? 
Azokkal, amelyekkel a gyermek az előző 
tanítási órában a beszéd- és értelemgyakorlatok 
alkalmával foglalkozott. Az összekapcsolás 
mindig az előző anyagrészletre vonatkozik, 
azért kell, azért elengedhetlen kelléke minden 
tanítási anyagrészletnek, hogy szorosan fűződjék 
az előzőhöz. Kezdeni pedig a gyermek tapasz-
talataiból kell. Ez a lélektani alapon nyugvó 
oktatás. 

Egy pár csekélyebb dologra is szeretettel 
figyelmeztetem a szerzőt. Ilyen kérdésekkel 
például: „Mi van a padlón?" „Mi van a 
falakon?" stb. (62. oldal) önmagát sújtja a 
tanító, amennyiben néha olyan furcsa, de mégis 
a gyermek ismeretkörének és gondolkodása 
módjának teljesen megfelelő feleletet kap, hogy 
szinte megzavarja az egész tanítást. Ha erre a 
kérdésre : Mi van a padlón ? a gyermek azt 
feleli: sváb-bogár, mit tehet a tanító? Ez pedig 
megeshetik, mert a konyha padlójáról van szó. 
A kérdéseknek oly világosaknak kell lenniök, 
hogy lehetőleg kibúvót ne találjon a gyermek 
csapongó képzelete. 

Még egyszer visszatérek a kezdetben mon-
dottakra, hogy Vágvölgyi Béla tanítóképző 
tanár igazán nagy szolgálatot tett tanügyünk-
nek és minden tanító, aki hivatását komolyan 
veszi, szerezze meg ezen becses munkát, 
melyből mindegyikünk sokat tanulhat. 

(Budapest.) Schön József. 
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HIVATALOS KÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és kir. tanfel-
ügyelői kirendeltségnek. 83.928. sz.) 

Az 1903/904-ik tanévre az országos tanítói 
nyugdíjintézet javára a népiskolákba beírt 
tanulók után fizetendő 30 filléres járulékok 
kimutatási ügyében a közigazgatási bizottság-
hoz intézett körrendelet egy példányát (Címnek) 
oly fölhívással küldöm meg, hogy a községi 
elöljáróságoktól, városi tanácstól beérkezendő 
kimutatásokat átvizsgálva és adóhivatalok szerint 
csoportosítva, úgy az illető kir. adóhivatalnak, 
valamint keb. számvevőségemnek küldje meg. 

Budapest, 1904. február hó 19-én. 
Berzeviczy. 

(Valamennyi közig, bizottságnak. — 83.028. sz.) 

Az 1891. évi XL11I. t.-e. értelmében az 
iskolába beírt tanulók után az országos tanítói 
nyugdíjalap javára az 1903/904- ik tanévre 
beszedendő 30 filléres járulék kimutatása 
ügyében — ezen kimutatásokra nézve teendő 
végleges rendezésig, — átmenetileg intézkedni 
szükséges lévén, — minthogy az 1902. évi 
4120/eln. számú rendelettel kiadott Utasítás 
az 1895. évi 45.254. sz. a. kiadott rendeletet 
hatályon kívül helyezte és ekép a kir. tanfel-
ügyelők ez időszerint, a 30 filléres járulékok 
kimutatásához szükséges adatoknak birtokában 
nincsenek, fölhívom a bizottságot, utasítsa az 
összes községi elöljáróságokat, városi tanácsot, 
hogy 1903/1904 ik tanévre az elemi iskolákba 
beiratkozott valamennyi mindennapi tanuló, 
valamint a polgári iskolákba beírt és 15-ik 
életévüket még be nem töltött tanulók létszámát 
föltüntető kimutatást tanítónként (vagyis, hogy 
minden egyes tanító osztályába a f. tanévben 
összesen hány növendék iratkozott be) vala-
mennyi jellegű népiskolától bekívánva a kir. 
tanfelügyelőnek jelen rendeletem kézhez véte-
létől számítandó egy hónap alatt küldjék meg. 

A kimutatásokon föltüntetendő, hogy az 
illető tagja-e az országos tanítói nyugdíjintézet-
nek vagy nem ? 

Oly iskolák részéről, melyek fönntartói a 
30 filléres orsz. tanítói nyugdíjintézeti járulékot 
évi átalányösszeggel megváltják, ezen kimutatás 
helyett e körülményt és az átalányösszeget 
föltüntető jelentés csatolandó. 

Magától értetődik, hogy azokban a megyék-
ben, ahol a kir. tanfelügyelő a 30 filléres 
járulékok előírására szükséges kimutatásokat 
már elkészítette és az illető kir. adóhivatalnak, 
valamint keb. számvevőségemnek már meg-

küldte, a föntebb jelzett kimutatások bekívánása 
szükségtelen. 

Budapest, 1904 február hó 19-én. 
Berzeviczy. 

Dr. Göőz József székesfővárosi községi 
polgári leány- és női ipariskolai igazgató, új 
tanítási módját a vallás- és közokt. minisztérium 
engedélyével alább megjelölt napokon fogja az 
áll tanító- és tanítónőképző-intézetekben be-
mutatni : 1. Folyó évi március havában : 6-án 
d. e. 11 órakor Győr. 7-én d. e. 9 órakor Pápa. 
8-án d. e. 10 órakor Pozsony. 9-én d. e. 9 
órakor Modor. 14-én d. e. 10 órakor Budapest, 
II. ker. Csalogány-utca. 16-án d, e. 10 órakor 
Budapest, I. ker. Győri-út. 18-án d. e. 10 órakor 
Budapest, VI. ker. Bajza-utca. 20-án d. e. 8 
órakor Losonc. 20-án d. u. 5 órakor Znióvár-
alja. 21-én d. u. 4 órakor Igló. 22-én reggel 
8 órakor Eperjes. 24 én r. 8 órakor Sárospatak. 
25-én r. 8 órakor Mármarossziget. 2. Folyó 
évi április havában: 18-án r. 8 órakor Kolozsvár, 
fiképezde. 18-án d. u. 4 órakor Kolozsvár, nő-
képezde. 20-án d. e. 10 órakor Székelykeresztur. 
21-én d. e. 10 órakor Déva. 22-én r. 8 órakor 
Arad. 22-én d. u. 5 órakor Temesvár. 23-án 
d. e. 9 órakor, esetleg d. u. 5 órakor Kun-
félegyháza. 25-én d. e. 10 órakor Szabadka. 
26-án r. 8 órakor Baja. 27-én d. e. 10 órakor 
vagy d. u. 4 órakor Csurgó. 28-án d. e. 9 órakor 
Csáktornya. Aprüis 19-én d. e. 11 órakor 
Sepsiszentgyörgy. 

Budapesten, 1904. évi március hó 2-án. 
A miniszter meghagyásából : 
Dr. Axamétky Lajos, 

miniszteri tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Köszönetét nyilvánította: a „Sziny ér-

váraljai szegény iskolás-gyermekeket fólruházó 
egyesületnek" amely a szinyérváraljai szegény 
iskolás-gyermekek részére 256 korona értékű 
ruhaneműt adományozott; a Tordai Erzsébet 
Jótékony Nó'egyletnek, amely az ó- és új-tordai 
állami el. isk. 88 szegény tanulóját a kará-
csonyi ruhakiosztás alkalmával mintegy 580 
korona 60 fillér értékű ruházattal látta el, 
valamint a Felvinci Rongyos-Egyletnek, amely 
az ottani áll. el. isk. 52 szegény tanulójának föl-
ruházására 204 korona 10 fillér értékű ruha-
neműt fordított ; a hidosi Vadász törzsasztal-
társaságnak, amely 10 lugosi szegény iskolás 
tanuló részére 330 korona értékű ruhaneműt 
adományozott ; őrgróf Pallavicini Sándornak, 
aki a sándorfalvi el. isk. szegény tanulók föl-
ruházására 200 koronát adományozott. 
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Kinevezte : Baumann Vilmos oki. tanítót a 
brullyai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Solymossy Zsófia naszódi áll. 
el. isk. tanítónőt az új-tordai áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Kopocsán Mihály fényesi 
és Bacsila Flóris goleci közs. isk. tanítókat 
kölcsönösen; Végh Manó debretei áll. el. isk. 
tanítót a héthársi áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Hlavathy Teréz beregváraljai áll. el. 
isk. tanítónőt a bodrogkeresztúri áll el. isk.-hoz 
jelen minőségében. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott : 
néhai Bucska János fogarasi, tanító özv., szül. 
Konecsny Hedvig és két kiskorú árvája részére 
666 korona 66 fillért. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Békés-Csaba. Több ízben óvtuk mi már t. 

kai-társainkat az ügynököktől. Ha a kötelező 
nyilatkozatot aláírták, akkor már hasztalan 
fordulnak mi hozzánk: az a vállalat pörölhet 
és pöröl is. Ismételten figyelmeztetjük t. kar-
társainkat : óvakodjanak az ily ügynököktől, 
akikkel legjobb, ha szóba sem állanak. Pláne 
tanítás közben,a, tanteremben! — Frick. Váralja. 
Az orsz. tanítói nyugdíj-törvény szerint nyugdí-
jazzákazon tanítókat, akik tagjai annak. A Rat. 
ed. csak akkor kerül sorra, ha az orsz. tanítói 
nyugdíj-alap ̂ fönnállása előtti időről is van szó.— 
Papp F. Az a kérdés, hogy 1878 előtt 
okleveles volt-e már az illető és rendes tanítói 
állást töltött-e be? Ha igen, akkor még 75. 
előtti éveit is be lehet számíttatni, miután 
kezdettől fogva tagja az 1878. évi törvény 
alapján létesült Orsz. Tanítói nyugdíjalapnak. 
A másik kérdése olyan zavaros, hogy arra 
válaszolni nem lehet. Ha községi korpótlék, 
akkor nem lehet felekezeti. A fizetési hátrálék 
ügyében forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz. — 
Vámosy. Azt az időt, míg, fegyelmi vizsgálat 
alatt állván a tanító, megszakította szolgálatát, 
nem lehet beszámítani korpótlékigényül. — 
V. János* A pontozott rajzfüzet használatát 
az újabb fölfogás nem tartja helyesnek. — 
Lajtavidéki. A két éves gazd. szaktan-
folyamra vonatkozó pályázat lapunk hirdetési 
rovatában szokott megjelenni. Csak minden két 
évben hirdetnek pályázatot, nagyobbára június 
vége felé. — J. Lázár. Ha 1899 óta állandóan 
rendes tanítói állást tölt be, akkor most ebben 
az évben esedékessé válik korpótléka. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Iskolaegészségügyi nemzetközi kon-

gresszus lesz, mint már jeleztük, f. é. április 

4-től, április 9-ig Nürnbergben. A magyar 
kormányt dr. Liebermann Leó kir. tanácsos, 
egyetemi tanár fogja képviselni, aki előadást 
is tart ily címen : „Iskolaorvosok föladatairól 
és kiképzéséről." Kívüle hazánkból fölolvasá-
sokat tartanak még Szuppán Vilmos kir. tan. 
(a Michl-Szuppán-féle iskolai padról), Hegedűs 
A. fővárosi mérnök (Budapest új iskolai épü-
leteiről), dr. Sehusehny H. iskolaorvos (a nemi 
fölvilágosítás és a felsőbb iskolák), dr. Bexheft 
iskolaorvos (egészségügyi ismeretek teijesztése 
az iskolákban) és dr. Reich Miklós (a svéd 
gyógytermészetről) Lapunkat a nürnbergi 
kongresszuson Ujváry Béla fel. szerkesztő fogja 
képviselni. 

— Világ folyása. A kelet-ázsiai harctérről 
kevés hír érkezett, aminek részint az ott ural-
kodó zord és viharos időjárás, részint a száraz-
földi hadseregek fölvonulásának nehézsége az 
oka. Döntő szárazföldi ütközetre április közepe 
előtt alig kerülhet sor. Kuropatkin, az új 
főparancsnok, csak március 12.-én utazik el 
a harctérre, az oroszoknak pedig csak e hó 
végén lesz 240.000 katonájuk Kelet-Ázsiában. 
Eközben a tengeren a japánok uralkodnak, 
lekötve tartván úgy a port-arturi, valamint 
a vladivosztoki orosz flottát s zavartalanul 
szállítván seregöket a koreai partokra. Az orosz 
lapok előkészítik a közvéleményt Port-Artur 
elestére. A japánok már megtették az elő-
készületeket arra, hogy a Liaotung-öbölben 
partra szálljanak és Port-Artúrt körülzárják. — 
A macedóniai veszedelem némileg csökkent 
ugyan, de nem mult el, sőt újabb jelentés 
szerint március végére nagyobb fölkelést várnak. 

— Az Eötvös-alap köréből. Új alapítvány. 
A „Szolnokdoboka-megyei Tanítótestület" 3347 
korona 85 fillért gyűjtött egy szoba-alapítványra. 
Ehhez az alaphoz most Simó Béla nyug. kir. 
tanfelügyelő 1000 koronát adott, mire az 
egyesület választmánya — köszönetének kife-
jezése mellett — elhatározta, hogy az alapító 
szoba a Kolozsvári Tanítók Házában Simó-
szoba nevet nyerjen. — Hangversenyt rendezett 
február 21.-én a kiskundorozsmai tanítói kai-
több tagja, melynek jövedelmeként 43 koronát 
küldtek a Tanítók Háza javára. — Tánc-
mulatsággal összekötött szavaló és fölolvasó 
estélyt rendezett Gyömörei Miksa áll. isk. 
tanító Zala-Lövőn a Tanítók Háza javára; a 
mulatság jól sikerült és a jótékony célra 30 
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koronát jövedelmezett. Követésre méltó ! — 
Az Eötvös-alap vagyona f. é. február 29-én 
483.078 K 49 f volt ; két hónap alatt tehát 
16.036 K 82 fillérrel szaporodott. Február 
29-én volt az alapnak értékpapírokban 414.582 
koronája, a Pesti Hazai első takarékpénztár-
ban 41.700 K 04 fillérje, a postatakarékpénz-
tárban 1.219 K 45 fillérje, követelésekben 
25.577 koronája = 413.078 K 49 f. F. év 
január 1-től március 6-ig 198 új tag 1.453 
K-t fizetett be a pénztárba ; takarékpénztárak, 
városok, szövetkezetek pedig ugyanezen idő 
alatt 727 K-t küldöttek. 

— Nők a népnevelő egyesületek érdeké-
ben. A Magyar Tanítók Otthona nőnevelési 
szakosztályában Hegedűs Leona főv. tanítónő 
fölolvasást tartott a népnevelő egyesületek 
érdekében. A fölolvasónő a tanítónőket szólítja 
föl buzgó tevékenységre. Azt óhajtja, hogy ne 
csak a vidéken, hanem a fővárosban is szer-
vezve legyenek a 12—15 éves leánykák szá-
mára szolgáló nevelési egyesületek. A háztar-
tási iskolák növendékeiből szeretné ezeket 
megalakítani, főleg azon leányok számára, 
kiknek szülői a munkásosztályhoz tartoznak, 
az apa és anya elfoglaltsága következtében 
nem részesülnek elég nevelői gondozásban. 
Az egyesületnek célja volna a szépnek, nemes-
nek és jónak ápolása az iskolán kívül is. Ezen 
célra fölhasználná az olvasgatást, költeményeket, 
házi ünnepélyeket a szülők bevonásával, sőt 
alkalom esetén a színházat is. Dorogsághy 
Dénesné elnöklete alatt bizottságot küldöttek 
ki a tervezet kidolgozására. 

— A Gyermektanulmányi Bizottság Teleki 
Sándor gróf elnöklésével f. hó 4.-e'n tartott 
értekezletén Streitmann Antal nagybecskereki 
gimn. rajztanár érdekesen beszélt, a gyermek-
ről, mint „rajzolóművészről." Az előadó a mult 
évben kiállítást rendezett a torontálmegyei 
óvók és népiskolák tanulói által készített 
rajzokról s e kiállítást bemutatta az értekez-
leten is. Érdekesen fejtegette a rajzolásnak 
pedagógiai jelentőségét s ajánlotta, hogy nyúj-
tassák mód a népiskolai tanulóknak a szabad-
kézi rajz művelésére. Az előadást tetszéssel 
fogadták. 

— A tanítók és az új választási törvény. 
A Hivatalos Közlöny legutóbbi számában 
rendelet jelent meg, amely szerint az állami, 
községi és felekezeti iskolákban április hó 
folyamán 3—3 napi szünet adható akkor, ha 
az új választási törvény előmunkálataihoz való 
számláló lapok összegyűjtésével és a lapok 
adatainak ellenőrzésével az állami, a községi, 

vagy a felekezeti tanító bizatnék meg, aki 
a statisztikai törvény rendelkezése szerint 
megfelelő díjfizetés ellenében tartozik ezt a 
tisztet elvállalni. 

— Az Eötvös-alap mult évi működését 
„Ékesen beszélő számok" cím alatt ismertetvén, 
az Iskoláink, a Grömör- Kishont vármegyei ált. 
tanítóegyesület hivatalos lapja, a következőket 
írja: „Ezekben vázoltuk az „Eötvös-alap" mű-
ködését híven föltüntető számadatokat, melyek 
ékesen érvelnek amellett, hogy eme közös 
kincsünk vezetése a legjobb kezekbe van 
letéve s hogy annak fejlődését az eddig kipróbált 
úton való haladás képes biztosítani s így a 
néhány fővárosi ábrándozó által nagy hangon 
hirdetett részvénytársasági eszmére semmi 
szükség, s annak érvényre juttatását a vidéki 
tanítóság minden erejével meg fogja akadályozni. 
De megszívlelésre ajánljuk ezen beszélő szá-
mokat azon t. tagtársainknak is, kiket eddig 
ezen humánus intézmény hidegen hagyott s 
kik annak működését nem az érző szív mele-
gével, hanem a rideg kétszer kettő néggyel 
mérlegelték." A Szepesi Hirnök-ben meg Lővy 
Mór ismerteti az Eötvös-alap működését s ő 
is ellenzi a szövetkezeti alapon álló szervezést, 
aminek — mint írja — első következménye az 
lenne, hogy számos, jelenleg gazdagon folyó 
jövedelmi forrás bedugulna. „A nemeslelkű 
közönség jótékony egyesületeket támogat (amire 
épp most példa a városok, takarékpénztárak 
és hitelszövetkezetek támogatása. Szerk.), de 
szövetkezeti alapon álló társulat a közönség 
áldozatkészségét nem veheti igénybe." Lővy 
Mór kai-társunk még az ellen is tiltakozik, 
hogy „koldusrendszert" és „protekciót" emle-
gessenek. „Ha én — írja — fiam érdekében, 
vagy saját érdekemben az egyesülethez fordu-
lok, teszem azt szerzett jogom tudatában. Nem 
koldulok, midőn az egyesület jótéteményeit 
igénybe veszem, mert hozzájárulásommal bizto-
sítottam magamnak e jogot." Szerinte a 
„protekció" sem áll meg, mert a jótétemé-
nyeket a sok tagból álló osztó - bizottság 
szavazza meg. — Itt jegyezzük meg, hogy az 
alap elnöksége Somogyi és társaitól még eddig 
nem kapott reform-javaslatot, de viszont a 
maga részéről már a február 2.-i közgyűlésnek 
is szándékozott, az alapszabályokkal kapcsolat-
ban, reformokat javasolni s ugyanilyeneket fog 
a kolozsvári közgyűlés elé is terjeszteni. Ezek-
ben az Eötvös-alap minden igaz barátja meg-
nyugodhatik és aggodalomra nincs ok. 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1904. 
év február hóban belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg ne-
vüket: 1. Nagel Lajos, néptanító, bajai lakos 
Nádas-ra ; 2. Kelsch Márton, áll. tanító, szerb-
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nagyszentmiklósi lakos Kőszegi-re ; 3. Smideliusz 
József, sz.-fővárosi tanító, Magasi-ra; 3. Schipper 
Lőrinc, állami ig.-tanító, simonyifalvai lakos 
Simonyi-Tn. ; 5. Baumgärtier Károly, sz.-főyárosi 
tanító Bajor-ra ; 5. Babjak Lajos, putkahelmeci 
tanító Bárdos-ra ; 7. Lukman Károly, selmec-
stefultoi róm. kath. bitközségi osztálytanító 
Lányi-ra; 8. Krupanszky József, állami elemi 
iskolai tanító Honvéd-re ; 9. Weiss Adolf, 
székesfővárosi tanító Vende-re; 10. Retzler 
György, áll. tanító, károlyfalvai lakos Rózsá-ra. 

— Rövid hírek. Jubileum. A nagymihályi 
állami iskola gondnoksága és tantestülete folyó 
hó 12.-én Mathiász József állami isk. igazgató-
tanító 30 éves tanítói működése emlékére 
ünnepélyt és díszebédet rendez. Az érdemes 
jubilánsnak lapunk szerkesztősége és olvasó 
közönsége nevében ez úton küldjük szerencse-
kívánatainkat ! — Egy fővárosi iskolaszék (a 
krisztinavárosi) azt a helyes előterjesztést tette 
a tanácsnak, hogy föliratban kérje meg a 
kormányt, hogy az iskolakötelezettség csak 
7 éves korban kezdődjék. — Az egyhuzamban 
való délelőtti tanítás hasznát ismertette Sturcz 
György fővárosi tanító a M. Tanítók Otthoná-
nak a pedagógiai osztályában. Az értekezés élénk 
vitát keltett s a szakosztály elhatározta, hogy a 
kérdést napirenden fogja tartani. Remélhetőleg 
ez annyit jelent, hogy alaposan tanulmányozni 
fogja. — A Magyar tanügy 24. (március 6.-i) 
száma változatos és jól megválogatott tarta-
lommal, érdekes rovatokkal és friss hírekkel 
jelent meg. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
4289/903. sz. a. ajánlotta ezt a jól szerkesztett 
s a közoktatás minden ágát felölelő heti újságot, 
melyet az elemi iskolai tanítótestületeknek mi 
is melegen ajánlunk megszertésre. Csak kívá-
natos, hogy kartársaink a közoktatás közép és 
felső fokát is figyelemmel hisérjék ; ehhez pedig 
a Magyar Tanügy alkalmas segédeszköz. Elő-
fizetési ára 8 K, félévre 4 K ; kiadóhivatal : 
VU. Kerepesi-út 54. — Fölhívás. Baranya 
vármegye szentlőrinci járásbeli mindazon tanító-
kat — felekezeti különbség nélkül - , kik az 
ált. tantestület tagjai, vagy azokká óhajtanak 
lenni, a választmány megbízásából fölkérem,hogy 
f. hó 16-ikán az alakuló közgyűlésen Szentlőrin-
een (nagyvendéglő) megjelenni szíveskedjenek. 
Kárászpuszta, 1904 március hó 5. Lineat József, 
járásköri elnök. — Műkedvelői előadást ren-
dezett a szolyvai intelligencia és állami iskola 
tanítótestülete az ottani szegény iskolásoknak 
tankönyvekkel és írószerekkel való ellátására, 
mely a jelzett célra szépen jövedelmezett. — 
Elismerés. A Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület igazgató - választmánya, Losoncon 
1903. évi szeptember hó 15.-én tartott gyűlésén 
Kuczkó József betlenfalvi közs. isk. tanítónak, 

a magyar nyelv és szellem eredményes terjesz-
téseért, hazafias munkájának jól megérdemelt 
elismeréseül dicsérő oklevelet szavazott meg, 
melyet a derék tanítónak e napokban át is 
küldtek. — Gyűlés. Az „Erdővidéki Tanító-
egyesület rendes nagygyűlését Baróthon a róm. 
kath. el. isk. helyiségében március hó 21.-én 
tartja meg. A Bars megyei ált. tanítóegyesület 
közgyűlése Léván f. évi május 25-én lesz. 
Ugyanazon a napon Göőz József dr. nemcsak 
a tanítóegyesület gyűlésén, de a lévai állami 
tanítóképző-intézeti növendékek előtt is be-
mutatja új tanításmódját. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alap javára: Szondy Lajos (bélyegekben) 30 f ; 
Schlaghammer Gyula, Baracs (tags, díja) 3 K ; 
Csikesz Sándor, Szoporca (t. d.) 3 K ; Mihaj-
lovics H. Lőrinc, Leszkovica (t. d.) 3 K ; 
Marikovszky Béla (Hardicsa) 50 f ; Bopp Ferenc, 
Pálfalu (t. d.) 3 K. — 2. Tanítók Házára: 
Grosz Jenő (Kiskundorozsma) küldeménye hang-
versenyök jövedelméből 43 K ; Mihajlovics H. 
Lőrinc 5 K ; Gyomoréi, Miksa, Zalalövő (általa 
rendezett mulatság jövedelméből) 30 K. Át-
utaltuk a m. kir. postatakarékpénztárhoz. 

— Halálozások. Molnár Lajos sz.-fővárosi 
tanító 23 éves korában meghalt. — Csombók 
Ferenc szamosszegi nyug. ev. ref. tanító életé-
nek 61-ik évében jobblétre szenderült. — 
Dunay Mátyás böősi 47 évig működött érdem-
keresztes, nyugalmazott főtanító életének 69-ik 
évében elhunyt. — Imre Lőrinc kir. tanácsos, 
Abauj-Toma-, Borsod- és Szepes-vármegyék 
nyug. kir. tanfelügyelője áldásos életének 77-ik 
évében, melyből 56-ot megszakítás nélkül a 
népoktatásügy szolgálatában töltött, rövid 
szenvedés után március 3.-án Kassán meghalt. 
Áldás emlékökre ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest, ki Eötvös-alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII. ker. Hársfa-utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker. Rottenbiller-utoa 
66. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke: 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker. Városmajor-
utca 31. szám; pénztárosa: Dállos István, lakása: I. 
ker. Gellérthegy-utca 27. szám. 

Tartalom. Népnevelésiünk fejlődésének új iránya. 
Végh István. — A legnagyobb ellenség. Gubitza 
Kálmán. — A székesfővárosi elemi iskolai rajztan-
folyam. Gozró Dénesné. — Népnevelő egyesületek. XI. 
Franczia János. — Egy földrajzi óra az V—Vl-ik 
osztályban. Csurka István. — Külföldi szemle. — 
Szünóra. A mi házunk. Sághy Mihály. — Irodalom. 
Schön József. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
A gyulafalvi Gáborfűrész-telepi nyilvános jellegű 

osztatlan népiskolánál üresedésbe jött tanítói állásra, 
mely évi 1000 korona fizetés, valamint szabad lakás, 
fa és világítás élvezetével van egybekötve, ezennel 
pályázat hirdettetik. Előnyben részesülnek oly ev. 
ref. vallású okleveles tanítók, kik a németnyelvben 
is teljes jártassággal bírnak, zeneértők és dalárda 
vezetésére képesek. A családi állapotot, életkort és 
nyelvismereteket feltüntető ajánlatok tanítói oklevél 
és bizonyítványmásolatokkal fölszerelve, folyó évi 
március hó 15-ig az „Erdélyi Erdőipar Részvény-
Társaságihoz posta Kovászna 2. címzendők. 

(185—11—2) 
Az új-ó-sóvei ágost. hitv. evang. egyházban a 

második tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadal-
ma : 1060 korona az egyházpénztárból. Temetési és 
keresztelési stólailleték évenként körülbelül 30 korona. 
Kényelmes négy szobából álló lakás, konyha, pincével 
és kerttel. A magyar és német nyelv ismerete szükséges. 
Próbaorgonálás igényeltetik. A pályázatok március 
15-ig alólírottnál benyújtandók. Petri Károly, evang. 
lelkész. Posch Gottlieb, isk.-széki jegyző. 

(166—11—2) 
A beckói ág. hitv. ev. egyház tót tannyelvű 

iskolája számára okleveles kántortanítót keres. Fize-
tese 944 kor., lakás és kertek. Állás azonnal elfog-
lalható. Kérvény a lelkészi hivatalhoz beküldendő, 

(173—II—2) 
Clementina pusztai népiskola keres azonnali 

belépésre r. kath. tanítót 3 hóra. Fizetés 150 korona 
és ellátás. — Tanítás 3 helyen végzendő. — Ajánlatok 
„Clementinai Iskolaszék, u. p. Mezőkövesd" küldendők. 

(188—II—2) 
Pozsony m. Böös nagyközségben egyik osztály-

tanítói állás 800 korona fizetés és egy bútorozott 
szoba élvezete mellett március 20-ig betöltendő. 
Ismétlőt tanít. Kántoriakban segédkezik. Iskolaszék. 

(203—1—1) 
Az ócflai ref. tanítónő állásra március hő 18-ig 

pályázatot hirdetek. Jövedelem állami kiegészítésse-
együtt 800 korona és új lakás. Zenében és női mum 
kában képzettek előnyben részesülnek. (Ócsa, 1904 
február 29.) Török József, ref. lelkész. (200-1-1) 

Reform, orgonista segédkántorul azonnal beléphetni 
évi 400 korona, étkezés s havi 4—10 korona mellék-
jövedelem mellett. Okmányok Nánai Szüts Ferenchez 
küldendők Mezőtúrra. (202—II—1) 

Szerény igényű egyén, róm. kath. 24 éves, nőtlen, 
jó okleveles, nagyon jó működési bizonyítvánnyal, 
segéd, vagy rendes tanítói állást keres. Szíves meg-
keresés kéretik (Jelenőére (Háromszék) Márton 
Mihály. _ (196—1—1) 

Tolna-mözsi kath. magyar-német tannyelvű 
iskolához tanító kerestetik. Javadalma: 464 korona 
és teljes ellátás. Okleveles tanítók kérvényeiket 
március 15-ig az isk.-szék elnökségéhez küldjék be. 

(190-1-1) 
9 évi gyakorlattal oki. rkath. tanító állást keres 

illetve cserélne. Jelenlegi jövedelmem készpénz, 
lakásom új és kényelmes. Szíves megkereséseket 
kérek Szent-Demeter, posta Nagy-Kend, Udvarhely 
vármegye. Sándor Imre. (191—I—1) 

Pályázat a battyáni róm. kath. kántortanítói állo-
másra. Jövedelem : 1. Lakás kerttel. 2. 600 kor. hit-
községtől. 3. 5 • » méter öl fa uradalomtól, értéke 
80 kor. (Iskolateremre külön 2 öl.) 4. 1 hold 363; -öl 
föld bérértéke 24 korona. 5. Munkaváltság 10 korona. 
6. Stóla 8 kor. Tanköteles 25—30. Határidő március 19. 
Kérvények Mecsek - Jánosiba a plébániai hivatalhoz 
intézendők (Baranya megye), u. posta: Komló. Mecsek-
Jánosi, 1904 március 1. Takács, plébános. 

(199-1-1) 

Rajec város (vasúti állomás) ág. evang. okleveles 
tanítót vagy tanítónőt keres. Javadalmazása állami 
segéllyel 800 korona készpénz, lakás, két kert, fűtés, 
mellékjövedelemre is számíthat, tannyelv tót. Kér-
vények alulírotthoz Szulyóra (p. Predmér) küldendők. 
Az állás azonnal elfoglalható. Krizsán János, ev. 
szulyói lelkész. (186—II—2) 

A ternyei ktanítói állomás másodszor hirdettetik. 
Jövedelme feljön 1200 koronára. Folyamodványok 
Besztercebányai Erdőigazgatósághoz küldendők, inté-
zendők, szerkesztendők összes iratokkal márciuB 26-ig. 

(205-1—1) 
A németladi plébániába kebelezett Som-Apát i 

tanítóállomásra pályázat hirdettetik. Lakás, két pad-
lózott szobával és minden szükséges helyiséggel. Jöve-
delem: 1. Kert és lucernás — 100 K. 2. Tandíj 38 K 80 f. 
Ismétlők után 30 K és fejenként még 1 K — 14 K. 3, 
Minden polgártanuló után egy kocsi fa, 2 K-val kötelező-
leg megváltva = 40 K. 4. 17 hold szántóföld 4 hold 
réttel — 672 K. 5. Négy hold búzavetés háromszori 
szántás, elboronálás, learatás, a termény haza-
hordása = 88 K. 6. Féltelek utáni erdőilletőség = 10 K. 
7. Kegyadomány míg az adatik 180 K. 8. A trágyát 
a hívek kihordják évente — 20 K. 9. Külön mint 
kántornak: lélekpénz 12 K 40 f. 10. Lélekbúza 15 
mérő — 90 K. 11. 38 kocsi gazdafa két koronával 
kötelezőleg megváltva = 76 K. 12. Stólajövedelem = 
20 K. Kötelezettsége : miséknél orgonálni, énekelni. 
Vasár- és ünnepnapokon letenyét végezni. Nagyböjt 
és ádventben hetenként háromszor letenyét tartani. 
Tannyelv: magyar. A pályázat napja március 15 
délelőtt. Folyamodványok az egyházi elnökhöz Német-
ladra (Somogy) per Szigetvár küldendők. Osvald 
Péter, esp.-plébános, egyh. elnök. (197—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

AáUMMAAAAAAAAAAA 
Juhay Antal gyakorlati vezérkönyvei 

az elemi népiskola I., II., III. és IV. osztályában köte-
lezett összes tantárgyak tanításában kalauzolják a 
tanítót. Hatósági ajánlás és intézkedés folytán ezek a 
művek a székesfőváros valamennyi elemi népiskolai 
könyvtára részére beszereztettek. Egy-egy osztály teljes 
vezérkönyve 5 korona. Kaphatók : Juhay Antal 
tanárnál, Budapest, VII., Himgária-körút 233. sz. 

(43—VI-5) 

f f f f f f f f f f f f f f f f 

Tisztelt Kartársak! 
Ha nálatok vagy közelben nagyobb úri birtok, 
kőszéntelep, tölgyerdő van eladó, vagy bérbeadó, ha 
van ki birtokot vételre vagy bérletre keres, kinek tör-
lesztéses kölcsön kell, vagy drágát olcsóbbra átvál-
toztatni akar, azonnal jelentsd hozzám, üzletkötés 
esetén a jövedelmet megosztom veled. Eötvös-alapunkra 
a tiszt. jöv. 5°/o-át adom. Kérj azonnal fölvilágosítást 
10 filléres bélyeggel. Kerestetik néhány száz hizlalni való 
sertés azonnali vételre. L. Gyula, tanító, birtokadás-

vételi irodája, Nádudvar. (192—II—1) 

agg* é% -Pí Mk 
w M w W w W W w 
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Az orosz-japán harctér átnézeti 

Mérték 1:5,500.000. Nagy s. 50X60 cm. 6 színnyomás a 

Magyar Földrajzi Intézetnél, 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

megjelent. Ära 60 fillér. Előre fizetve a megküldés 
bérmentes. (208-1-1) 

Fontos a tejgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi, 
erő- és turbina . hajtásra úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszállítás-
hoz, vaj- és sajtgyártáshoz, leg-
előnyösebben szállít az Első inagy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

Fuchs és Schlichter, 
BUDAPEST, VI., Jász-utoa 7. sz. 

VA nnVTTPI 1 *riss Yttiat> évi kötés mellett 
V AJllí V11BL . minden mennyiségben a legma-

gasabb árakon átveszünk. 
Árjegyzékek, költségvetések, tervek Ingyen 

és bérmentve. (2086—XX—9) 

ELSŐ MAGYAR H A N G S Z E R G Y A f í 
= v i l lamos erőre berendezve. 

|E 

Budapest, 

STOWASSER J. 
cs. i s Kir. ndvari hniiKszcrg-yáros, 

a „Rákóczy" _ J fôS* 
.javított 

tárogató 
egyedüli 

feltalálója. 

Ajánlja saját 
gyárában 

készült összes 
vonós, fa-, 
réz-, fuvó-

<+• II. ker,, 
Lánchid-u. 5. 

Bl 

hangszereit 
szakértői és 

föltétlen 
szolid árak 

mellett. 
Legújabb kiadású árjegyzék 

összes hangszerekről és = harmoniumokról — 
kívánatra ingyen és bérmentve megküldetik Jb 

Szavalatokat, március 15 - ére és egyéb iskolai 
ünnepélyre tartalmaz a 

Kovács - Maurer Szavalókönyv 
bekötve 50 fillérért bérmentve küldi a pénz elő-

leges beküldésénél Ingusz I. é s âa Aradon. 
(177—III—2) 

F e i w e l L i p ó t u t ó d a 
BUDAFEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, iskolaberendezések, tornakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

láadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
( 8 7 - 2 6 - 5 ) 

T ï T T I ^ T T T ^ ï f i f f V V V f V Y V V V T T ? ? ? ? 

y» r i / - \ szállítja a miniszterileg ajánlott s 
X X o i U U U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy V» bádogszelence 6/« kig. kor. 7. 

» V« 3/< „ „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset n 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozófesték ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél —.40 
Űj mázolás i és vonalozás i utasítással 

Greschik Gyula, 
(55—V—5) L Ő C S É N . 

Az amerikai cottage-orgonak 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
-a* BUDAFEST, m-

VIII., József-körűt 15. sz. 
( ajánlja európai szerkezetű harmo-

niumait is. 
* gyönyörű hang, melyet az 

merikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol, ön ma* 

^ gának zeng dicséretet. 

Á r » 1 2 0 k o r o n á t ó l f f t l -
J e b b . 8 k o r o n á n r é s z l e -

t e k b e n i s . 
K é p e s á r j e g y z é k i n g y e n és 
b é r m e n t v e . 5 évi j ó t á l l á s . 

(1440—52—18) 
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Elsőrendű KÓKUSZ-ZS1RT, 
mely a liba- és disznózsírt tökéletesen pótolja, 5 kilós 
postadobozban 6 K 40 fillérért bérmentesen szállít : 

Rebenwürzel és Grausz 
Budapest, VI., Ziaudon-utca 3. szám. 

Tanítóknak engedmény. 
(154 -1 -1 ) 

Egy 8 és 12 változatú előljátszó pedálos új 

t e m p l o m - o r g o n a 
kitűnő hang és szerkezettel mérsékelt áron eladó 

Szaiay Gyula műorgonakészítőnél Székes-
fehérvárott. (182—II—2) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos árou 

EHRENTREU és FÜCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
(1304-40-21) 

Stampay ének- és imakönyve 
(X. ismét bővített, jubileumi kiadás.) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. 256 
oldal. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik 
könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút, Esztergom m. 

(2000—XX-15) 

gD Iskola hegedűk kaphatók 
l l 3, 4, 5, 6, 8 frttól feljebb 
I I Iskola és templomi harmoniumok 

y^k a legdúsabb választékban és jutányos árakon 
Ép® Sternberg Ármin és Testvére 
Bsgl!» es. és kir. udvari hangszergyár központi 
BljS üzletében 

É g ö j BUDAPEST, Kerepesi-út 36. szám. jtei w J . 
m i m Árjegyzék (minden cikkről liiilön) ingyen 

kapható. (1908—25—17) 

Divatos férfiöltönyök 
vagy Felöltök készülnek saját műhelyemben remek 
szabásban 15 forintért mérték után fekete, sötétkék, 
barna, szürke és drapp szinű valódi gyapjúszövetekből. 
A megrendelt öltöny 10 forint utánvét mellett szállít-
tatik, s a fennmaradó 5 forint 3 hónap múlva fize-
tendő. Ezen fizetési feltételt azért teszem, hogy ezen idő 
alatt meggyőződjék a szövet kitűnő minőségéről és 
tartós elkészítéséről. Mértéknek elegendő a mérték-
utasítás kitöltése, vagy egy viselt ruha beküldendő. 
Kabáthossza a gallértól kezdve cm. Ujjahossza az ujj-
bevarrástól kezdve. Mellbőség a mellényen át a hóna 
alatt. Hasbőség a mellényen át mérve. Belső nadrág-
hossza a lábközvarrástól lentig. Mellénymérték fölös-
leges. Felöltőnek a kiskabát mértékutasítása szerint 

veszünk mértéket. 

L i i c l i l m a i i u S á n d o r 
(156 - IV—3) férfi-szabó-mester. 

Budapest, Rottenbiller-utca 4 b sz. 

9 M jjf 

I * 
íf « 

e l ő f i z e t é s i á r a s 
M ? Egész óvre ÍO kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 3 kor. 5© fill. â«^. 

« M * - M * 

»J| Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
ezen igazgatósághoz küldendők be. 

m 
<4 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. far. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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Szőlő- és borgazdasági tanfolyam 
néptanítók részére. 

28.873. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
A szőlömívelés szempontjából kiváló fontossággal bíró községekben alkalmazott nép-

tanítók részére az e téren müködö szakközegek vezetése alatt, az alábbi helyeken az előző 
évek példájára, a folyó évben is négy hétre terjedő szőlő- és borgazdasági tanfolyamok rende-
zését vettem tervbe. " ~—" 

1. A tanfolyamok célja az, hogy az azokon résztvevő néptanítók a szőlő- és borgazdaság terén, külö-
nös tekintettel az elpusztult szőlők felújítására, gyakorlatilag és részben elméletileg is kiképeztessenek 
oly célból, hogy e szakmában a népiskolákban s a gazdasági ismétlő-iskolákban a tanulóknak oktatást 
nyújthassanak, illetőleg az ifjú nemzedékben a szőlőmívelés iránt érdeklődést ébreszteni képesek legyenek 
s általában az illető községben a nagyobb szakértelmet és szakképzettséget nem igénylő, egyszerű szőlő- és 
borgazdasági ismeretek népszerű terjesztését előmozdítsák. 

2. Az egész tanfolyam négy hétre terjed és két részletben tartatik meg és pedig a tanfolyam első 
része tavasszal, a második része pedig ősszel, 14—14 napon át. A tanfolyamon mind a két időszakban, tehát 
az egész négy héten át ugyanazon tanítók vesznek részt. 

3. A tanfolyamok helyéről és idejéről a következő kimutatás nyújt tájékozást : 

A tanfolyam helye 
A t a il f o 1 y a m i d e j e 

t a v a s s z a l ő s s z e 1 

Szentendre április hó 25-től május hó 8-ig október hó 3-tól október hó 16-ig 

Tapolca » n n 5-től » 18-ig 
Pozsony » n » 5-től » 18-ig 

Eger » n » 6-tól » 19-ig 

Tarcal H » » 17-től » 30-ig 

Bihardiószeg » ff ff 3-tól » 16-ig 

Ménes » ff « 5-től » 18-ig 

Nagyenyed ff ff n 10-től » 23-ig 

4. A tanfolyamokra kizárólag olyan néptanítók vehetők fel, akik — tekintet nélkül arra, 
vájjon állami, községi vagy felekezeti iskolánál vannak-e alkalmazva — oly hegyvidéki községben működ-
nek, ahol a fillokszéra a szőlőket már megtámadta, vagy már el is pusztította, s ahol a lakosság kizárólagos, 
vagy főkereseti forrását a szőlőmívelés képezi. 

5. À tanfolyamokra felvett néptanítók útiköltségeik s a lakás és élelmezési költségek fedezésére, az 
egész négy heti tanfolyam tartamára, egyenként 120 K, azaz egyszázhúsz korona átalányt kapnak, mely ösz-
szegnek fele a tavaszi, másik fele pedig az őszi tanfolyam első napján, szabályszerű nyugtáikra, a tan-
folyam vezetője által fog az illetőknek kifizettetni. 

6. A tanfolyamokra felvett néptanítók úgy az elméleti oktatásban, mint a gyakorlati munkákban 
pontosan és szorgalmasan résztvenni tartoznak. 

7. Felhivatnak azok, a néptanítók akik ezeken a tanfolyamokon résztvenni óhajtanak, hogy egy koronás 
bélyeggel ellátott kérvényeiket, (melyben életkoruk, nyelvismeretük, tényleges alkalmaztatásuk vala-
mely nyilvános népiskolánál, a szőlő- és borgazdaság terén esetleg történt eddigi működésük is föltün-
tetendő, — s ezen körülmény közvetlen iskolai hatóságaik által is igazolandó —) fo lyó évi április hó 
l - i g illetékes kir. tanfelügyelőjük útján, ahhoz a szőlészet i é s borászati felügyelőhöz (ille-
tőleg vincellériskola igazgatóságához) nyújtsák be, akinek kerületében Jelenleg működnek. 

Budapest, 1904. évi március hó 4-én. 

( 4 / h - n - i ) ü f . kir. földinívelésügyi miniszter. 
f'^apest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LA ÍM A. 
K I A D J A A V A L L A S - ES K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min 
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Earyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZEIIKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEli., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m acinvik v i s s z a . 

Ok és okozat. 
(A- népiskola h i v a t á s a . ) 

A napilapok vésztjóslóan tárgyalták; 
némelyikében tárgyalják most is a gör. 
kath. vallásból a gör.-keletibe történő 
áttéréseket. Hazánk északkeleti szögleté-
ben: Máramaros és Bereg egy pár köz-
ségében észlelték a bajt. Keresik ennek 
az okát, de nem találják; legmegköze-
lítőbben a huszt-járási főszolgabíró 
mérlegeli a dolgot. Azt mondják, a vallás 
örve alatt nemzeti veszedelmes tanok 
mételyezik a nép lelkét; mert hacsak 
arról volna szó : a nép ilyen vagy olyan 
rítus szerint imádja-e az Istent, akkor 
ez még nem lenne veszélyes tünetű baj. 

A baj azonban — úgy találják — 
mélyebben járó. A szülőföld iránt érzett 
hazaszeretet, az ősök emléke iránt táp-
lált kegyeletes érzelem fogja kárát 
vallani; mert a görög-keleti vallásra 
tért egyszerű polgárból igaz magyar 
ember már ritkábban válik. 

Itt tehát az ellenségek a trójai térfog-
lalás példájára lopódzkodnak városaink, 
községeink lebontott kapuin át, hogy 
azon belől : utcáinkat, házainkat, tűz-
helyeinket, megtakarított vagyonunkat 
közprédává tegyék. Megégessenek itt 
mindent, ami magyar nemzeti és a 
romokból új élet támadjon új éggel és 
új földdel. Ez a szándék látszik. 

Ebben az áldatlan mozgalomban gya-

nakvó szemmel nézik az állami iskolai 
tanító működését, sőt meg is hurcolták, 
megvádolták, hogy titokban idegen szár-
mazású szellemi cikkeket terjeszt az 
iskola erejével. Holott a képezde, mely 
kibocsátotta, a járás első tisztviselője, 
aki hazafias irányú tevékenységét jól 
ismeri : kultúregyesület jutalmazására és 
dicséretére ajánlotta hivatalos úton ezt 
a meggyanúsított állami tanítót. 

Mi, népiskolai tanítók, akik olyan 
közel állunk a néphez, akik népnevelői 
tisztünkben igaz lelkesedéssel fáradozunk, 
azt véljük, a jelentkező bajok okai nem 
a népben, hanem — legyen szabad 
őszintén szólanom — állami szerve-
zetünkben keresendők. 

Az 1848-iki vívmányok és ezt meg-
előzőleg, előkészítőleg a Batthyányak, 
Széchényiek, Kölcsey ek, Eötvösök, 
Kossuthok tanulságos munkálkodásai 
nem találtak továbbépítőre. Epítésök 
nyomán tátongó ür maradt, mely át-
hidalva ma sincs. Az 1896. év, a millen-
náris évforduló a legtöbbet tett a ja-
vítás terén. Máramarosban különösen 
érezzük ezt, ahol a népoktatásnak a 
legmesszebb menő alapozó munkát adta 
kormányunk. 

Hosszú, nagyon hosszú időkön át nem 
törődtek a néppel úgy, amint kellett 
volna. Erkölcsi, vallási, gazdasági, értelmi 
kiművelésére ügyet se vetettek. A nép-
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iskola, lenézett intézmény volt, mestere 
pedig pária, szatirája a társasági körök-
nek. Az államok hivatottak tekintélyt 
követelni a népiskolának. A tekintély 
nyilvánulhat: a néptanító anyagi ellá-
tásában és magasabb képzési módjában. 
A pedagógia szentebb tudomány a 
teológiánál, ez annak fölötte nem állhat. 
A szelidlelkű Jézus is néptanító volt. 
A protestantizmus első papjai szintén 
tanításra voltak el híva. 

Eötvös az ő állampolitikai elyeivel, 
intézkedéseivel, nagyszabású terveivel 
magára volt hagyva. A lelkészségek 
drágán szolgálták a lelkieket, esketés, 
temetés alkura ment. Holott ezekért 
egészséges állami élet mellett bérek 
alig volnának szedhetők. Adózási rend-
szereinket lehetne akként módosítani, 
hogy a lelkiek szolgálatát teljesítő 
egyének állampénztárból kapják illet-
ményeiket, mert a házasság, keresztelés, 
temetés alku szerint történő végzése a 
hivek szegényebb sorsú részénél anyagi 
rövidítésekkel jár és ez a boldogulás 
hátrányát eredményezi. Nem kicsiny-
lendő dolgok ezek. A néptanító, ki a 
nép között él, a nép sorsával törődik 
ós hivatása, hogy törődjék, különben nem 
néptanító: ezeket mind naponként tapasz-
talja. Az államoknak legelső sorban az 
áll érdekökben, hogy a vallási és köz-
művelődési, illetve közoktatási állapotok 
érjék el a teljes jobb kort, mert az 
itt, ezeken a téreken bekövetkezett 
rendes állapotok lesznek szülőokaivá a 
többi jobbnak — úgy az anyagi, mint 
a szellemi téren. Kultúr nép kell a 
Kárpátok ölére és nem politikus nemzet. 

Most, mikor idegenből meg idegen 
szóra, honnan gyámolító kezet vár, 
vallomást tesz egy töredék: veszik észre 
igazán a népet. Holott ez a nép eddig 
is itt volt. Yárt, remélt türelemmel, 
remélte a jobb jövőt, hitt a jobb kor-
ban. Jöt t helyette rosszabb. Nőttek a 
nép vállaira nehezedő terhek, egyházi, 
községi adózások, a monopolizált gazda-

sági cikkek szaporodtak, az élelmezési 
cikkek drágultak és a közegészséget 
veszélyeztetőkké (alkohol) váltak. 

A népiskolák az ő áldásos műkö-
désöket csak a legújabb időben vihetik 
előre, mert a kormányok az ő tervöket 
most kezdik erélyesebben a népiskolák 
terén is végrehajtani. A nemzeti állam-
eszmének hívebb terjesztői, hívebb leté-
teményesei a jól szervezett népiskolánál 
nincsenek. A természeti jogrend csak 
a legújabb időben kezd az ő részén 
valóra válni. Nem állították oda a 
gyakorlati élet közepébe. Leszorítani, 
kicsinyíteni igyekeztek, holott a nemzeti 
államfejlődésnek jobb, alkalmasabb ala-
pozó organuma a jó népiskolánál nincs. 

Az idei tél folyamán, Máramaros-
vármegye gazdasági egyesületének föl-
kérésére a vármegye négy községében 
tartottam nyolc előadást; föladatom 
volt a nép körében a nép sorsával fog-
lalkozó törvényekről ismertetést adni. 
Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem e 
nyolc rendbeli utamban. Van olyan 
község, hol az államnyelv teljesen 
ismeretlen. Azt hiszi valaki, hogy ezt 
a nép akarja így? Nem! Siránkozik, 
hogy nincs, aki őket erre megtanítsa. 
Okozza a községi elöljárót (községházá-
ban voltunk ós jelen volt a bíró, jegyző 
is), a felekezeti iskolát, mert az ő gyer-
mekeiket ezek tanítják. A nép szívesen 
fogadja a magyar kultúrát, jó bánásmód 
mellett megérti azt, hogy ő Magyar-
országon lakik, tehát magyar föld terem 
neki kenyeret; magyar kormány, magyar 
király atyai gondoskodását élvezi, tehát 
helyes, ha első sorban ő is magyar. 

Megért minden jót az az egyszerű 
polgár, csak legyen logika és őszinteség 
a mi tanításunkban — azaz legyen a 
népiskola a nép igaz barátja és minden 
község valódi központja; ha csupán 
gyermektanító - intézet, akkor félútig 
sem ér el. Azért én föltétlen híve és 
munkása vagyok az olyan népiskolának, 
mely fölszereli magát — a helyi körül-
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mények melegágyától kikövetelt — 
ifjúsági egyesülettel, népkönyvtárral, 
gazdasági, ipari iskolával, óvóval; ilyen 
nevelő-intézeteken átment nép soha-
sem lesz hazafiatlan, mert nem engedi, 
hogy azzá legyen: a saját lelkiismerete. 

(Máramarossaiget.) Bökényi Dániel. 

Az egyhuzamban való tanításról. 
A székesfőváros tanügyi köreiben jelenleg 

napirenden levő fontosabb kérdések egyike az, 
hogy csak délelőtt folyjon-e a tanítás az elemi 
iskolában, avagy maradjon-e meg a tanítási 
rend úgy, amint most van, t. i. délelőtt és 
délután. 

Nagyon természetes, hogy ez a kérdés első 
sorban és legközelebbről magukat a tanítókat, 
a tanulókat és ezeknek a szülőit érdekli. Nem 
csekély érdeklődést tanúsítanak azonban a 
dolog: iránt mások is. Még az orvosi szakkörök O a 
dicséretes buzgóságot fejtenek ki a kérdés 
egészségügyi oldalának a megvilágítása körül, 
addig az iskolafentartó hatóság próbaképen 
már is elrendelte az egyhuzamos tanítást 
néhány iskolában. 

Nézetem szerint igen helyes útját válasz-
totta a kérdés tisztázásának a VI. ker. Szívutcai 
el. iskola tanítótestülete, mikor az iskolai év 
kezdetén elhatározta, hogy a szóban levő kérdést 
előbb minden oldalról tanulmányozni fogja s 
csak azután mondja ki véleményét. 

S hogy magát a kérdésről minél nlaposabban 
tájékoztassa, meghallgatta mindazokat, akiknek 
a dologhoz valami közük van. 

Szóba állt a tanulók szüleivel, hogy meg-
ismerje a nagyközönség kivánságát. Megkér-
dezett ez irányban hírneves orvosokat és ismert 
nevű pedagógusokat, hogy tisztán láthassa az 
egészségügyi és a pedagógiai elvi szempontokat. 
Mikor aztán ilyetén módon birtokába jutott a 
szükséges anyagnak, ezt egybevetve a gyakorlati 
tanító tapasztalataival, megvitatta a kérdést s 
f. évi március havi értekezletében kimondotta 
azt a véleményét, hogy az egyhuzamban való 
tanítást helyesebbnek, megfelelőbbnek tartja, 
mint a délelőtti és délutáni tanítást. 

A nevezett tantestület által a székesfővárosi 
hatósághoz intézendő emlékirat, melyet Sturcs 
György szerkesztett, mint komoly és értékes 
munka, számot tarthat az intéző körök teljes 
figyelmére és méltatására. Meg van benne 
világítva a kérdés szociológiai, egészségügyi 
és pedagógiai szempontból. Azonban van egy 
nagyon gyönge oldala. Ez pedig az, hogy a 
szociológiai érveket épen olyan fontos és nyomós 

érveknek szeretné elismertetni, mint aminők az 
egészségügyi és a pedagógiai érvek. Imént tett 
megjegyzésemmel nem kívánom a szociális 
kívánságoknak figyelmen kívül hagyását. Am 
méltassuk, és amennyire lehetséges, elégítsük 
ki a szülők minden jogos kivánságát, de csak 
azon esetben, hogy ha azok más, fontosabb 
érdekeket nem sértenek. Már pedig ebben a 
kérdésben a szociális kívánságok teljes kielégí-
tése csakis az egészségügyi érdekek sérelmével 
történhetnék meg. A szóban levő kérdés eldön-
tésénél nem volna szabad a szociális érveket 
az orvosi szakértők kellően megokolt érveivel 
teljesen egyenrangúaknak tekintenünk. 

Mikor a gyermek testi és szellemi fejlődé-
sének föltételei, tehát egész lényének az egész-
ségi ügye van kérdésben, akkor ezen egyetlen 
egy érdek előtt minden más érdeknek el kell 
törpülnie. 

Aki tehát ezt a kérdést tanulmányozza, az 
soha, egy pillanatra se tévessze szeme elől a 
gyermek testi és szellemi fejlődésének a föl-
tételeit, szóval : csak a tanulók egészségügyét 
tekintse mindenekelőtt megvédelmezendőnek. 
Ezért én e kérdésben a döntő szó kiejtését az 
orvosszakértőkre s ezek közül első sorban a 
pszichiatrákra bíznám. 

Most pedig adjuk át a szót az orvosszak-
értőknek. Babarczi-Scliwartzer Ottó dr. egyet, 
tanár így nyilatkozik : „ Az egyhuzamban való 
oktatást a gyermek szellemi életének fejlődése 
szempontjából veszedelmesnek tartom, mert a 
kis, fejlődő agy nem képes a fogalomtömegek 
földolgozására, és az eziránt való törekvés — 
végül is az agyrendszer fejlődési folyamatára 
bénítólag hat." 

Dr. Sehuschny iskolaorvos és az „Egészség-
tantanárok Szövetségének " elnöke ezeket 
mondja: „A szellemi elfáradásra vonatkozó 
vizsgálatok bizonyítják, hogy gyermeknek 
hosszabb ideig szellemileg foglalkoznia nem 
szabad. A hosszabb ideig tartó szellemi munka 
a szellemet, sőt a gyönge fizikumot is kimeríti. 
De nemcsak a szellemi munka fárasztja ki a 
gyermeket, hanem az ülés is, ami korántsem 
pibenés, hanem par excellence testi, illetőleg 
izom-munka. Ezekből következik, hogy az 
iskolahigiénikus nem lehet barátja az egy-
huzamban való tanításnak. Kísérletek bizonyít-
ják, hogy gyakori pihenés és gyakori evés 
fokozzák az idegerőt és megakadályozzák a 
kimerülést. Ha délelőtt lehetne a gyermekeket 
egy óráig pihentetni s ezen egy órai pihenés 
után (mely alatt a gyermek jól evett is) köny-
nyebb tárgy, pl. szépírás stb. következnék, 
akkor lehetne a kérdéssel — kivihetőség 
szempontjából — foglalkozni." 

Dr. Hajós Lajos idegorvos véleménye: „Azt 
11* 
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az egyfolytában való délelőtti rendszert, mely 
pl. a budapesti gimnáziumokban otthonos, a 
polgári és középiskolában is károsnak tartom, 
az elemi iskolában pedig mindenáron meg-
akadályozandónak. Gyermekek tanításánál egy 
félóra, mely alatt a tanulók éberek, jókedvűek 
és figyelnek, a tanító pedig kedvvel oktat — 
többet ér, mint fáradt gyermekek között 
vesződő tanító egy óra hosszáig. Ezért ne 
sajnáljuk az óraközi hosszabb szüneteket." 

Dr. Jendrassík egyet, tanár így ír: „Nem 
tudom milyen tanítás foglalná el az időt 8—l-ig. 
Mert határozottan túlságosnak vélném, ha az 
5 óra — egyfolytában még rosszabb volna, 
mint fölosztva —- tanulási tárgyakkal töltetnék 
el. Az órabeosztás,' a tanítási anyag ismerete 
nélkül e kérdéssel lehetetlen foglalkoznom. Ha 
közbe 1 — 1 óra rajz, torna esik, persze inkább 
el lehetne képzelni az új beosztás lehetőségét." 

Dr. Hainiss Géza egyetemi magántanár és 
gyermekorvos: „Egészségi szempontból fontos-
nak tartom, hogy a gyermekek a délután 
óráival szabadon rendelkezhessenek, hogy a 
testi fejlődésükre, egészségükre fontos testi 
mozgást, sétát végezhessék és hogy táplálko-
zásuk is a megfelelő mértékben történjék." 

Dr. Szegvári László véleménye szerint ; „ha 
az elemi iskolában 3—4 óráig tart a tanítás, 
kellő órabeosztással semmiféle hátránnyal sem 
jár az egyhuzamos tanítás." 

Dr. Balogh Tihamér célszerűbbnek tartja a 
délelőtti egyhuzamban való tanítást, föltéve, 
hogy a gyermek fejlődésben levő agyát túl 
nem terhelik fölösleges tananyaggal. (Hiszen, 
ha ez a „föltétel" nem volna! Szerk.) 

Az „Országos Közegészségi Egyesület" több 
szakosztályi ülésében foglalkozott a kérdéssel s 
csak egy orvosszakértő nyilatkozott föltétlenül 
az egyhuzamban való tanítás mellett. A többi 
fölszólaló a 4. tanítási óráról mitsem akart 
tudni. Végre abban állapodott meg a szak-
osztály, hogy legfeljebb csak 3 egymásután 
következő tanítási óra volna megengedhető az 
elemi iskolában. 

így nyilatkoznak az orvosok. 
A pedagógusok már sokkal engedékenyebbek. 
Dr. Verédy Károly székesfővárosi tanfel-

ügyelő minden tekintetben előnyösnek mondja 
az egyhuzamban való tanítást. Dr. Acsay Antal 
egyetemi magántanár bizonyos föltételek mellett 
megengedhetőnek véli azt. Azok a fővárosi 
igazgatók, akik most kísérleteznek vele, az eddigi 
tapasztalatok alapján a délelőtti tanítás híveinek 
mondják magukat. Peres S. is mellette van. 

A pedagógusok között csupán dr. Bokor 
József egyetemi magántanár az, aki nem akar 
tudni 6—12 éves iskolások egyhuzamban való 
tanításáról, mert „a lelki táplálás megfelel a 

testi táplálásnak. Ha egy tény, vagy annak 
képe betöltötte a gyermek lelkét, időt kell 
engedni neki, hogy azt a tényt megeméssze, 
emlékezetébe vésse, képzeletével kiszínezze s 
tetszése szerint fölujítsa. Szakadatlan képsoro-
zatot adni a gyermeknek olyan volna, mint a 
gyomorrontás. A gyomorroatást észreveszi a 
szülő s koplaltatja a gyermeket, de vájjon 
észreveszi-e a tanító a lelkiek romlását s a 
sokszor letagadott túlterhelést?" 

Bizony t. kartársak, ezek is megszívlelendő 
szavak ! (Nagyon is ! Szerk.) Mindannyian 
tudjuk, hogy már a kis elemi iskolásnak meg 
kell küzdenie olyan tanulnivalókkal is, melyek 
tőle erős agymunkát kívánnak. Az iskolai 
munkának nagy része ugyanis a gondolkozásnak 
azon operációjából áll, hogy a rendetlen, tarka 
képzeteket szétválassza, hogy a hasonlókat és 
különbözőket külön-külön csoportokba ossza 
be, hogy az egymással rokon benyomásokat, 
képzeteket és tárgyakat összefoglalja s így 
elvont képzetekké alakítsa. 

Ezt a gondolkozási operációt fogalomalko-
tásnak nevezzük, ami nem valami könnyű 
agymunka. 

Nézetem szerint elégséges időt kell engedni 
a gyönge tanulónak, hogy a szerzett fogal-
makat a lelkébe beleillessze, hogy azok bevésőd-
hessenek az emlékezetébe, ott tartósan meg-
maradjanak s szükség esetén rögtön fölujíthatók 
legyenek. 

Nem alaptalan tehát azon aggodalmam, 
hogy az egyhuzamban való tanítás (4—5 órát 
értek egyhuzamban) megerőltető lesz a 6—12 
éves gyermekre s hogy a fogalomszerzési 
munkásság eredménye sem lesz megfelelő. (Épen 
nem alaptalan ez az aggodalom ! Szerk.) 

Mindamellett azoban a pedagógusokkal 
könnyű volna azoknak megegyezniük, akik az 
egyhuzamban való oktatás behozatalát sürgetik, 
de nehéz, vagy éppenséggel lehetetlen volna 
egyetértésre jutniok az orvosokkal. 

Az „ Országos Közegészségi Egyesület" egyik 
utóbbi szakülésében orvosok hangoztatták azt 
az eszmét, hogy untig elég volna az elemi 
iskola tanítási anyagának a földolgozására 
naponként 3 tanítási óra is. Ez esetben azután 
egészségügyi szempontból sem volna nekik 
kifogásuk az egyhuzamban adandó 3 délelőtti 
óra ellen. 

Olyan terv ellen, mely a tanterv órareduk-
ciójára vonatkozik, tiltakoznia kellene minden 
tanítónak, mert a kitűzött célok elérése nagyon 
problematikussá válnék a tanítási órák leszál-
lítása következtében. 

Az iskola munkásainak sohasem szabad 
elfeledniük, hogy az új iskolai tanterv a 
modern iskola képét tünteti föl. A modern 
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iskola nemcsak okosabbá, lianem egyúttal 
erkölcsileg jobbá is akarja tenni a gondjaira 
bízott gyermeksereget s ennélfogva nemcsak 
oktatni, hanem nevelni is köteles. 

Ennek az utóbb említett iskolai munkának 
a sikeres teljesítésére pedig okvetlenül szük-
séges a tantervben meghatározott óramennyiség. 

Az orvos urak tehát csak maradjanak a 
saját területükön: az iskola egészségügyi érde-
kek területén. Itt szívesen meghallgatjuk őket, 
de a tanítási óraszámok megállapítását bízzák 
az illetékes körökre. 

Már föntebb megjegyeztem, hogy az egy-
huzamban való tanítás kérdésében a döntő 
szó teljes joggal az orvosi szakértők nyomós 
érveit illeti meg. 

Sem mint szülő, sem mint tanító nem mer-
ném lelkiismeretemmel megegyeztetni, hogy 
laikus létemre ellentmondjak azoknak az 
egészségügyi argumentumoknak, melyek az 
orvosok nagy többségének az ajkáról elhang-
zottak ebben a kérdésben. 

Ellenvetésképen fölhozhatnák ugyan, hogy 
hiszen az orvosok sincsenek valamennyien egy 
és ugyanazon véleményen. Igaz, így van a 
dolog. Hallottunk mi pro, de még több kontra 
érvet is. Mérlegeljük azonban kissé az el-
hangzott érveket s még laikus ésszel is köny-
nyen fölismerjük, hogy melyik részen sorakoz-
nak a kvalitás tekintetében nyomósabb ter-
mészetű argumentumok. 

Az elmondottak után csak az volna még 
hátra, hogy vájjon, ha keresnénk, nem talál-
nánk-e valami olyas középutat, mely az elemi 
népiskolai mostani tanítási renden akként 
változtatna, hogy legalább részben kielégítsük 
vele a társadalom jogos kívánságait is anélkül, 
hogy fontos egészségügyi és pedagógiai érde-
keket kockára tennénk? 

Ezen megoldás csak így jöhetne létre : 
Állapodjunk meg abban, hogy az elemi 

népiskolai tanítási munka nagyobb és nehezebb 
része a délelőtti időben történjék; de úgy, 
hogy egyhuzamban, mint ahogy az egészségügyi 
érvek kívánják, csak 3 óráig tartson az oktatás. 
Hogyha már most a csütörtöki szünetnap déle-
lőttjét is fölhasználjuk a tanításra, akkor heten-
ként 18 tanítási órát oszthatunk be a déle-
lőttökre s a többi órát délutánonként lehet adni. 

Iiyetén beosztás mellett az 1. és a 2. osz-
tály négy szabad délutánnal rendelkezhetnék; 
a 3. és a 4. osztály meg minden második nap 
délutánján szünetelhetne, hogy ha hetenként 
délelőtt kétszer 4 órát tanulna egyhuzamban. 
Az 5. és a 6. osztály csak abban az esetben 
kaphatna három szabad délutánt, hogyha 
hetenként négyszer, illetőleg ötször egymás-
után 4 órát tanulna délelőtt. 

Hogy ehhez a tervhez mit mondanának az 
orvosszakértők, azt nem tudom. Nem lehetet-
len azonban, hogy ők is engednének valamit, 
ha látnák, hogy az elemi iskola tanítási tár-
gyainak egymásutánját úgy lehet elrendezni, 
hogy az megfeleljen a pedagógia és az egészség-
ügy szigorú követelményeinek. 

Magától értetődik, hogy csak azokban az 
iskolákban volna szabad ezt a tanítási rendet 
engedélyezni, amelyek napközi otthonokkal 
rendelkeznek már, nehogy aztán a szabad 
délutánokon teljesen ki legyenek szolgáltatva 
az utcai erkölcsöknek és az utca különféle 
veszedelmeinek azok a gyermekek, akik nélkü-
lözni kénytelenek a családi kör nevelő hatását 
s akik sokszor minden felügyelet nélkül 
vannak. 

Egyelőre megnyugodhatnék mindegyik érde-
kelt fél az utóbbi tervezetben. 

Hogyha pedig előbb-utóbb elkövetkeznék 
azon idő, hogy az egész vonalon a fŐ7árosban 
(hivatalokban, kereskedőknél, iparosoknál, gyári 
munkásoknál stb.) a mostaninál helyesebb, 
okszerűbb módon rendezkednének be a nappali 
munka- és pihenő-, továbbá a fő-étkező időre 
nézve, akkor az iskolának a mainál sokkal 
könnyebb volna oly tanítási rendet készítenie, 
mely szociális, egészségügyi és pedagógiai 
tekintetben egyaráut megfelelne miiiden jogos 
követelménynek. Csak azután minden egyes 
osztálynak legyen meg a maga külön tan-
terme is ! 

(Budapest.) Sretvizer Lajos. 

Az egyéni és tömeges nevelés. 
Az egyéni és tömeges nevelést a vitázok 

újabb időben élesen kezdik elkülöníteni. Ez 
magában véve nem baj ; de baj az, hogy egyiket 
a másik rovására tárgyalják. 

Sokan nem tudnak megválni attól a hely-
telen vitázó modortól, hogy a régit lerántják 
avégből, hogy az újnak az előnyeit ki-
domborítsák. 

Most a tömeges nevelés ellen indult meg a 
hadjárat. Pedig meggondolandó volna, hogy 
ennek a háta mögött nem is száz, hanem ezer 
évek állanak történelmi mult gyanánt; vala-
mint az is, hogy a világ összes iskoláiban 
tömeges nevelést végeznek. A hadjárat előre-
láthatólag kudarccal fog végződni. Ami azon-
ban nem zárja ki, hogy egy kicsit vitatkoz-
zunk fölötte. 

Az egyéni nevelés gondolata rohamosan tör 
előre. 

Ez is helyes. De egy pillanatig sem szabad 
feledni, hogy mihelyt a tömeges nevelés ki-

irtására irányul, elvesztette céljít. Mert, miként 
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alább leszek bátor kifejteni, a tömeges nevelés 
nem zárja ki az egyéni nevelést. Sőt — bár 
paradoxonnak látszik — az a tömeges nevelés 
helyes, melyben az egyéni nevelés a legtelje-
sebb mértékben érvényesül. 

A tömeges nevelés egyenes ellentéte az 
egyenkénti nevelés, mit a házitanítók szoktak 
végezni. Magán-nevelésnek is hívják. De, ha 
egy időben több gyermekre terjed ki, tömeges 
nevelés lesz. 

Itt-ott megfordulva, az egyes nyilatkozatok-
ból arra a föltevésre jutottam, hogy az egyéni 
és egyenkénti nevelés között nem tesz mindenki 
éles különbséget. Pedig az egyenkénti nevelés 
nem egyéni nevelés is egyúttal. Az egyéni 
nevelés mindig és föltétlenül az egyénhez, 
vagy, ha úgy tetszik, az egyedhez alkalmaz-
kodik ; de az egyenkénti nevelés nem mindig 
s nem is föltétlenül. 

E föltűnő különbséget fokozza még az, hogy 
az egyenkénti nevelés néha a tömeges nevelés 
némely tulajdonságát is magán viseli. Például : 
az a házinevelő, aki arra vállalkozik, hogy 
egy tanítványát a II. osztály anyagára elő-
készítse s majd nyilvános vizsgálatra állítsa 
és zsinórmértékül nem növendéke egyéniségét, 
hanem a megfelelő osztály tantervét tekinti, 
vagyis azt a tananyagot, amelyet az iskola 
falai között a többi tanulótársak tömegben 
végeznek, a tömeges nevelés egy fajtáját 
gyakorolja s ezzel ő is megteszi az első és 
döntő lépést az egyenruhás neveléshez, mely-
nek lényege abban áll, hogy a tanító, tekintet 
nélkül az egyedek lelki erőire és képességeire, 
valamennyi tanítványát ugyanazon időben, 
ugyanazon eljárással, ugyanazon ismeretkörben 
egyszerre tanítja, illetőleg neveli. Ügy t. i., 
hogy a m'niszteri tanterv alapján megállapít 
egy közös mértéket, e mérték szerint kiszab 
egy közös ruhát (ismeret-mennyiséget) s rá-
húzza valamennyi tanítványára. Kicsire, nagyra ; 
gyengére, erősre egyaránt. Igen természetes, 
hogy ez a ruha egyik gyermeknek oly nagy, 
hogy a sarkát veri; a másiknak ellenben 
annyira kicsiny, hogy az éjszaki fertályát sem 
födi el kellőkép. Az egyenruhás nevelés ennél-
fogva az egyénnel egyáltalán nem törődik. 

Az eddig mondottakból meg kívánom álla-
pítani azt, hogy a tömeges nevelésnek ellen-
téte az egyenkénti nevelés, az egyenruhásnak 
pedig az egyéni nevelés. Világos tehát, hogy 
az a tárgyalási alap, mely az egyéni és töme-
ges nevelést állítja szembe, nem helyes. 

A nevelés a történelem tanúsága szerint a 
az egyenkénti neveléssel kezdődött. Ennek 
egyenes utóda: a mai priváta. 

Később több család közös tanítót fogadott, 
így jött létre a tömeges oktatás és nevelés, 

melynek legkifejlettebb alakja a mai modern 
iskola. 

Az egyenkénti nevelés önként kínálkozik az 
egyéni nevelés megvalósítására. Semmi sem 
kell egyéb hozzá, mint a/, hogy a nevelő 
ismerje ki növendéke lelkivilágát s ehhez 
szabja az ismeretanyagot s a nevelői eljárást. 

Az egyéni nevelés elve az iskolában, vagyis 
a tömeges nevelésnél is érvényesülhe'. Csak-
hogy ez itt természetesen több nehézségbe 
ütközik. Vegyük pl. a nevelésnek oktatástani 
részét. A miniszteri tanterv nem vehetvén 
figyelembe a milliókra rugó egyedeket, kor-
osztályokat, mindeniknek bizonyos mennyi-
ségű tananyagot állapít meg. A tanító ehhez 
képest elkészíti tanmenetét s lépést lépés után 
téve eljut a tanév végére. Ekkor osztályoz és 
úgy találja, hogy (osztályára 60 növendéket 
számítva) 4 tanítványa kitűnő, 10 jeles. 14 jó, 
18 elégséges, 14 elégtelen. A miniszteri tan-
terv tehát az iskola prizmáján 5 főszínre bomlik. 
Az elején van egy tüzes fény, azután kezd 
halványulni s végre fokozatosan elsötétül. Az 
utolsó szakasz már nem is szín, hanem fekete. 
Ebből a színskálából világos, hogy ugyanazon 
tananyagot nem képes minden növendék egyenlő 
mértékben földolgozni, — azaz az egyenruha 
nem válik be. Ennek dacára utóbbi időben az 
a gondolat került fölszínre, hogy a nevelés 
áldásaiban mindenkit egyenlő mértékben kell 
részesíteni. Ez így, papiroson igen szép, de — 
sajnos, — miként a fönt érintett színskála 
mutatja, a gyakorlati életben kivihetetlen. Ha 
kitűnő tanítványainkat a tanulásban korlátoz-
zuk, szellemi koplalásra kárhoztatjuk ; ha a 
gyengébbeknek kelleténél többet nyujtunk, 
szellemi csömört okozunk. 

Teendőnk ebből világos. Minden növendék-
től annyi munkát várjunk, amennyire képes. 
Akinek szárnyai vannak, engedjük repülni; 
aki támolyogva lép, vezessük kézenfogva. A 
kitűnő tanú1 ók szárnyait ne vágjuk le s a 
gyergébbek kedvéért ne kényszerítsük őket 
lassú járásra ; viszont, a gyengébbeknek ne 
varrjunk szárnyat, hogy egyenlők legyenek a 
jobb tehetségűekkel, mert Ikárius sorsára 
juttatjuk őket. 

Ez az okoskodás az egyes osztályok tago-
zására vezet. Külön-külön csoportot alkotnának 
a kitűnők, a jelesek, a jók és elégségesek. 
Eszerint egy és ugyanazon osztályban leg-
alább is négy tanmenetre volna szükség. (Aki 
ezt nevetségesnek találja, bizonyítsa be, hogy 
természettől minden gyermek egyenlő.) 

De honnan tudjuk meg, hogy egyik gyer-
mek kitűnő, a másik jeles, stb. ? E tekintetben 
némi útbaigazítást nyújt a megelőző évi érdem-
sorozat. Ez azonban nagyon is ingadozó alap. 
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A tapasztalat ugyanis azt bizonyítja, hogy a 
kitűnő tanulók idővel visszaesnek, a gyengéb-
bek pedig fölemelkednek. 

Egyedüli biztos útmutatónk itt a gyermeki lélek 
alapos ismerése, mi az egyéni nevelés elenged-
hetlen föltétel^. S épp itt tornyosul elénk a 
legnagyobb nehézség. A rugalmas miniszteri 
tanterven túltehetjük magunkat, ha az abban 
kitűzött min'mális eredményt elérjük, óe már 
a lélek alapos ismerésénél megalkuvás nincsen. 

Itt egyedül a tanítóképzés fokozása segít-
het. A népoktatás tengelye a képzőintézetek-
ben van. Ezekre kell vetni minden gondunkat. 

Az első éves képezdész semmi egyéb, mint 
IY. gimnázista, kinek a lélekről fogalma sincs ; 
az egész képzőintézet pedig a négy alsó 
gimnázium (reál, polgári iskola) kérődző helye. 
Ily körülmények között lelki megfigyelésről 
szó sem lehet. De lehet, ha érettségit tett, 
vagy — ami egyre megy, — az érettséginek 
megfelelő ismeret fölött rendelkező fiatalok 
lépnek a képzőbe s ott már az első naptól 
kezdve a szakirányban képeztetnek. Az előre-
bocsátott föltételekből keressük az eredményt. 

Az egyenkénti nevelés csals egyes, vagyonos 
családoknál érvényesülhet. Ezt tehát, mivel 
általános szempontból nem érdekel, számításon 
kívül hagyhatjuk. 

Az egyenruhás nevelés lélektani abszurdum. 
Azért ezzel végkép le kell számolnunk, azaz : 
az iskolákból örökre száműznünk. 

A tömeges nevelés, ha nem visel egyen-
ruhát, társadalmi szempontból is előnyös, mert 
az ellentéteket kiegyenlíti, a válaszfalakat le-
rombolja s így az egyenlőség elvén-k az útját 
egyengeti. 

Az egyéni nevelés lélektani alapokon nyug-
szik s eszmény, mely felé szüntelen töreked-
nünk kell. 

Eredmény : a tömeges nevelést úgy kell 
irányítanunk, hogy abban az egyéni képesség 
érvényesüljön s akkor megtesszük ama döntő 
lépést, mély ez idő szerint a legtökéletesebb 
nevelés útjára vezet. 

(Budapest.) Szentgyörgyi Lajos. 

Rajzoltassunk-e térképet és 
hogyan ? 

A múltkor beszéltünk e helyen arról, hogy 
mi van meg és mi nincs meg és minek 
kellene meglennie elemi iskolai földrajzi köny-
veinkben. Most ezzel kapcsolatban azt a kér-
dést vetjük föl, hogy kell-e térképet rajzol-
tatni ? Es ha kell : hogyan ? A téma mindenesetre 
érdekes, hozzá a mindenhai aktualitás jellegével 
is bír. 

Tudvalevő dolog, hogy földrajzi tanításunk 
régebben nem azt az utat követte, mint most. 
Régebben a tanítást elkezdték a kozmikai 
részen, azután rámentek a tellurira : a föld-
részekre, országokra, megyékre stb. Csak 
Pestalozzi óta kezdte a földrajztanítás ezt a 
téves utat elhagyni. Belátták ugyanis az emberek, 
hogy a földrajztanítás kezdetén a reális ana-
lízis nem vezethet célhoz. A tanítás kezdeté-
nél tehát az analitikai tanmenetet a földrajz 
tanításánál mellőzték. És helyébe épen az 
ellenkezőjét : a szintetikai (reális) tanmenetet 
tették. Bár miszerintünk, amint azt előző 
cikkünkben meglehetős bőséggel elő is adtuk, 
a tanítás felső fokán az analitikai tanmenet 
sokkal világosabb, érthetőbb, mint szintétikai 
túrása az országnak és világnak : mindazon-
által a tanítás alsó fokán mi is állítjuk, hogy 
egyedül és kizárólag csak a szintetikai irány 
vezethet célhoz. Ez t. i. a közelebbiről menvén 
a távolabbira, egyszerűről az összetettre, 
ismertet kötvén össze ismeretlennel : legjobban 
megfelel a kezdő iskolás elemies álláspontjának. 

Midőn a földrajztanításban az emberek egy 
új sémát állítottak föl, lassacskán kezdették 
azt is belátni, hogy nem egészen helyes talán 
az sem, hogy a földrajz tanításánál a gyermek 
úgyszólván csak elfogadó, passzív szerepet 
játszik. Egyesek azért kezdték követelni, hogy 
a gyermek ebben a tárgyban is mint cselekvő, 
mint munkálkodó személy legyen jelen. Neve-
zetesen kezdették követelni, hogy amit a tanítás 
alsó fokán lát a gyermek, azt rajzolja is le. 
A tanítás felső fokán pedig a közvetett szemlé-
letet vesse papirosra. Ezzel a földrajz tanítása 
mind tanmenetében, mind eszközeiben új útra 
térvén : annak tanítását is tisztázták. Ezek 
után a történelmi fakó előzmények után térjünk 
át a térképrajzolás témájára. 

Mindenekelőtt konstatálnunk kell, hogy a 
tanítás alsó fokán, tehát a III. osztályban a 
tanítást közvetetlen szemléletnek kell megelőznie. 
Ha ez nincsen meg : akkor akár rajzoltatunk 
térképet, akár nem — egvremegy. Mert élet 
nélkül világos földrajzi fogalmat se térkép-
rajzolással, se térképrajzolás nélkül nem fog 
nyemi a gyermek, csakis II. Katalin-féle 
Potemkin-fogalmakat. Hanem ha a kellő 
szemléletek megvannak, akkor okvetetlen 
szükséges a topográfiái képek és ezek vonatko-
zásainak világosabbá, a begyakorlásnak, emlé-
kezetbe való vésésnek mélyebbé, tehát tartó-
sabbá tétele végett a térképrajzoltatás. Mert 
ha ez hiányozni fog : az egész földrajztanítás 
eredménytelen lesz. 

Most már csak az a kérdés, vájjon ez a 
térképrajzolás egy adott séma alapján mehani-
kailag menjen-e végbe, avagy abban a gyermek 
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szerkesztő képességei, tehát tehnikai ügyessége, 
látása, kombinálása, tájékozó értelme is részt 
vegyen-e ? Az előbbi esetben, amint azt a 
tanításnak középfokán magunk is láttuk, a 
térkép váza már készen van. Es a gyermek 
ezt a vázat csak jobban, sűrűbben kihúzza, 
intenzívebbé teszi, legfeljebb egy pár nevet 
még beleír. Amint látszik, ez nem értelmi 
munka, hanem csak amolyan külső képmutatás, 
gépiesség. Nem is ér az értelemre semmit. A 
fitogtatásra is csak valamit. 

A másik metódus szerint a gyermek maga 
rajzol mindent. Tehát ő csinálja meg, már 
ti i. ahogyan tudja, az illető hely, vagy föld-
rajzi területek kontúrjait is. Itten a gyermek 
a munkában összes itt igénybe vehető tehetsé-
geivel jelen van. Nemcsak elfogad, de dolgozik 
is. Munkájában nemcsak néz, de lát is. Produkál, 
alkot, szemével mér, szimetriál, bont, oszt, 
összefoglal. Egyszóval egész értelme működés-
ben van. Következésképpen az így alkotott 
földrajzi fogalmai is világosabbak, erősebbek, 
mélyebbek és tartósabbak lesznek. Mert azok 
alkotásában ő nemcsak mint elfogadó, tehát 
passzív személy, nemcsak, mint tehnikai báb, 
tehát mintegy élettelen gép, hanem egyénisé-
gének minden itt fölhasználható tehetségeivel 
részt vesz. Ennélfogva topográfiai és geográfiai 
ismeretei seui szervetlen módon fognak lelkére 
rátapadni, hanem ellenkezőleg, szerzett ismeretei 
értelmének egész struktúráját át meg át fog-
ják járni. Mivel azoknak az értelmi organumba 
való jutása a szerves életnek szokott táplál-
kozási processzusa útján : a táplálék rendes 
fölvétele, megrágása, megemésztése, fölszívó 
dása és átkasonulása által ment végbe. 

Mi tehát, amint látszik, a földrajz tanítá-
sánál a térképrajzolás fáradságait a lehető 
legnagyobb jóindulattal honoráljuk, sőt itt-
ott szükségesnek is véljük. De csakis a racio-
nális térképrajzolásA mehanikai térkép 
rajzolást azonban — és ezt a földrajz egész 
terjedelmére érijük — föltétlenül pe horres-
káljuk és meggyőződésünk teljes erejével arra 
az egészséges álláspontra helyezkedünk, amely 
minden itten fölhasználható tehetséget igénybe 
vesz. Mert ez az eljárás egészen megmozgatja 
a gyermeki lelket. Es mint mulatságos és 
vetélkedésre szolgáló eszköz, meg is hozza 
rendesen a maga gyümölcsét. De a tisztán 
mehan kai térképrajzoltatásnak, mivel nem 
szellemi munka, nem lehet szellemi eredménye 
se. Ennélfogva, mint időrabló, tartalomnélküli, 
semmirevaló munka, határozottan el is vetendő. 
Ha rajzoltatunk tehát, csak racionálisan rajzol-
tassunk, mert csak ebben van értelem, tehát 
az eredménynek minden attributuma. 

íBudapest.) Szabó Kálmán. 

Népnevel« egyesületek. 
(Hozzászólás.) 

XII. 

Fölhangzott az eszme. Nyilt hasábok állanak 
rendelkezésünkre, hogy elmondhassuk néze-
teinket mi, kik nehéz viszonyok között élve, 
a falusi népéletet tudjuk és látjuk lépten-
nyomon. 

Legyen szabad szerény véleményemet közölni 
azon kérdésre, mit a „Néptanítók Lapja" szer-
kesztője közreadott, hogy , Miként lehetne az 
ifjúsági egyesületekből a népnevelő egyesüle-
teket kifejleszteni?" 

Nézetem szerint, ez csak úgy lehetséges, 
ha a falusi élet vezetői kivétel nélkül karöltve 
támogatnák e téren is a tanító munkáját. Mert 
ezt csupán a tanítóságtól magától elvárni, 
bajos. 

Legyen az egyesületben : pap, tanító, jegyző, 
orvos s nem tudom én még ki, hol a viszonyok 
kedvezőbbek, minden kaputos ember. Ha mái-
ezek fölkarolták az egyesületet, úgy a többi 
sem fog távol maradni. Népünk tagadhatatlan 
szeret tanulni, még felnőtt korában is. 

Ha a nép elöljáróit ott látja maga körül és 
ebben bizalmat is helyez, alakítsunk nem csak 
az ifjúságból, hanem a felnőtteket is bele-
vonva (kiket használni lehet) mindenekelőtt 
énekkart. 

Mert ha más nem is kezdetben, de a zene 
bűvkörébe vonz minden embert kivétel nélkül. 

Ha már az énekkar két-három dalt betanult, 
vasár- és ünnepnapok délutánjain hívjuk össze 
az egyesület tagjait és nem-tagjait (kik talán 
az egyesület jövőjét biztosítva nem látják) 
énekeljen az énekkar egy- két dalt és azután 
a pap, tanító, jegyző, orvos stb. tartson valami 
közhasznú fölolvasást. így haladva két-három 
héten át, a kezdet nehézségeit mindinkább 
legyőzzük, ezt látva a nép (kik még nem tagjai 
az egyesületnek), hogy mily hasznosan töltheti 
el idejét, mind nagyobb és nagyobb számmal 
lép be az egyesületbe. 

Én az eszmének, mit a „Néptanítók Lapja" 
szerkesztője közreadott, nagy jövőt igérek. 

Ez eszmének a legnagyobb hatása, nemzeti-
ségű vidékeken volna, hol el nem szabad ma-
radnia. 

Még ezideig csupán az iskola nem tett, 
illetőleg nem tehetett sokat a magyarosítás 
terén. Tapasztalat igazolja. 

Pusztán iskoláztatás által nyelv nem válhatik 
az élet nyelvévé. 

Ha a gyermek csak az iskolában tanul 
magyarul, magyarrá még nem lesz. Az iskolá-
ból a házitűzhelybe lép, s később a minden-
napi foglalkozásai s társai érintkezései közben 
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mindenkor anyanyelvén beszél és így a magyar 
nyelv napról-napra feledésbe megy át. 

Hogy a magyar nyelv maradandó legyen, a 
„népnevelő egyesületek" fölkarolása és föl-
állítása okvetlenül szükséges, nemzetiségi 
vidékeken. 

így az egyesület által két célt érünk el; 
egy az, bogy a korcsmázástól, mi erkölcsi és 
vagyoni romlását okozza, elszoktathatjuk né-
pünket ; más meg az, hogy édes hazánk nyelve 
még nemzetiségi vidékeken is terjedni fog. 

(Dunavarsány.J V. J. 

— A német nyelv a polgári leány-
iskolákban. Az országos közoktatásügyi tanács 
állandó bizottsága Beöthy Zsolt dr. elnöklésével 
tartott ülésében a polgári leányiskolái német 
nyelvtanítás dolgával foglalkozott. A polgári 
leányiskolái tanterv revíziója végett kiküldött 
albizottságban megoszolván a vélemények arról, 
hogy a német nyelv az új tantervben mint 
kötelező rendes, vagy csupán mint rendkívüli 
tárgy foglalj on-e helyet, az ügy döntés végett 
az állandó bizottság elé került. A vélemények 
itt is kiegyenlíthetetlenül álltak egymással 
szemben s hosszú, beható tárgyalás után sza-
vazás döntötte el a kérdést, a német nyelvnek 
mint kötelező, rendes tantárgynak javára. Az 
állandó bizottság kizárólag mint didaktikai 
alapot és amaz iskolatervezeti és gyakorlati 
szempontok mérlegelésével tárgyalta e kérdést, 
amelyek a polgári leányiskola helyét közok-
tatásunk szervezetében a magyar társadalom-
ban megjelölik. Az állandó bizottság határozatá-
ban azok fölfogása érvényesült, akik szerint a 
polgári leányiskola népoktatási intézet ugyan, 
de a mindennapi népiskola színvonala fölé 
emelkedik s egyfelül, — a csekély számú 
felsőbb leányiskolák mellett, — a müveit 
középosztály leányainak nevelőiskolája, más-
felül előkészítő intézete számos szakiskolának, 
amelyek kenyérkereső pályákat nyitnak meg 
tanítványaik előtt. Már pedig a német nyelv 
tanítását egyik esetben sem mellőzheti a polgári 
leányiskola. Tanításának célját, mértékét és 
módját a tanterv lesz hivatva megállapítani, 
ami a kiküldött albizottság további föladata. 

= A Magyar Pedagógiai Társaság f. hó 
12,-i ülésén dr. Kemény Ferenc főreáliskolai 
igazgató fejtegette az egyhuzamban való tanítás 
kérdését. A fölolvasó, aki nagyon hangsúlyozta, 
hogy ebben a kérdésben legfőbb szempont 
a gyermek érdeke, körülbelül oda konkludált, 
ahová Sretvizer Lajosnak lapunk mai számá-
ban közölt cikke. A Ped. Társaság elhatározta, 
hogy ezt a kérdést április havi fölolvasó ülésén 
nyilvános megvitatásra bocsájtja. 

i ű f 

1K0DAL0M. 
Megjelentek : Vezérkönyv a magyar nyelv 

tanításához. írta Mittner Zoltán. A fiumei 
tanítóegyesület által jutalmazott munka. Ára 
1 K 50 f. (Fiume, Mohovich E. könyvnyom-
dája.) — Hogyan tanítsunk magyarul beszélni ? 
Irta Csipkay Lajos. A nemzetiségi vidékeken 
működő tanítók jó hasznát vehetik. A fölvetett 
kérdésre azzal felel, hogy : szemléltetve. (Losonc, 
Róth Simon könyvnyomdája.) — Emlékkönyv 
Vasvármegye árvaházán ik 25-éves jubileuma 
alkalmából. Összeállította Gerlits Sándor igaz-
gató. — A magyar birodalom története tizen-
két új füzete, amelyek a II. Ulászló megválasz-
tásától a II. Rákóczi Ferenc fölkeléseig terjedő 
időszakot tárgyalják ugyanazzal a módszerrel, 
mely a munka első kötetét teszi történelmi 
irodalmunkban páratlanul álló alkotássá. Az 
i íj abb füzetek kiállítása szintén fényes és a szöve-
get szebbnél szebb és tanulságos illusztrációk 
díszítik. Egy-egy füzet ára 60 fillér, kiadójuk az 
Athenaeum. —• Közismereti káté (Eredménytár) 
a gazdasági ismétlő fiúiskolák I. osztálya számára 
— és ugyanilyen külön — más tartalommal —-
a leányiskolák I. osztálya számára. Az új 
miniszteri szervezet és tanterv nyomán össze-
állították : Székely Márton gazd. ism. igazgató-
tanító és Dévai Gyula gazd. ism. tanító. Ára 
30 fillér. Mohács, Blandl János könyvnyom-
dájában. Kapható Németbóly-ban (Baranya m.) 
a szerzőknél. Egyszerű, de magyaros nyelvezettel 
és tömör stílusban sokat mondanak és adnak 
a szerzők kis művökben. Főleg nemzetiségi 
iskolákban nagyon beválik és azért melegen 
ajánlható nevezett iskolák részére e derék 
művecske. — Az ó-kori Lexikon 32. füzete; 
ára 1 K. (Franklin-társulat.) — Képek a Tisza 
vidékéről; írta Bökényi Dániel. (Mármarossziget 
a szerzőnél.) — Csitói virágok. Nem nagy 
igényű, de hangulatos versek Porse Vilmostól. 
Ara 2 K. (Szeged, Endrényi Imre könyv-
nyomdája.) — Gyakorlati baromfitenyésztés, 
írta Parthay Géza. 73 ábrával. Kiválóan 
használható könvv. (Megrendelhető ifj. Nagel 
Ottónál, Múzeum körút 2. sz.) — A magyar 
iskolai helyesírás szabályai, szójegyzékkel. Irta 
dr. Vargha Demján tanár. Ára 40 f. (Szent 
István - társulat kiadása.) — Muhle tanács-
adója a kertművelésben. Jó kertészeti kézi-
könyv, melyet Műhle Vilmos temesvári mű-
kertészete vevőinek ingyen küld meg. — 
Zenélő Magyarország Xl. évfolyamának 5. 
füzete érdekes tartalommal. Kiadóhivatal: VIII. 
József körút 22. sz. — E munkák egynéme-
lyikére, ha terünk engedi, visszatérünk. 

eö«^® 
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X r 5 

Dicsőségnek, gyásznak 
Ez év a bölcsője; 
Fáj szivünk, hogy folyton 
Távolodunk tőle. 

Folyton messzebb esünk, 
A mult mindig régibb: 
Dicsősége gyéren 
Szórja ránk sugárit. 

Nem marad ma-holnap 
A hősökből egy sem, 
Amely e kort látta, 
Nem lesz oly ember-szem. 

Nagy idők tanúja 
Mindig kevesebb már; 
Aki még él, az is 
Nyitott sír szélén jár. 

Feledéibe megy majd 
Mint egy édes álom, 
Ahelyett, hogy inkább 
Szívből szívbe szálljon. 

El sem hisszük, hogy volt, 
Nem is lesz emléke: 
Homályba vész lassan 
A dicső mult képe. 

. . . Hazám, édes hazám! 
Mi lesz sorsod, kérdem, 
Ha kihal ez emlék 
Fiaid szivében ? . . . 

Hol a nagyok éltek : 
Nem élhet ott gyáva, 
Oh, a hősök vére 
Nem hul'ott hiába! 

Dicső negyvennyo'cnak 
Halványulhat fénye, 
De felr tgyog amint 
A hon jut veszélybe. 

Ott lesz akkor mind a 
Hősök unokája, 
S virul a szabadság 
Piros rózsafája. 

És folyni fog ismét 
A magyar nép vére . . . . 
licimu' majd a világ 
Árpád nemzetére. 

(Salgó-Tarján.) Geryely .János 

A hazaszeretet. 
A mai nehéz időben, midőn a hazátlanságot, 

a nemzetköziséget hirdető szociálizmus aggo-
dalmat keltő módon bontogatja véres szár-
nyait : nekünk néptanítóknak kétszeres köte-
lességünk úgy a gyermekek, mint a felnőttek 
lelkét a hazaszeretet nemes érzetével meg-
termékenyíteni a haza képét mélyen belevésni, 
sőt egymás lelkében is szükséges a haza-
szeretet tüzét ápolni, fejleszteni és fokozni, 
mert „a nagy világon e kívül nincsen szá-
munkra hely." 

A szeretet a lélek legnemesebb virága. 
Szeretet tartja fönn a napsugarakat, a csillagok 
olvadó fényét, a hold bágyadt világát ; szeretet 
fejleszti a virágok illatát ; szeretettől dobog az 
ifjú kebele, szeretet gyámolítja az agg mun-
káját és szeretet élteti a hazát ! 

De minden e földön létező szeretetek közt 
a legszebb, a legdicsöbb, a legdrágább a 
hazaszeretet. 

Hisz azért mondja a költő is múzsájának 
égi szárnyalásán: „Szent hazaszeretet, mibe 
mártsam tollam, hogy képedet híven leraj-
zoljam ?" 

Vagy miért kérdi a költő merengve : „ Szivökbe 
ki öntesz ennyi balzsamot? A gyermeket óriássá 
ki teszed ? Te vagy az, te vagy az. hősi 
erények s diadalok anyja: hazaszeretet !" 

Tanuljunk lelkesedést, hazaszeretetet a hőíök 
példájábó', idézzük föl emlékünkben a dicső 
multat a hazaszeretet drága kincseivel. 

Nézzétek miként száguldanak dicső őseink, 
élükön párducos Árpáddal át a Kárpátok 
bércein, mint ontják szivök vérét Pannoniáért ! 
Mint áztatják meg vé. ükkel a bércekkel ko-
szorú gyanánt övedzett s négy hatalmas folyam 
által átszelt gyönyörű hazának minden kis rögét ! 
S a honalkotás dicső müvének befejeztével 
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mily aggódó gondoskodással hozzák meg a 
hon megtartására vonatkozó pusztaszeri törvé-
nyeket ! Miként fürdik lelkük a lelkesedés 
mámorában, midőn dörgik a hatalmas esküt: 
„A ki honához és fejedelméhez hütelen lesz, 
annak vére ontassék." Mert tudták, hogy az 
Attilától örökölt s annyi hős vére árán el-
foglalt hazát esak fiainak hűsége és szeretete 
tarthatja meg és teheti naggyá. 

Mi lelkesítette párducos őseinket oly kiváló 
munkára, mely oly sok dalia életébe került ? 

Az, hogy legyen hazái ok, melyet szeressenek, 
melyhez rendületlenül hívek legyenek, mely 
éltökben ápolja s halálukban hantjával el-
takarja. 

A haza iránt való szeretetének oly sok hős 
adta már tanújelét, hogy elfásult és korcs 
magyar szív az, mely azok példájából lelke-
sedést és honszerelmet nem tud meríteni! 

Mi adta lelkébe az erőt hős Zrinyi Miklós-
nak, ki Szigetvárnál kirohant, sok pogány 
törököt a másvilágra küldött s „úgy halt 
meg a holtak hídján?" 

Avagy Dobót, az egri hőst, Losonczyt, 
Temesvár hős védőjét, Szondy drégeli hőst mi 
lelkesítette? Kardjokba erőt, szivökbe lángot 
mi lehelt ? Hősi halálra mi késztette őket ? 
Te voltál eme bűvös erő, szent hazaszeretet ! 

Mi égett szivében hős Kemény Simonnak, 
midőn Hunyadival öltözetet cserélt s úgy 
ment a biztos halálba? 

Vagy Dugovics Titusz ízívében mi égett, 
hogy derékon kapta a pogány törököt s úgy 
ugrott le vele Nándorfehérvár tornyáról, hogy 
az a magyar szent lobogó helyett ki ne tűz-
hesse a török félholdat ? 

Mi égett szivökben? A hazaszeretet, ama 
bűvös erő, mely a romlatlan lelkeken üti nagy 
hatalmát ! 

Hát Bocskay István, Bethlen és Rákóczi s 
a nagy Hunyadi János miből merítették ama 
bűvös italt, melytől mámorosan zászlójukra 
írtak: „Istenért s hazáért" előre magyarok! 
A hazaszeretetből, ama bűvös kútból, melyből 
aki merít „lelke édes, mély mámorba szédül." 

De ha mindez és még annyi sok példa nem 
állana is előttünk, csak az 1848-diki ese-
ményekre, melyek oly sok hőst és mártírt 
szűltenek, hogy csupán azok példája is a haza-
szeretetnek valódi aranykönyve. 

Mi mozgatja tollát a lánglelkü költőnek, 
midőn lelkeket fölrázó „Talpra magyarját" 
írja? Mi vezérli nyelvét Kossuth apánknak, 
midőn szivekig és velőkig ható ékesszólással 
rajzolja a veszedelmet mondván: „Uraim, a 
haza veszélyben van ! Mentsük meg a hazát ! 
Mi lelkesítette a nemzetet, hogy életet és 
vagyont tett a haza oltárára? Mi szülte azt a 

csodálatos iljú sereget „mely nem tudni, hogyan 
támadt, melyet napok szültek, mégis mintha 
szülte volna három század!" 

A hazaszeretet amaz égi szikra, mely lángra 
lobbantja, égig fölemeli a halandó lelkét ! 

Nyissuk meg szivünket a hazaszeretet szent 
érzelmének befogadására! Legyünk jó és rossz 
napjaiban hű polgárai e gyönyörű hazának. 
Élessze szivünkben a hazaszereinek tüzét a 
hős félistenek magasztos példája, kik tudtak 
élni, de tudtak meghalni is a hazáért ! 

Tegyünk fogadást e szabadságot és hon-
szerelmet zengő márciusi üde légben, most, 
amidőn bérces Kárpátoktól kéklő Adriáig hon-
szerelemtől terhes a levegő s mondjuk lelkünk 
meleg érzetével : 

„S oh én szeretlek néma bánatodban, 
Hazám ! szeretlek könyeid között, 
Égőn szeretlek özvegy fátyolodban, 
Nehéz keserved, melybe öltözött !" 

(Btf.-Kooácsházaj Lengyel János. 

I I I T i T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította: a lupényi bánya-
tisztviselői olvasókörnek azon áldozatkészségeért, 
mellyel az ottani áll. elemi iskolánál gyűjtés 
folytán 110 tanulót látott el 1551 korona 
összeg erejéig ruházattal, különösen pedig a 
legnagyobb, 600 korona adományt áldozott 
Úrik íny m. Zsilvölgyi kőszénbánya részvény-
társaságnak ; a kisvárdavidéki népnevelési egye-
sületnek, a kisvárdai takarékpénztárnak és a 
kisvárdai ipar és kereskedelmi banknak, amiért 
a kisvárdai államilag segélyezett közs. polg. 
iskola részére egyenként 600—600 koronát 
adományoztak; Hulitius János leányfalvi nagy-
birtokosnak és nejének, akik a leányfalvi isk. 
céljaira 2800 korona értékű telket ado-
mányoztak ; a Szeged Csongrádi Takarékpénz-
tárnak, amely a szegedi közs. iskolák szegény-
sorsú tanulóinak felruházására 400 koronát 
adományozott ; a marosvásárhelyi szegény tanu-
lókat segélyező egyesületnek azon áldozatkészsé-
géért, mellyel az ottani áll. el. iskolánál 130 
tanulót 840 korona értékű ruhaneművel látott 
el ; az újbányái szegény gyermekeket segélyező 
egyesületnek azon áldozatkészségéért, mellyel 
78 iskolás és óvodás gyermeket látott el 300 
korona értékű ruhaneművel. 

Kinevezte: Gogl Gizella okleveles óvónőt a 
szebelébi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Zoehor Matild oki. kisdedóvónőt a szepes-olaszi 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Fábián 
Erzsébet oki. kisdedóvónőt a monoki állami 
kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Moyzsik Ferike 
oki. kisdedóvónőt a polyánkai áll. kisdedóvo-
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dához kisdedóvónővé; Boiay Julia oki. kisded-
óvónőt a nagykaposi állami kisdedóvodához 
kisdedóvónővé ; Vitámer Róza oki. kisdedóvó-
nőt a breznóbányai áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé; Kemény Gyuláné, szül. Tímár Julia 
oki. kisdedóvónőt a szántói áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé ; Molnár Ilona oki. kisdedóvónőt 
a krizbai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé. 

Áthelyezte : Benedek János veszprémi áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
pásztói áll. polg. isk.-hoz; Tonzorisz Erzsébet 
beregszászi áll. óvónőt a biai áll. óvodához 
jelen minőségében ; Zeffer Gizella biai állami 
óvónőt a beregszászi áll. óvodához jelen minő-
ségében ; Bíró Gyula pásztói áll. polg. isk. r. 
tanítót jelenlegi minőségében a veszprémi áll. 
polg. isk.-hoz ; Imrekné-Cséplő Ilona tisza-
karácsonyfalvi és Vaszkó Gizella izai áll. el. 
isk. tanítónőket kölcsönösen; Záboray János 
zavadkai és Terebessy József mihálkai áll. el. 
iskolai tanítókat kölcsönösen ; Perkits Anna 
losoncapátfalvai és Dólezsálné-Riszner Ludmilla 
tököli áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott : Margineantin 
Damaszkin székeiuti gör. kel. román elaggott 
elemi isk. tanító részére évi 1340 koronát; 
Lukács Márton kézdialmási munkaképtelen 
róm. kath. tanító részére évi 680 koronát ; 
Michelsz Sándor tor.-szécsányi áll. el. iskolai 
munkaképtelen tanító részére évi 760 koronát ; 
Tóth Mária pürkereci munkaképtelen óvónőnek 
évi 520 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néhai ifj. Józsa Imre ceglédi ev. ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Tegez Krisztina és 3 kiskorú 
árvája részére 1080 koronát; néhai Kohn Ede 
sebes-kellemesi izr. el. isk. tanító özv., szül. 
Schwarz Cilly részére 500 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. Béla. 1. Véleményünk szerint az önkéntesi 
év igazolt megszakítás a nyugdíjigény folyto-
nosságában. Az így eltöltött 5 esztendőt el-
fogadják korpótlék alapjául. 2. Állami tanítói 
állásokért pályázva is oly okiratok kellenek, 
mint más elemi iskolai állásért való pályázat-
nál. A tanfelügyelőségtől kérje vissza folya-
modványát. — B. János. Ötödéves korpótlékot 
csak attól az évtől számított öt évre kaphat, 
mely időtől kezdve okleveles tanító, s emellett 
rendszeresített tanítói álláson van. — K. S. Sz. 
1 Akármily csekély létszámmal köteles a 
tanító ismétlő-iskolát tartani. Ennek órái a 
mindennapi iskola óráin kívül esnek. 2. Ha 
államsegélyes az iskolájok, akkor a korpótlékra 
vonatkozó államsegélyt külön kell kérni. Mielőbb O 
adják be a kérvényt. 3. Vallástanításra is köteles a 

felekezeti tanító, ha nincsen ottan más vallás-
tanító. 4. Talán nem helyes dolog, hogy azt a 
sachterlakot az iskola udvarán építsék. Keresse-
nek annak más helyet, ahol a tanulóknak nem 
kell „tömeges vérengzést" végignézniük. 5. A 
„Tanítók Naptárá"-t az Athenaeumnál (VII., 
Kerepesi-út 54.), „Tanítók Tanácsadóját" pedig 
szerkesztőségünkben rendelheti meg. — Ozv. 
Papp J.-né. Róm. és gör. kath. kántortanító 
segélyezésére vonatkozólag az illető egyháznál 
tessék tudakozódni. — S. M. Berkes. A tanszer-
múzeum nem küld árjegyzéket, hanem kaphat 
ilyet Lampel R. tanszerraktárától : VI. ker., 
Andrássy-út 21. sz. — Kíváncsi. Erzsébet-
város. Az erzsébetvárosi tanítói járáskörnek és 
az ottani állami elemi fiúiskola tantestületének 
van egy-egy részesjegye az Eötvös-alapnál; 
mindkettőnek az ára ki van fizette. Minden 
járáskör és tantestület részéről hasonló buz-
góság volna kívánatos ! — H. L. Ha üres is a 
tanítói állás a hosszas szervezés miatt, a tanítói 
nyugdíj-alapra az évi járulékot be kell szedni, 
föltéve, hogy ez az iskola föl volt véve az 
országos tanítói nyugdíjintézet Jieretébe foglalt 
tanítói állások közé. — S. Ármin. A hit-
község nem kötelezheti az állami iskolákban 
működő izr. vallású hitoktatót arra, hogy 
az izr. növendékeknek több tanítási órát adjon, 
mint amennyit az ált. tanterv követel. Ha 
emiatt a hitközség a tanítónak fölmond, for-
duljon ezért felsőbb hatósághoz. Az izr. hit-
község, ha ott felekezeti iskolája nincsen, iskolai 
bizottságot sem választhat azért, hogy az áll. 
iskolában folyó hitoktatás dolgába beavat-
kozzék. Ha panaszuk van, forduljon a kir. 
tanfelügyelőhöz.— Kavaran. A polg. isk. testület 
fölvételi vizsgálat alapján esetleg a III. oszt.-ba 
is fölveheti az elemi iskolai 6 osztályt jól 
végzett tanulót, ha az életkora is megfelel a 
törvényes követelményeknek. — H. Lajos. A 
tanítói lakáshoz tartozó padlás a tanító rendel-
kezésére áll. Azzal nem rendelkezhetik a poli-
tikai község. — „Kérdezősködő." Kiutalvá-
nyozott összeg mindig kizárólag csak arra a 
célra fordítható, amelyre kiutalványoztatott, 
föltéve, hogy újabb rendelet nem módosítja az 
utalványozási rendeletet. — F. L. Tiszaszőllős. 
Csak akkor illeti meg május 1.-én a korpótlék, 
ha 1894 május 1.-én mint okleveles tanító 
rendes tanítói állást töltött be. — W. Z. Kapu-
vár. 1. Iparrajziskolai tanfolyamról még nem 
értesültünk; ha lesz az idén, lapunk is 
meg fogja említeni. 2. Csak pályázatra bocsáj-
tott állásokra fogadnak el kérvényt. Legcél-
szerűbb a kir tanfelügyelőségnél tudakozódni 
az esetleges üresedések felől s ott adni be a 
kérvényt. —• K. L. T j-Gyalla. Törvény szerint 
a tanítót legalább 2 szobás lakás illeti ugyan 
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meg, de mivel az ön díjlevelében az áll, hogy 
„a másik szoba (mert egy bútorozott szobája 
van) és kert pótlására 100 korona" : nem 
követelhet 2 szobás lakást, mert hiszen pénz-
beli korpótlékot kap érte. — S. I. Igen; az 
ig.-tanító megkövetelheti, hogy a kir. tanfel-
ügyelőséghez fölküldött hivatalos jelentést a 
testület illető tagja neki megmutassa. — F. 
S. A. A törvény csak azt mondja, hogy „leg-
alább 2 szobából álló, tisztességes, padlózott 
lakás." — M. M. Császár. Nem-állami tanítók-
nak folyamodniok kell a korpótléknak nyug-
díjba való beszámításáért. — M. A. Bagamér. 
Az Eötvös-alap jótéteményeiért július 10-ig 
lehet pályázni. A február 2. i közgyűlésen 
már kihirdették, de mi csak április—május 
hónapokban közöljük, mivel a határidő messze 
esik február elejétől. Kisérje figyelemmel 
lapunkat: benne lesz. — Hlidó. Megbüntet-
hetik fegyelmi úton is arra a gyermekre mért 
testi büntetésért, sőt esetleg a szülő bíróság 
elé is terelheti a dolgot. - Katonaügy. Az 
ezredparancsnokságnál kérje póttartalékban való 
megtartását. — B. Péter. Édesapja halála 
napjáig esedékes az ő fizetése. Szólítsa föl az 
iskolafönntartót ennek folyósítására. Ha nem 
fizetik ki, jelentse be a kir. tanfelügyelőség 
útján a közigazgatási bizottságnak. Ha özvegy 
nincsen, akkor segélydíjat sem szavaznak meg 
az özvegyi félévre. —Tanító. Ha már 1872-ben 
megfelelt azoknak a követelményeknek, me-
lyeket az 1875. évi törvény a fölvétel kellékeül 
megállapít, akkor bizonyára 1872 tői számítják 
szolgálati éveit. Az utolsó beszámítható tanítói 
fizetés 40% át adják az első 10 esztendőre, 
azután évenként 2— 2%-al többet. — B. 
Károly. 44 éves tanítónak nem kell már még 
egy évig működnie, hogy teljes fizetését be-
számítsák nyugdíj-alapjául, ha egyébkér.t ehhez 
jussa van. — Ipartelep. A szabályok értel-
mében az elemi iskolai Y. osztályt végzett 
tanulót sikeres fölvételi vizsgálat alapján a 
polgári iskola II. osztályába lehet fölvenni, a 
VI. osztályt végzetteket pedig ugyanily módon 
a polgári iskolai III. osztályba. — F. Sándor, 
írjon Vácra, a siketnéma-intézft igazgatósá-
gához. — Fötanító. A két korpótlék beszá-
mításáért folyamodhatik ; bélyeges kérvényét a 
miniszterre címezve a kir. tanfelügyelőségnél 
adja be. — M. M. Szt-Mária. Ha 1899 január 
27.-én már rendes tanítói álláson működött, joga 
van a korpótlékhoz ; az, hogy akkor már oklevele 
volt, egymagában nem elegendő jogcím. — 
Cs. M. P.-Varsány. Az uradalmi iskolák is 
magániskolák a törvény szempontjából. Nyil-
vános jellegű az oly magániskola, amely 
érvényes bizonyítványok kiállítására föl van 
jogosítva. — M. J. Losonc. Ha a díjlevélben 

800 K-ban van megállapítva a fizetés, azt 
akkor is követelheti az iskolafönntartótól, ha az 
állam nem is egészítené ki. — K. F. Szeszta. 
Hitelesített másolat mindig mellékelhető. -— 
Omega. A határőrvidéki tanítók fizetésrende-
zéséről semmit sem tudunk. — „Vitás kérdés." 
A gazdasági ism. isk. szervezet 53. ij-a szerint 
a gazd. szaktanító a tanítótestületnek rendes 
tagja, tehát az elemi iskola igazgatója az ő 
igazgatója is egyszersmind. — B. T. 1. A 
bírságok behajtásának ideje az elöljáróság be-
látására van bízva. 2. A tanító fizetését vagy 
havi részletekben, vagy 1U évenként kell kiadni, 
de az év végén utólagosan semmi esetre sem. 
3. Törvény (!) nincs erre, de az iskolaszéki 
elnök figyelmeztethetné az illető szülőt, hogy 
ne bénítsa meg az iskola nevelő munkáját. — 
1). M. Csanálos. A gazd. ismétlő - iskolák 
szervezete annak idején lapunkban megjelent. — 
K. S. Sz. 1. Köteles az ismétlő-iskolásokat 
tanítani még akkor is; hogy miként fog hozzá: 
azt tanítói belátása és tapintata mondja meg. 
2. Ha az iskolafönntartó nem tudja megadni 
a korpótlékot, kérheti az államtól. 3. Nem 
köteles tűrni, hogy hold kertjét beépítsék. 
4. Ha díjlevelében nincs említés róla, nem 
köteles vallást tanítani. — Sz. A. Szol-
csány. Mást nem mondhatunk, "mint hogy, 
ha a törvényben előírt 2 szobás tisztességes 
lakást és 'A hold kertet (vagy ellenértékét) 
az iskolafönntartó nem adja meg: forduljanak 
panasszal a vármegye közigazgatási bizottsá-
gához. A többi a közigazgatási bizottság 
dolga. — M. Mivel ön elégtételt kapott : 
semmit se tegyen. Illetőleg, teljesítse köteles-
ségét legjobb tudása szerint. — K. A. Szánk. 
Iskolafönntartója folyamodjék utólag. — Fény. 
Csak 21. életéve betöltésétől veszik föl a 
nyugdíjintézetbe. — H. József. S. T. A 
Hivatalos Közlöny előfizetési ára egy évre 
5 K. Abban is csak azok az áll. iskolai pályá-
zatok jelennek meg, amelyek a mi lapunkban. — 
Bajmóc. Azt a képet mi is láttuk egyszer és 
— képtelennek találtuk. Nem tudjuk : ki hatal-
mazta föl az illetőt a tanítói árvaház javára 
való elárusítással. Egyszerűen ne vegyék meg 
s általában — ismételjük — óvakodjanak az 
utazó ügynököktől. A „központ" szándékai 
lapunkban jutnak kifejezésre. Igazat adunk 
önöknek. — FI. Viszoka. Ha csakugyan „szor-
galmas olvasója" lapunknak, csodáljuk, hogy nem 
tudja, hogy magánügyben a köznek szerkesztett 
lapban választnem adhatunk. Egyébiránt — legyen 
kivétel a szabály alól — korpótlékügyét 97.225. 
sz. alatt már elintézték s a napokban ki is utalvá-
nyozzák. Máskor szíveskedjék pontosan címzett 
levelezőlapot mellékélni. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Királyi kitüntetés. A király Mársits 

Rozina temesvári állami felsőbb leányiskolái 
igazgatónőnek a koronás arany érdemkeresztet, 
Ódor Emilia budapesti állami felsőbb leány-
iskolái tanítónőnek az arany érdemkeresztet, 
továbbá Osztie András módosi római katholikus 
kántortanítónak a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozta. 

— Világ folyását A magyar képviselő-
házban nagy fordulat állott be: Tisza István 
gróf miniszterelnök visszavonta házszabály-
módosító indítványát s erre az obstrukció 
leszerelt. A béke létrejötte Thaly Kálmán 
érdeme, aki hazafias fölszólítást intézett a 
pártokhoz. A békekötést követő nap már meg 
is szavazták az ujonctörvényjavaslatot most 
pedig az indemniti-javaslatot tárgj alják. — A 
keletázsiai harctérről még nem érkezett döntő 
ütközet híre. A japánok ostromolják Port-
Artúrt és Vladivosztokot, a szárazföldön pedig 
nyomulnak előre. Folyó hó vége vagy április 
hó eleje előtt alig lehet döntő ütközet a 
szárazföldön. 

— A Nemzeti Tornaegyesület dr .Berzeviczy 
Albert vallás- és közoktatásügyi minisztert nem-
régiben tiszteletbeli tagjává választotta. Az 
erről szóló okiratot Kun Gyula elnök veze-
tésével küldöttség nyújtotta át a miniszternek, 
meleg szavakban mondva köszönetet azokért 
az érdemekért, amelyeket a miniszter a nemzeti 
tornaügy fejlesztése terén szerzett. Berzeviczy 
Albert közoktatásügyi miniszter megköszönte 
a tisztelgést s kijelentette, hogy a nemzeti 
torna ügyét mostani hatáskörében még foko-
zottabb mértékben támogatja. Az egyesület 
dolgaival ezután is készségesen foglalkozik, 
mert azt hiszi, hogy amit az egyesületnek tesz, 
azt a nemzeti torna ügyének teszi. 

— A M . T. Orsz. Bizottsága dr. Göőz 
József elnöklete alatt egy albizottságot kül-
dött ki, mely megalakította az egyetemes 
gyűlés szakosztályait és kijelölte a kérdéseket 
és előadókat; az albizottság javaslata felől az 
igazgató-tanács f. hó 25.-én tartandó ülésén 
határoz véglegesen. 

— Az Eötvös-alap köréből. Adományok. 
Temesvár sz. kir. város február 29-én tartott 
közgyűlésén, „méltányolva az Eötvös-alap 
jótékony emberbaráti törekvését, mellyel külö-
nösen a főiskolákat látogató szegénysorsú 

ifjaknak tanulmányaik sikeres befejezhetését 
előmozdítani és lehetővé tenni igyekszik" : 
200 korona segélyt szavazott meg alapunkra. 
A nagyszebeni földhitelintézet 1903. évi tiszta 
nyereségéből az „Eötvös-alap" céljaira 100 
koronát szavazott meg. a Miskolci takarék-
pénztár 20 koronát küldött, a Testi Hazai 
Első Takarékpénztár 200 koronát, Győr városa 
20 koronát szavazott meg alapunknak. A 
társadalom, íme, szépen fölkarolja országos 
segélyegyesületünket; most már csak az kell, 
hogy a tanítók is tömegesen lépjenek be az 
alap kötelékébe, amit — a kir. tanfelügyelő 
urak lelkes támogatásával — az elnökség 
remél is. — A kir. tanfélügyelő urak, akiknek 
Eötvös-alapunk föllendülése körül oroszlán-
részük van, ez évben is fölszólítják a tanító-
ságot az alap kötelékébe való belépésre. Az 
elnökség úgy értesült, hogy a legtöbb kir. 
tanfelügyelő úr már szétküldte fölszólító leveleit 
és kilátás van arra, hogy kai-társaink ez évben 
is tömegesen fognak belépni — saját jól föl-
fogott érdekökből — az Eötvös-alap kötelé-
kébe. — A Kolozsmegyei Tanítóegyesület helyi 
gyüjtőbizottsága a mult 1903. év második 
felében s a f. év március 5-ig befizetett tag-
sági díjak fejében 354 koronát küldött be az 
alap pénztárába. Az é/i tagsági díjat befize-
tett tagok közt 24 új tag van. , A f. év első 
felében — írja a h. biz. elnöksége — tovább 
befolyó díjakat július 1-én juttatjuk el a köz-
pontba s addig is örömmel és lelkesedéssel 
készülünk a Tanítók Hunyadi-Háza meg-
nyitására". — Gyűjtés. Sediba János bollesói 
(Trencsén m.) kartársunk megkapván kir. tan-
felügyelőjének az Eötvös-alap érdekében írt 
lelkes fölszólítást, községében gyűjtést eszkö-
zölt, melynek eredménye 10 K 22 fillér volt. 
Ez összeghez hozzájárultak : Okolicsányi János 
1 K 02 f, Komarek Júlia 1 K, Komarek 
Ilonka 1 K, Cservinka Ferenc 1 K, Cservinka 
Ferencné 60 f, Laczó József 1 K, Weiss 
Ármin 60 f, Weiss Arminné 80 fillérrel. — 
A gyarapodás. F. év január 1-től f. év március 
hó 13-ig összesen 261 új tag 1738 K-t fize-
tett be ; 44 hitelszövetkezet, 22 takarékpénztár, 
6 város és 1 segélyegyesület pedig 899 K-t 
küldött. 
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— A Földrajzi Társaság folyó hó 11.-i 
közgyűlése dr. Berzeviczy Albert vallás- és 
közoktatásügyi minisztert tiszteletbeli tagjává 
választotta és elhatározta, hogy dr. Wlassics 
Gyula volt miniszternek küldöttség útján kö-
szöni meg azt a sok jóindulatot, amellyel 
minisztersége alatt a Földrajzi Társaságot el-
halmozta. A közgyűlés legérdekesebb tárgya 
dr. Havas Rezső alelnök jelentése volt az 1903. 
év földrajzi eseményeiről, mely az északi és a 
déli sarkvidékek fölkutatására szervezett expe-
díciók ismertetésével kezdődött. Az északi sark 
fölkutatására még 1900 júniusában útra kelt 
az orosz Toll báró ; vállalkozása azonban minden 
valószinüség szerint balul ütött ki, mert expe-
díciójának teljesen nyoma veszett. Az északi 
mágnes-sark helyének pontos meghatározására 
Amundsen Roald svéd hajóskapitány kelt útra 
s nemsokára útra indul hasonló célból egy 
másik expedíció is. Nodhorst és Brummerstedt 
Grönlandban tettek gazdag tudományos ered-
ménnyel kirándulást. A déli pólus vidékéről 
egy svéd s egy skót expedíció érkezett haza, 
kiváló tudományos eredménnyel. A Charcot 
által vezetett francia expedíció most van útban 
a déli sark felé. Az a német expedíció, amely 
1901 augusztusban indult útnak Drygalszki 
vezetésével, a mult novemberben érkezett vissza, 
miután fölfedezte azt az addig ismeretlen 
földet, amelyet Vilmos császár földjének ne-
veztek el. Az a svéd expedíció, amelyet 
Nordenszkjöld vezetett s amelyért már ag-
gódtak, szintén szerencsésen érkezett haza, 
miután több szigetet fedezett föl s a bejárt 
vidéknek elkészítette pontos mappáját. A Scott 
kapitány által vezetett angol expedíció még 
nem érkezett haza, de megérkezett az a tudó-
sítás, hogy minden eddigi expedíciónál közelebb 
jutott a déli pólushoz, eljutott a déli szélesség 
nyolcvankettedik foka tizenhetedik percéhez. 
Az ázsiai kutatók közül az orosz Zibikov 
dicsekedhetik a legnagyobb eredménnyel. Mert 
kitűnően beszél a tibetiek nyelvén s mert a 
buddhista ritust is kitűnően ismeri, sikerült el-
jutnia Tibet fővárosába, Lasszába. Jelentése 
szerint egész Tibet lakossága mintegy negyedfél 
millió lélekre tehető ; Lasszának az idegen 
zarándokokon kívül alig van tízezernyi lakosa 
s a mai dalai láma alig huszonhét éves fiatal-
ember. Afrikában a Csád-tó körül folyt ered-
ményes kutatás a francia Loefler kapitány 
vezetésével. Amerikában a legfontosabb esemény 
az, hogy Közép-Amerikában egy Kolumbiához 
tartozó területből Janama néven új állam 
alakult, mintegy kétszázötvenezernyi lakossal. 
A magyar földrajz eseményei közül a legjelen-
tősebb, hogy dr. Havas Gyula összeszedte a 
legtöbb európai állam földrajzi tankönyveit s 

a Magyarországra vonatkozó tudósításokat a 
Magyar Pestalozzi című tanügyi közlönyben 
kiadta. Megdöbbentő, hogy a külföld mennyire 
nem ismeri Magyarországot s a magyar poli-
tikai és társadalmi viszonyokat. Legjobban van 
tájékozódva az orosz és a legtöbb rokonérzéssel 
is az ír a magyarról. Egy német tankönyv, 
német birodalombeli, amely nyolcvanegy kiadást 
ért meg, Magyarországot mint Ost-Österreich-ot 
ismeri. Egy osztrák tankönyvben még mindig 
van Erdély nagyfejedelemség, fővárosa pedig 
Ofen és Pest. Mindezeken túltett azonban egy 
román tankönyv, amely a román királyságon 
kívül még négy román földet ismer, ezek : 
Erdély = Transzszilvánia, Bánát = Temesiána, 
Kőrös = Krisiána, Máramaros = Maramoresiu. 
A társaságnak szándéka fölkérni a közoktatás-
ügyi kormányt, hogy kiváló szakemberekkel 
Írasson egy könyvet, amely a főbb kultúr-
nyelveken tájékoztassa Európát a magyar 
földről, a magyar nemzetről s a magyar 
politikai és társadalmi viszonyokról. 

— A Néptanítók Lapja ellen egy oldalról 
megindított hajszát Alsó-Fehér-megye nép-
tanítói vallás és nemzetiségi különbség nélkül 
egy hozzánk beküldött nyilatkozatban a leg-
határozottabban elítélik. „Magyarország nép-
tanítói karának -— olvassuk e nyilatkozat-
ban — évtizedeken át a Néptanítók Lapja 
volt az egyedüli úttörő orgánuma, amelynek 
hasábjain a kezdő tanító irányítást, a félénk 
bátorítást, a munkaszerető elismerést és buz-
dítást talált. E lap az emelkedő igényekhez 
képest a közelmúltban mindnyájunk meg-
elégedésére új alakban és új programmal lépett 
a tanügy szolgálatába." A lapunk ellen intézett 
támadásokra Alsó-Fehér-vármegye tanítói azt 
mondják, hogy „azokat a maguk értékére 
redukáljákmajd pedig így folytatják : „vallás 
és nemzetiségi különbség nélkül indíttatva 
érezzük magunkat, hogy a 37 éves múlttal 
bíró Néptanítók Lapja megszüntetése ellen 
irányuló cikkekkel szemben tiltakozásunkat 
nyilvánítsuk, a lap további fönnmaradását 
óhajtjuk, neki bizalmat szavazunk és üdvözöl-
jük azon fölvetett eszmét, mely szerint ezen 
lap törvény- s illetve rendelettárral bővíttetni 
fog." A nyilatkozatot aláírták: Gyulafehérvár, 
Abrudbánya, Verespatak, Zalatna, Magyar-
igen, Alvinc, Alvinc-Borberek, Nagy-Enyed, 
Maros-Csúcs, Maros-Ujvár, Magyar-Csesztve, 
Vízakna, Balázsfalva és Tövis tanítói és tanító-
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női. — Ez a nyilatkozat — nem tagadjuk — 
jól esik nekünk, mert azt látjuk belőle, hogy 
sikerült megnyernünk a magyar tanítóság 
bizalmát és hogy lapunkat tanító kartársaink 
szívesen olvassák, mert hiszen, ha nem olvas-
nák, nem is védelmeznék. De jól esik ez a 
nyilatkozat nekünk azért is, mert igazolja 
abbeli föltevésünket, hogv a Néptanítók Lapját 
a minden alapot nélkülöző támadások ellen 
azoknak kell megvédelmezniük, akiknek számára 
ezt a lapot szerkesztjük : a magyar tanítók-
nak, akik lapunkban lehetetlen, hogy ne lássák 
az ő igaz, jó barátjokat és készséges tanács-
adójukat. Hogy ez az állásfoglalás lapunk 
mellett oly sok oldalról megtörtént, ezt mi 
támadóinknak köszönjük, akiknek szeretettél 
azt üzenjük, hogy, ha nem tudnák, hogy a 
magyar tanítóság ezrei mi mellettünk állanak, 
bizony-bizony nem támadtak volna oly követ-
kezetesen és oly — igazságtalanul! 

— Rövid hírek. Belényesen a f. iskolai év 
elején nyilt meg a polgári leányiskola, mely 
DUtler Ida igazgató kitűnő vezetése alatt 
máris népszerűségnek örvend, aminek bizony-
sága, hogy az a műkedvelői előadás, melyet a 
fáradhatatlan igazgatónő f. hó 5.-én rendezett 
az intézet növendékeivel . az iskola szegény 
tanulói s a létesítendő ifj. könyvtár javára, 
fényesen sikerült. Összehozta ez az alkalom 
Belényes magyar és román társadalmának 
színe-javát, mely együttes elismeréssel adózott 
az igazgatónő fáradozásaiért és mintegy 160 
koronát juttatott az iskola ez időszerinti leg-
szükségesebb céljaira. — Békásmegyeren, a 
főváros tőszomszédságában fekvő német ajkú 
községben, a f. iskolai év elején nyilt meg az 
5 tanerős állami iskola. Ez állami iskola derék 
igazgatójának : Novotny Edének buzgólkodása 
folytán mult vasárnap tartották meg az első 
magyar istentiszteletet, amelyen a tanulók 
magyar nyelven dicsőítették az Istent. A köz-
ség és a tisztviselő telep lakossága nagy szám-
ban vett részt az első magyar istentiszteleten 
s a tisztviselő telep nevében Király Béla 
mondott köszönetet Novotny Ede igazgató-
tanítónak fáradhatatlan buzgalmáért. — A 
Magyar Gazdasszonyok Orsz. Egyesülete árva-
házának volt növendékeihez Bernthaler Eliz 
nevelőnő Szt.-Királyról lelkes fölhívást intéz, 
melyben arra kéri őket, hogy adakozzanak, 
mindegyikök tehetsége szerint, az egyesület 
létesítendő űj árvaházára. „Segítsük, úgymond, 
az édes anyát, azt az egyesületet, mely minket 
fölnevelt. Édesítsük meg élte alkonyát az 

egyesület fenkölt lelkű elnöknőjének: özv. 
Damjanich Jánosné úrnőnek, hálánkkal." Az 
adományokat legcélszerűbb postautalványon az 
árvaház igazgatónője : Sárcsevics Betti úrnőnek 
(Budapest, VIL, Damjanich-utca 29. szám.) 
küldeni. — Nyilt levél t. kartársainkhoz. 
Kedves kartársaim ! Kész örömmel szolgálok 
még készletben levő könyveimből, de bér-
mentetlenül a posta nem szállít semmiféle 
nyomtatványt. Sajnálom kai-társaimat, hogy 
annyian fordulnak hozzám és nem tehetek 
eleget óhajuknak, míg a bélyegât nem küldik, 
így csak fölösleges kiadást tesznek maguknak 
eredmény nélkül, pedig erről bármely posta-
hivatal fölvilágosítaná őket. Lapunkat olvassák 
széles e hazában nemcsak a néptanítók, hanem 
középiskolai, kereskedelmi, felsőbb leányiskolái, 
polgári iskolai tanárok, papok, hisz számostól 
kaptam levelet. Kész tisztelettel : Kelemen 
Gizella. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-alap-
ra: Tókos Bálint, Homoród-Hévíz (50 K részes-
jegyének IV. részlete) 10 K ; Péterfy Gyula, 
Homoród-Hévíz (50 K részesjegyének IV. rész-
lete) 10 K; Őrségi ev. ref. tanítóegyesület 
(beküldte Kalmár Péter) 4 K. — 2. Tanítók 
Házára: Kopper Ferenc (Négyes) 50 fillér. 

— Halálozások. Paulik Imre mezőhegyesi 
áll. ménesintézeti tanító, járásköri elnök neje, 
szül Rajnis Róza életének 45-ik, boldog házas-
ságának 28-ik évében jobblétre szenderült. 
Az elhunytban ifj. Paulik Imre kunszentmiklósi 
tanító, Gebe Mihályné makói polgári iskolai 
tanítónő, Paulik Géza nagyváradi honvéd-
hadnagy, Béla és Irma tanulók, hőn szeretett 
jó anyjukat gyászolják. — Radó Imréné, szül. 
Klein Margit lippai m. kir. állami népiskolai 
tanítónő f. hó 6.-án élte 29 ik és működésé-
nek 9-ik évében elhunyt. Áldás emlékökre ! 

— Memeuto. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII. ker., Hársfa-utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker., Rottenbiller-utca 
66. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke : 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-
utca 31. szám; pénztárosa: Dallos István, lakása: I. 
ker., Gellérthegy-utca 27. szám. 

Tartalom. Ok és okozat. Bökényi Dániel. — 
Az egyhuzamban való tanításról. Sretvizer Lajos. — 
Az egyéni és tömeges nevelés. Szentgyörgyi Lajos. — 
Rajzoltassunk-e térképet és hogyan ? Szabó Kálmán. — 
Népnevelő egyesületek. XII. V. J. —A német nyelv 
a polgári leányiskolákban. — M. Ped. Társaság. — 
Irodalom. — Szünóra : 1848. Gergely János. A 
hazaszeretet. Lengyel János. — Hivatalos rész. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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692. 
1904. 

Pályázat. 
A s z e g e d i községi iskolaszék pályázatot liirdet 

elhalálozás folytán megüresedett egy belterületi elemi 
iskolai Il-od díjosztályú rendes fitanítói, valamint 
esetleg üresedésbe jövő egy tanyai rendes tanítói 
állásra. 

A belterületi Il-od díjosztályú tanítói állás java-
dalmazása előleges havi részletekben esedékes évi 800 
korona fizetés, 400 korona lakáspénz, 40 korona 
írószerátalány és az államtól juttatott törvényes 
ötödéves korpótlékból áll. A megválasztott tanító ezen 
Il-od díjosztályú állásból üresedés esetén a szolgálati 
évek száma szerinti sorrendben való előléptetés után 
jut az I-ső díjosztályú állásba. 

Ezen előléptetési rend a rendszeresített két helyet-
tesítő tanítóra is érvényes. 

A tanyai tanítói állás javadalmazása az első három 
évben 800 korona, a 4., 5., 6. évben 900 korona, a 
7-ik évtől kezdve 1000 korona előleges havi részletek-
ben esedékes évi fizetésből, két esetleg egy szobából, 
konyha éléskamra és fásszinből álló természetbeni 
lakásból, 80 korona szolgatartási, 20 korona írószer-
átalány és az államtól juttatott törvényes ötödéves 
korpótlékből áll. Megjegyzendő, hogy a tanyai tanítók 
a róm. kath. vallású tanulókat a hittan, vallás- és 
erkölcstanból is kötelesek oktatni. 

Ha a belterületi Il-od díjosztályú tanítói állásra 
olyan tanító választatnék meg, kinek Szeged város 
iskolaügyének szolgálatában eltöltött évei kevesebbek 
a véglegesen alkalmazott helyettesítő tanítók szolgá-
lati éveinél, akkor ezen utóbbiak közül az iskolaszék 
91/901. sz. a. hozott határozatával a régebben bevá-
lasztott tanító lép elő rendes Il-od díjosztályú bel-
területi tanítóvá, az újonan beválasztott tanító pedig 
800 korona évi fizetés, 400 korona lakáspénz és a 
törvényes ötödéves korpótlékkal javadalmazott vég-
legesen alkalmazott helyettes tanítóvá lesz. 

A szabályszerűen fölszerelt kérvények a szegedi 
községi iskolaszék irattárába (Közművelődési palota) 
1904. évi március hó 31-ig adandók be. A később 
érkező vagy hiányosan fölszerelt kérvények figyelembe 
nem vétetnek. 

A megválasztottak állásaikat a választást követő 
napon kötelesek lesznek elfoglalni, fizetésük azonban a 
közigazgatási bizottság jóváhagyása után fog ugyan-
azon időtől kiutalványoztatni. 

Szeged, 1904. évi március hó 11-én. 

( 2 3 4 - 1 - 1 ) 
Dr. Faragó Ödön, 

elnök. 

693. 
1901. 

szám. 

Pályázat. 
Szeged szab. kir. város községi iskolaszéke pályá-

zatot hirdet a községi polgári leányiskolánál elő-
léptetés folytán üresedésbe jött két, valamint a 
640/1902. számú közgyűlési határozattal rendszere-
sített egy, összesen tehát három Il-ik díjosztályú 
tanítónői állásra. 

A három állás közül kettő a mennyiség- és természet-
tudományi, egy pedig a nyelv és történet tudományi 
szakcsoportra képesített tanerővel töltetik be. 

Ezen tanítónői állások javadalmazása 1000 korona 
alapfizetésből, 400 korona évi lakpénzből és öt éven-
ként emelkedő 100 korona korpótlékból áll. 

Megjegyeztetik, hogy az esetben, ha a községi 
polgári leányiskolánál I-ső díjosztályú tanítónői állás 
üresedik meg, arra a legtöbb szolgálati évvel bíró 
Il-od díjosztályú tanítónő lép elő választás nélkül. 

A képesítettséget, valamint az esetleges alkalmaz-
tatását igazoló okmányokkal fölszerelt kérvények a 
községi iskolaszék irattárába (Kultur-palota) 1904. 
évi március hó 31-ig adandók be. A később vagy 
hiányosan fölszerelt kérvények figyelembe nem 
vétetnek. 

A megválasztottak állásukat a választást követő 
napon kötelesek elfoglalni, fizetésük azonban a köz-
igazgatási bizottság jóváhagyása után fog ugyanazon 
időtől kiutalványoztatni. 

Szegeden, 1904. évi március hó 12-én. 
Dr. Faragó Ödön, 

( 2 3 4 - 1 - 1 ) elnök. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Reform, orgonista segédkántorul azonnal beléphetni 

évi 400 korona, étkezés s havi 4—10 korona mellék-
jövedelem mellett. Okmányok Nánai Szűts Ferenchez 
küldendők Mezőtúrra. " (202—II-2) 

A nagyösz i (Torontál m.) községi magyar és német 
tannyelvű osztatlan elemi népiskola I. oszt. tanítónői 
állásra folyó évi április hó 1-ei lejárati pályázati 
határidővel ezennel pályázat hirdettetik. Évi fizetés 
880 korona készpénz, 200 K lakásáltalány, 8 K iroda-
általány és 400 C-ö l pótkert haszonélvezete. Meg-
választott tanítónő köteles a IV—YI. osztály nőnöven-
dékeit a kézimunkákban ingyen oktatni, valamint 
leányismétlőiskolát is ingyen tartani. Az állás szep-
tember 1-én foglalandó el ; a fizetés is csak ezen a 
napon veszi kezdetét. Buding Károly, isk.-széki elnök. 

(221—II—1) 
Csetnek (Gömör m.) evang. egyháza helyettes 

tanítót vagy tanítónőt keres. I—II. osztályhoz, azon-
I nali belépésre, június közepéig és esetleg a jövő tan-
j évre is. Havidíj : Hatvan korona. Jelentkezés Csipkay 

János tanítóhoz. (226—1—1) 
A sajókereszturi ref. egyház orgonista-kántor-

tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
140 kor. mustpénz, 30 köböl gabona a hívektől, 
20 korona az egyháztól, 160 kor. tandíj ; 24 hold 
szántóföld ; (jelenlegi bérlete : 660 kor.), adóját a 
tanító fizeti. 4 öl tűzifa. Stóla. Esetleges korpótlék az 
államtól. Tisztességes lakás kerttel. Teendők : Tanítás 
a 6 osztályú iskolában. Templomi s temetési éneklés, 
ha orgona lesz orgonálás. Énekkar vezetése s tanítása. 
Kanonika órákon s lelkész akadályoztatása esetén 
templomi szolgálat. Pályázatok május 22-ig Makláry 
Károly ref. lelkészhez — Sajókeresztur, posta : Sajó-
ecseg — küldendők. Az állomás szeptember 1-én 
töltendő he. Közbeeső vasárnapokon pályázók ének-
próbára — saját költségükön — 'szívesen láttatnak. 

( 2 2 3 - 1 - 1 ) 
A töv i s fa lv i r. k. iskolánál kántortanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Javadalmazása : községtől 200 K, 
az egyházmegyei pénztártól 317 K 62 f ; államsegély 
182 K ; a püspöktől 100 K ; stóla 28 K ; 8 öl tűzifa 
az udvarra behordva; 8 hold szántóföld, adóját a 
tanító fizeti. 2 szoba, konyha, kamara, melléképületek 
és kerttel. Tannyelv magyar, isteni tisztelet nyelve 
német, magyar. Pályázati határidő március 24. 
Kellően fölszerelt kérvények Drahus István tövisfalvi 
lelkészhez küldendők, u. p. Szolyva. (217—I—1) 

Megfelelő állást keres egy kitűnő okmányokkal 
rendelkező okleveles óvónő. Nagyvárad, Vízvezetéki-
utca 19. sz. Mike Gizella. (216—1—1) 

Tolna megyei B e d e g h magyar községben r. kath. 
II. osztályba okleveles tanító, tanítónő szükségeltetik 
április és május hónapokra, havi 75 korona fizetéssel, 
egy bútorozott szoba. Az állás azonnal elfoglalható, 
— utolsó vasúti állomás Tamási, Tolna megye. 
Bedegh, 1904 március 8. Bohuniczky, plébános. 

(222-1-1) 
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A mura-királyi első tanítói állás megüresedett. 
Erre március 24-ig pályázat hirdettetik. Javadalom : 
840 kor. évi fizetés havi előleges részletekben, 2 
szobából, 1 konyhából álló lakás. Kötelessége : a 
mindennapiak és ismétlősök oktatása. Horvátul tudók 
előnyben részesülnek. Személyes megjelenés kívántatik. 
Működés ideiglenes, amennyiben csak június végéig 
tart. Mura-Király, (Zala m.) 1904 március 9. Iskolaszék. 

( 2 1 8 - 1 - 1 ) 
Pályázati hirdetmény. N.-Kikinda r. t. városnál 

elhalálozás folytán üresedésbe jött községi óvónői 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Jövedelme : 800 
korona évi törzsfizetés, szabad lakás és 9 méter 
tüzelőfa fölvágva. Fölhivatnak mindazon okleveles 
óvónők, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
oklevéllel, keresztlevéllel, erkölcsi 8 illetőségi bizo-
nyítvánnyal fölszerelt pályázati kérvényüket folyó 
év március hó 25-ig alólirott iskolaszékhez nyújtsák 
be. Később beérkezett folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek ; előnyben részesülnek, kik a magyar 
nyelv mellett a helyben dívó szerb s német nyelv-
ben is járatosak. Nagykikindán, 1903. évi november 
hó 11-én tartott községi iskolaszéki rendes ülésből. 

(206-1—1) 
A beteg róm. kath. kántortanító helyettesítése 

végett, egyelőre három hóra terjedő helyettes kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik március 20-ig. 
Kérvények a za laszent iváni plébánia címére kül-
dendők. A helyettes élelmezést a beteg tanító házá-
nál nyer és egy szobás lakáson kívül készpénzfizetése 
havonként 40 korona az iskola pénztárából. Az állás 
azonnal elfoglalandó. (210—I—1) 

Kurdon (Tolna vm.) a kántortanítói állomás újból 
megüresedvén, arra ezennel pályázat hirdettetik. Ez 
állomás jövedelme földek-, párbér-, készpénz, fa-, 
stóla- és szép lakásból áll. összes értéke: 2166 
korona 22 fillér, melyből tisztán tanítói fizetés 834 
korona. Egy osztályt vezet s az összes kántori teen-
dőket végzi. Csakis oki. tanítók pályázhatnak. A 
magyar és német nyelv tudása szükséges. A pályázók 
próbaéneklése a választás napján leend, amikor is 
személyesen tartoznak megjelenni. Pályázati határidő 
1904 március 21. A választás 1904 március 22-én 
leend. Kellőleg fölszerelt folyamodványok Kurd 
(Tolna vm.) róm. kath. iskolaszék elnökéhez kül-
dendők. Az állomás azonnal elfoglalandó. Hradek 
Károly, pleb., iskolaszéki elnök. (224—1—1) 

Arad sz. kir. város árvaházánál a tanítói állás 
— lemondás folytán — üresedésben jővén, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, fbihivatnak, hogy kérvényü-
ket március hó 24-ig a városi árvaház igazgató-
választmányához beküldjék. A kérvényhez melléklen-
dők : 1. oklevél, 2. orvosi bizonyítvány, 3. működési 
bizonyítványok. Csak okleveles és nőtlen tanítók 
pályázhatnak ; a megválasztott állását azonnal el-
foglalni tartozik. Javadalmazása : évi 600 korona azaz 
Hatszáz korona és teljes ellátás. (Az élelmezés pénz-
egyenértéke a nyugdíjigénybe (való beszámításnál 
600 koronában van megállapítva.) A tanítótól meg-
kívántatik, hogy a háziipar, különösen : az asztalos-
ság, slöjd vagy más ágazat tanításában, ének és 
zenéhen (harmonium) is jártas legyen, valamint a 
kertészkedéshez is értsen, mert csakis azok vétetnek 
figyelembe a választásnál. Ezek külön bizonyítvány-
nyal igazolandók. A tanító teendői részletesen az 
intézet házi-rendszabályaiban vannak megállapítva ; 
főbb pontokban a következők : a reá bízott gyermek-
csoportra (családokra) mindenben fölügyel, házi és 
egyéb teendőikben vezeti és ellenőrzi, az iskolai 
leckéket kikérdezi, feladványaikat elkészítteti és őket 
a megfelelő oktatás- é3 tanításban részesíti, mert a 
gyermekek ez időszerint a községi iskolákba járnak. 
Arad sz. kir. város árvaház igazgató-választmány. 

( 2 2 5 - 1 - 1 ) 

A za laszent lász ló i osztálytanítói állomásramárcius 
hó 22-ére pályázat hirdettetik. Évi fizetés díjlevél 
szerint : 82(1 korona. Bútorozott szoba f űtéssel. Csak 
okleveles férfiak pályázhatnak. Tannyelv : magyar. 
Kérvények Kintli György plébános, iskolaszéki elnök-
höz küldendők. (211—1—1) 

Az aradi izr. hitközség elemi leányiskolájánál nyug-
díjazás folytán megüresedett tanítónői állás betölté-
sére pályázat hirdettetik. Javadalmazás : évi 1100 
korona törzsfizetés, 200 korona lakbér és a törvényes 
ötödéves korpótlék. Az eredetben, vagy hitelesített 
másolatban becsatolandó tanítói képesítési oklevéllel 
s az eddigi működést igazoló bizonyítványokkal, 
születési anyakönyvi kivonattal fölszerelt pályázatok 
f. é. március hó 27-ig alulirott iskolaszéki elnök 
címére küldendők be. A megválasztandó tanítónő 
állását f. é. április hó 3-án tartozik elfoglalni. Aradon, 
az izr. hitközség iskolaszékének 1904. évi március 
hó 5-én tartott üléséből : dr. Somogyi Gyula, iskola-
széki elnök. Rosenberg Lipót, főjegyző. (212—1—1) 

Somogy-miháldi r. kath. kántortanítói állomásra 
folyó évi március 22-ére pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : Lakás 3 padlós szoba a szükséges mellék-
helyiségekkel, kerttel — 200 kor. Tandíj a községtől 
66 kor., ismétlősöktől fejenként egy kor. = 70 kor. 
Párgabona 10 mérő búza, 30 mérő rozs - - 240 kor. 
Lélekpénz páronként 20 fillér = 50 kor. 'A hold 
jobbágytelek = 200 kor. 10 öl hasáb tűzifa udvarra 
szállítva = 160 kor. 12 akó bor — 108 kor. '/< telek 
után legeltetés == 24 kor. Kapálást és gyűjtést 
kivéve minden munkát a hitközség végez = 80 kor. 
Stóla = 100 kor. Összesen 1298 kor. Kötelességét az 
iskolaszék határozza meg. Jövedelmét az állás elfogla-
lása napjától élvezi. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Kérvények Molnár János plébánoshoz küldendők. 

(228-1—1) 
A lomnai (Árva m.) róm. kath. tanítói állomásra 

folyó évi április hó 5-kére pályázat hirdettetik évi 
800 kor. és fűtési fával. Tót nyelv ismerete kívánatos. 
A folyamodványok főt. Vojticsek József ktanfelügyelő 
úrhoz Zakamene-Klinre küldendők. (213 —I—1) 

A kántorjánosi nyári gyermekmenhelynél meg-
üresedett menhelyvezetőnői állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazása : 240 korona készpénz, 20 korona 
fa, és 20 korona utazási általány, s természetbeni 
lakás. A menhelyvezetőnő 6 hónapig köteles tanítani. 
Pályázati kérvényeket szabályszerűen fölszerelve 
április hó 1-ső napjáig átveszek. Kántorjánoá 
(Szatmár megye). Segesváry József, felügyelő-bizott-
sági elnök. (233-1—1) 

A s i l ingyiai evang. leányegyház államsegélyes 
iskolájához tanítót keres. Tannyelv : magyar-német. 
Jelentkezhetni március 27-ig Apateleken Gálik Mátyás 
lelkésznél. (219—II—1) 

A miskolci ev. ref. egyház kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Az állás javadalma természetbeni 
lakáson kívül következő : mint tanítónak készpénz-
ben 1020 korona, — mint kántornak : szántóföld 
haszonélvezete 40 korona. Stólából átlag 600 korona. 
Kötelességei: 1. Az iskolaszék által kijelölendő nép-
iskolában és meghatározott óraszámban tanítani. 
2. Az új templomban orgonakiséret mellett a gyüle-
kezeti éneklést minden köz-, vasár- és ünnepnapon 
s egyéb egyházi ünnepélyen vezetni. 3. Temetéseken 
a másik énekvezérrel fölváltva az éneklést vezetni. 
4. Az egyház kebelében esetleg alakítandó énekkart 
tanítani. A megválasztandó, kinek tanítói oklevéllel 
kell bírnia, tartozik az országos tanítói nyugdíj-
intézetbe belépni. A kellően fölszerelt folyamodások 
Április hó 15-ig Nagy Ignác iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Az egyház saját költségén a pályázókat 
tetszés szerinti számban fogja próbaéneklésre és 
orgonálásra meghívni. • (232—II—1) 
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H I R D E T E S E K . 

Tisztelt Kartársak! 
IIa nálatok vagy közelben nagyobb úri birtok, 
kőszéntelep, tölgyerdő van eladó, vagy bérbeadó, ha 
van ki birtokot vételre vagy bérletre keres, kinek tör-
lesztéses kölcsön kell, vagy drágát olcsóbbra átvál-
toztatni akar, azonnal jelentsd hozzám, üzletkötés 
esetén a jövedelmet megosztom veled. Eötvös-alapunkra 
a tiszt. jöv. 5°/o-át adom. Kérj azonnal fölvilágosítást 
10 filléres bélyeggel. Kerestetik néhány száz hizlalni való 
sertés azonnali vételre. L. Gyula, tanító, birtokadás-

vételi irodája, Nádudvar. (192—II—2) 

Szavalatokat, március 15 - ére és egyéb iskolai 
ünnepélyre tartalmaz a 

Kovács - Maurer Szavalókönyv 
bekötve 50 fillérért bérmentve küldi a pénz elő-

leges beküldésénél Ingusz I. és fia Aradon. 
(177—III—3) 

Siampay ének- és imakönyve 
(X. ismét bővített, jubileumi kiadás.) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. 25(i 
oldal. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik 
könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút, Esztergomra. 

(2000—XX-16) 

Iskola hegedűk kaphatók 
3, 4, 5, G, 8 frttól feljebb 

Iskola és templomi harmoniumo! 
a legdúsabb választékban és jutányos árakor. 

Sternberg Ármin és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár központi 

üzletében 
BUDAPEST, Kerepesi-út 36. szám. 

Árjegyzék (minden cikkről kiilön) Ingyen 
kapható. (1908—25—18) 

M é z i m t i i i k á k 
s hozzávaló anyagok legnagyobb 

raktára 

C z a m r a R ó b e r t 
BUDAPEST, 

IV., Párisi-utca 5. (a volt Zsibárus-u.) 
i Legnagyobb rajzterem. 

Elismerő nyilatkozat az Erzsébet állami nőiskolától. 
Iskoláknak árengedmény. (157-20-2) 

F e i w e l J^ ipó t u t ó d a 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, iskolaberendezések, tornakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
( 8 7 - 2 6 - 6 ) 

A legszebb és legháladatosabb divat-virág 

a b e g o n i a . 
Sajáttenyésztésű, egyszerű, óriásvirágú piros, rózsa, 
sárga, fehér, narancs és sötétpiros szinben. Elsőrendű 
gumók ára drbkint 16 fillér. Telitett óriásvirágú 
piros, rózsa, fehér és sárga szinben. Elsőrendű gumók 
ára drbkint 24 fillér. Minden rendeléshez mellékelem 
e kedvelt divat-virág tenyésztési utasítását is. Szállítás 
utánvét mellett ápril 15-ig. 20 drbnál kevesebb nem 

szállíttatik. 

G - r e s c h i k V i k t o r , 
(198—1—1) igazgató-tanító. 

Lőcse. (Szepes-megye.) 

Polgár Sándor 
orvosi mű- és kötszerésznél 

Budapest, VII., Erzsébet-körút 50. sz 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötök, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötök, egyenestartók, ortliopaediai fűzök és 
járógépek, valamint műláb és mükéz saját műhelyé-

ben a legpontosabban készül. 
K é p e s á r j e g y z é k i n g y e n , é s b é r m e n t v e . 

Fenti címre ügyelni tessék. 
(169—V—2) 

Divatos férfiöltönyök 
vagy Felöltök készülnek saját műhelyemben remek 
szabásban 15 forintért mérték után fekete, sötétkék, 
barna, szürke és drapp szinű valódi gyapjúszövetekből. 
A megrendelt öltöny 10 forint utánvét mellett szállít-
tatik, s a fennmaradó 5 forint 3 hónap múlva fize-
tendő. Ezen fizetési feltételt azért teszem, hogy ezen idő 
alatt meggyőződjék a szövet kitűnő minőségéről és 
tartós elkészítéséről. Mértéknek elegendő a mérték-
utasítás kitöltése, vagy egy viselt ruha beküldendő. 
Kabáthossza a gallértól kezdve cm. Ujjahossza az ujj-
bevarrástól kezdve. Mellbőség a mellényen át a hóna 
alatt. Hasbőség a mellényen át mérve. Belső nadráo--
hossza a lábközvarrástól lentig. Mellénymérték fölös-
leges. Felöltőnek a kiskabát mértékutasítása szerint 

veszünk mértéket. 

I . i i ' h t I U U I I I I S á s a d o r 
(156—IV—4) férfi-szabó-mester. 

Budapest, Rottenbiller-utea 4/b sz. 

Az amerikai cottage-orgonâk 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
-3* BUDAPEST, 

VIII., József-körűt 15. az. 
ajánlj» európai szerkezetű harmo-

niumait is. 
a gyönyörű hang, melyet az 

merikai rendszernek elmés 
szerkezete elóvarazsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

" Í O . h « r o . i í U 6 I l ö l -
j<•!>». » k o r í n u l , r é a z l e -

l e k b e n I«. 
Képes árjegyzék ingyen és 
bérmentie. ö éri jótállás. 

(1440—62—19) 
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Szölö- és borgazdasági tanfolyam 
néptanítók: réozére. 

28.873. szám. 
VIII, 2. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
A szőlömívelés szempontjából kiváló fontossággal bíró községeitben alkalmazott nép-

tanítók részére az e téren működő szakközegek vezetése alatt, az alábbi helyeken az elözö 
évek példájára, a folyó évben is négy hétre terjedő szőlő- és borgazdasági tanfolyamok rende-
zését vettem tervbe. 

1. A tanfolyamok célja az, hogy az azokon résztvevő néptanítók a szőlő- és borgazdaság terén, külö-
nös tekintettel az elpusztult szőlők felújítására, gyakorlatilag és részben elméletileg is kiképeztessenek 
oly célból, hogy e szakmában a népiskolákban s a gazdasági ismétlő-iskolákban a tanulóknak oktatást 
nyújthassanak, illetőleg az ifjú nemzedékben a szőlőmívelés iránt érdeklődést ébreszteni képesek legyenek 
s általában az illető községben a nagyobb szakértelmet és szakképzettséget nem igénylő, egyszerű szőlő- és 
borgazdasági ismeretek népszerű terjesztését előmozdítsák. 

2. Az egész tanfolyam négy hétre terjed és két részletben tartatik meg és pedig a tanfolyam első 
része tavasszal, a második része pedig ősszel, 14—14 napon át. A tanfolyamon mind a két időszakban, tehát 
az egész négy héten át ugyanazon tanítók vesznek részt. 

3. A tanfolyamok helyéről és idejéről a következő kimutatás nyújt tájékozást: 

A tanfolyam helye 
A t a n f o 1 y a m i d e j e 

t a v a s s z a l ő s s z e 1 

Szentendre április hó 25-től május hó 8-ig október hó 3-tól október hó 16-ig 

Tapolca D » n 5-től » 18-ig 

Pozsony n n n 5-től » 18-ig 

Eger n n n 6-tól » 19-ig 

Tarcal n n n 17-től » 30-ig 

Bihardiószeg » n » 3-tól n 16-ig 

Ménes n n » 5-től n 18-ig 

Nagyenyed » » n 10-től n 23-ig i 
II 

4. A tanfolyamokra kizárólag olyan néptanítók vehetők fel, akik — tekintet nélkül arra, 
vájjon állami, községi vagy felekezeti iskolánál vannak-e alkalmazva — oly hegyvidéki községben működ-
nek ahol a fillokszéra a szőlőket már megtámadta, vagy már el is pusztította, s ahol a lakosság kizárólagos, 
vagy főkereseti forrását a szőlőmívelés képezi. 

5. A tanfolyamokra felvett néptanítók útiköltségeik s a lakás és élelmezési költségek fedezésére, az 
e g é s z n é g y heti tanfolyam tartamára, egyenként 120 K, azaz egyszázhúsz korona átalányt kapnak, mely ösz-
szegnek féle a tavaszi, másik fele pedig az őszi tanfolyam első napján, szabályszerű nyugtáikra, a tan-
folyam vezetője által fog az illetőknek kifizettetni. 

0. A tanfolyamokra felvett néptanítók úgy az elméleti oktatásban, mint a gyakorlati munkákban 
pontosan és szorgalmasan résztvenni tartoznak. 

7. Felhivatnak azok, a néptanítók akik ezeken a tanfolyamokon résztvenni óhajtanak, hogy egy koronás 
bélyeggel ellátott kérvényeiket, (melyben életkoruk, nyelvismeretük, tényleges alkalmaztatásuk vala-
mely nyilvános népiskolánál, a szőlő- és borgazdaság terén esetleg történt eddigi működésük is föltün-
tetendő, — s ezen körülmény közvetlen iskolai hatóságaik által is igazolandó —) folyó evi április hó 
l - ig illetékes kir. tanfelügyelőjük útján, ahhoz a szőlészet i és borászati felügyelőhöz (ille-
tőleg vincellériskola igazgatóságához) nyújtsák be, akinek kerületében jelenleg működnek. 

Budapest, 1904. évi március hó 4-én. 

(4/h—n—2) V. kir. földmívélésügyi miniszter. 
Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iakolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábű sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, Ii. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m adnralc v i s s z a . 

A kivándorlás és a tanítóság. 
Tagadhatatlan, hogy a magyar ember 

övéit, barátait, akikkel lelke összeforrott; 
azt a kis falut, amelynek zeg-zugához 
annyi sok fájó és kellemes érzés köti, a 
házikót, az akáclombos udvart, amely-
nek árnyában verejtékes munka után 
oly sokszor megpihent; azt a kicsi földet, 
amelyet csobogó patak mentén kétségek 
és édes remények között annyit szán-
togatott: nem szívesen, nem lelki fáj-
dalom nélkül hagyja itt. Benne rejlik 
ez a magyar nép erkölcsében. 

Messze túl a tengeren is gyötri a 
honvágy. Vissza - visszahívja szerettei 
körébe, ahol gyermekéveit élte, ahol a 
szerteszét szórt maggal szivét is elve-
tette az anyaföldbe. 

A hontalanság keserű érzete nagy 
°/o-át a kivándorlottaknak hozza vissza, 
akik ha az idegenben legalább annyi 
fillérre tehetnek szert, amennyivel ma-
guknak itthon nyugodt anyagi egzisz-
tenciát biztosíthatnak, mint a költöző 
madarak, epedve sietnek vissza igazi 
hazájukba. 

Ámde kivándorló véreink nagy több-
sége előtt a messze idegenben ez a 
szent föld többé már nem az az édes 
anya, amely itthon volt, hanem sivár 
puszta rög, amely az ő számukra gyü-
mölcsöt nem termett. Ezek teszik 
hazánkra nézve azt a számottevő vesz-

tességet, amelyet a lehető minimumra 
redukálni igen fontos hazafias érdek. 
Föl is hangzik országszerte a panasz e 
kóros tünet miatt, amely a magyar 
nemzet jövőjére, nemzeti nagylétünk 
politikai aspirációira aggasztólag hat. 
Az államkormány, a társadalom köz-
gazdasági, ipari akciója kellő represszív 
hatást ez áramlatra, legalább a statisz-
tikai adatok szerint, nem tudott gya-
korolni. A statisztika bizonyítja azt is, 
hogy a kivándorlás épen azokon a 
vidékeken ölt legnagyobb arányokat, 
amelyek mint határszéli védbástyák 
stratégiai szempontból is a haza védel-
mére a legfontosabbak. A múlt évtized 
statisztikai évi átlaga 50—60 ezer ki-
vándorlót tüntet föl. Ezzel szemben 
az Egyesült-Államok statisztikája az 
1903-ik évben 206 ezer bevándorlott 
magyart számlál. (Ennél több csak 
Olaszországból vándorol ki.) Ha ehhez 
hozzávesszük a többi országokba kiván-
dorlottakat is, akkor számuk körülbelől 
meghaladja a 250 ezeret. Ily óriási 
szám láttára lehetetlen, hogy meg ne 
döbbenjünk. Honalkotó Árpádunk egy 
félmillió emberrel szerezte e hazát. És 
most 250 ezer munkabíró kézzel keves-
bedik évente a magyar s gyarapodik 
munkaerőben, iparban, kereskedelemben 
idegen nemzet. Az a 40—50 milliónyi 
pénzösszeg, amely Magyarországba a 
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kivándorlottak útján jut el, igaz ugyan, 
hogy sok elszegényedett családot és 
községet emelt már ki az anyagi zava-
rokból ós t e t t ismét virágzóvá, de 
korántsem pótolhatja azt a nagy vesz-
tességet, amit a többé vissza nem térő 
honpolgárok ezrei okoznak. 

Dr. Thirring Gusztáv: „A magyar-
országi kivándorlás és a külföldi ma-
gyarság" címen könyvet írt, amelyben 
szomorú számokkal mutatja ki azt, hogy 
az ipari ós gazdasági káros visszahatáshoz 
mily nagy csapásként járul a kiván-
dorlásnak erkölcsi és nemzeti tekintet-
ből való romboló hatása. Különösen 
megdöbbentők azok a statisztikai szá-
mok, amelyek a kivándorlásnak a csa-
ládi életre való pusztító hatását tüntetik 
föl. Magyarországon a nőknek átlag 
40%-a él házaséletet s ez az arány 
ma már egyik kivándorló megyében 
sincs meg. A nagytömegű férfikiván-
dorlás a nőnemre nézve lehetetlenné 
teszi a férjhezmenést. 

„A kivándorlásnak amint romboló 
hatása van a visszamaradt népességre 
nézve — mondja a szerző — úgy 
viszont az Amerikából visszatérő sem 
gyakorol rá üdvös befolyást. Családi 
köteléket nem ismer, gyermekeit tel-
jesen elhanyagolja, a vallásosság nála 
fölösleges fogalom, lelkipásztorára nem 
hallgat, a törvényt, hatóságot nem tisz-
teli; csak a bíróságtól és büntetéstől 
való félelem tart ja vissza a fölforgató 
intencióktól ; elégedetlen, alattomosan, 
titkon ócsárolja a hazai viszonyokat s 
nem is képzel magának alapot a hazafi-
ságra. Korcsmában, utcán hangoztatja 
és dicséri az amerikai szabadságot, 
lelkesedni csak szláv eszmékért tud 
(amerikai szláv propaganda munkája) 
minden itthoni bajáért az urakat okolja; 
nincs bizalma az itthonmaradásban." 

Társadalmi szervezetünket, a magyar 
nép ősrégi erényeit ily számtalan ol-
dalról érintett anarhikus és világpolgá-
rias tóvtanok megmételyezik. 

Az illetékes körök nem nézhetik ezt 
tótlenül, de nem nézheti különösen a 
magyar tanítóság. Ezen a téren a nép-
nevelők hatalmas tábora eredményes 
missziót teljesíthet, ahonnan ideális lel-
kével tisztultabb légkörbe vezetheti a 
magyar nép alsó osztályát. Ehhez a 
magyar tanítói karnak van elég ön-
zetlen hazafisága, van faját hőn szerető 
szíve! A közelmúlt pedig oly eszközöket 
adott rendelkezésére különösen az ifjú-
sági egyesületekben, ahol tőle várt lelke-
sedéssel népiskolai művét lelki eré-
nyekkel, közgazdasági és hazafias téren 
eredményesen építheti. Az élet iskolájá-
ban szükséges irányelvek követésére az 
ifjúsági egyesületekben termékeny talajt 
talál. Ámde akkor, amidőn az igaz, 
nemes és szép iránti érzéküket kifej-
lesztette, ezeknek lélekben való köve-
tésére őket nevelte, még nem tet t 
meg mindent, még nem adott pozitív, 
kézzelfogható testet azoknak a helyes 
irányelveknek, amelyeket az ifjúsági 
egyesületekben hirdetett. A kivándorlást 
a szegénység idézi elő. Az anyagi jólét 
megteremtése végett tehát munkál-
kodnia kell a nép anyagi érdekeit 
védő ós előmozdító intézmények léte-
sítésén is. A nép esetleges ipari foglal-
kozásának elhanyagolt voltát kikutatni, 
azt föléleszteni s móltányos értékesítés 
által állandósítani : oly tett, amelyet 
mindenkor a nép hálája követ. 

Olyik vidék földtani viszonyai érthe-
tőleg mutatják valamely iparág ered-
ményes kultiválását, amelyet egyáltalá-
ban soha, vagy kellő fölvilágosítás hiá-
nyában sikertelenül űzött a lakosság. 
Ezt fölvirágoztatni, sőt a felsőbb ható-
ság, pl. a kormány támogatását is ki-
kérni : a tanító egyik legjelentősebb 
társadalmi működése körébe tartozik. 

A szövetkezeti intézmény létesítése amely 
a gyakorlat által is bizonyítva ma mái-
sok szegény vidéknek áldása, — mert 
megmenti a népet az uzsorától s ellen-
súlyozza a kivándorlást : — nem hang-
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súlyozható és ajánlható eléggé a tanítói 
kar figyelmébe. 

Ez azonban nem minden. Ez csupán 
egy porszem. Ahány ház annyi szokás. 
Ahány vidék, annyi munkakör. 

(Kibéd.) Marikovszky Gyula. 

A magyar történelem az elemi 
iskolában. 

Az elemi oktatásra szánt tankönyveink között 
az ő sokszor üres, mindig hosszú, fonóházba 
való szertelen meséjével különösen a történelem 
emelkedik ki társai közül. Ez a kifogásunk az 
elemi oktatás történelmének úgy belső, mint 
külső részére, tehát úgy tartalmára, mint elő-
adási módjára vonatkozik. Tartalmába fölvesz-
nek sok lényegtelent, előadási modora pedig 
meglehetős terjengős. Nincs benne erő, amiből 
egy enervált, színtelen piaci fecsegés kerül ki. 

Mi, hogy a tanítás meddő ne legyen, az 
elemi iskola történelmi anyagát a lehető leg-
rövidebb előadás mellett összébb vonnók, annak 
csupán a gerincét nyujtanók a könyvben, melyre 
a tanító élőszava rakná rá az élvezhetőség 
kedvéért a húst. Szerintünk annak belső terje-
delme röviden a következőkből állhatna : 

1. A honfoglalás nagy műve. Es ezzel kap-
csolatban a vérszerződés. Melyek míg egyrészt 
őseink bámulatos vitézségéről, úgy másrészt 
józan gondolkodásukról és politikai érettségük-
ről tesznek fényes tanúbizonyságot. Ki kellene 
itten mutatni, hogy mostani szabad konstitúciónk 
magva már ebben a szerződésben lőn elvetve. 

2. Szent István és a kereszténység fölvétele. 
Ennek áldása és történelmi szükségessége. A 
királyi és apostoli cím fölvétele. Az államnak 
István által történt konszolidálása. A várrend-
szer ismertetése, mint a mai megyék genezise. 
Istvánnak az igazságszolgáltatás terén kifejtett 
működése. A törzsszerkezet fölbomlása. A 
rendek keletkezése. 

3. I. László, egy középkori lovagias király 
mintaképe, kit az európai fejedelmek is érde-
mesnek tartottak arra, hogy a keresztes háborúk 
vezérévé válasszák, sehogysem maradhatna ki 
a tanítás lajstromából. Mint nemes szívű és 
vitéz fejedelem, bölcs törvényhozó és a keresz-
tény hitnek lelkes bajnoka egyaránt fényes hely 
illeti meg a népiskolai történettanítás keretében. 
Eme tulajdonságok ügyes földolgozás mellett 
sohasem fogják eltéveszteni hatásukat a gyer-
meki lélekre. 

4. Kálmán, a korát messze túlhaladó fejedelem, 
a XII. század eme Mátyása, ki mint bölcs államfő 

oly fölvilágosult törvényt hozott, mely humá-
nusságánál fogva talán be se illett az akkori 
kor szellemébe. Ez a törvény korunk messze 
távlatából tekintve is, egy fenkölt gondolkodású, 
zseniális fejedelem benyomását teszi ránk. Ural-
kodásánál a jelenlegi közjogi fogalmak meg-
érthetése tekintetéből fölemlítendő, hogy 
Horvátországot és Dalmáciát de jure et de 
facto már ő csatolta a magyar koronához. A 
történeti igazság kedvéért azonban nem szabad 
elhallgatni életének azt az egyetlen foltját sem, 
mely szerint testvérét Álmost és ennek fiát 
megvakíttatta. Hivatkozás az emberi gyarló-
ságra, hogy lehet valaki tündöklő ész, a leg-
nemesebb szív, de ha indulatai a józan ész fölé 
kerekednek, borzasztó tettekre képes. 

5. II. Endre uralkodása történelmünknek 
egy olyan határpontja, ahol a tanulónak külö-
nösen közjogi (jus publicum) szempontból 
okvetetlen meg kell állania a történelmi szin-
táj tüzetesebb megvizsgálása végett. Alap-
törvényünk az aranybidla nem tartalmaz ugyan 
újabb jogokat és intézkedéseket, hanem csak 
a régi veszendőbe ment institúciókat szólítja 
életre és látja el biztosítékokkal ; de már annak 
a konstatálása végett is kell vele foglalkoznunk, 
hogy milyen erős, egészséges jogérzetök volt 
őseinknek, és hogy e tekintetben az európai 
államok közül csak a hatalmas Albion előz meg 
minket, lévén Földetlen János ilynemű oklevele, 
az úgynevezett magna charta csak 7 évvel 
idősebb keletű. Es habár az aranybulla nincs 
is olyan széles demokratikus alapokra fektetve, 
mint az angol szabadságlevél, de a jogfolyto-
nosság, mely minden konzervatív jellegű népnél 
kell, hogy az állami élet principiuma gyanánt 
szerepeljen, eléggé nem dicsérhető módon vörös 
fonalként húzódik rajta végig. Az aranybullá-
ban benne van a nemesség adómentessége, 
(így volt egész 1848-ig.) Az országgyűlésnek 
minden évben leendő összehívása. (Ma is így 
van.) A nemesség véradó kötelezettsége. 
(1848-ig.) A nemesség letartóztatásának tilalma. 
(1848-ig.) Közjogi tekintetben kiváló fontosságú 
az ellenállási záradék,. Ennek köszönhetjük 
részben alkotmányunk fönnmaradását. A 
nemesség magánjogi viszonyainak körülírása, 
mely szerint birtokáról szabadon rendelkez-
hetett, szintén egyik pontját képezi az arany-
bullának. Ez az intézkedés, bár később Nagy 
Lajos alatt az ősiség és a fiskalitás behozatala 
által megszorításokat szenvedett, de lényegében 
1848-ban ismét visszaállíttatott. Rövid magya-
rázat kíséretében adnók itten a keresztes 
háborúk célját, II. Endre jeruzsálemi útját, 
előzményét és okát az országban támadt 
anarhiának és az aranybulla létrejövetelének. 
Mindezek, azt hisszük, olyan erősségek, melyek 
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elutasíthatatlanul követelik ennek a történelmi 
mozzanatnak a népiskolában leendő tárgyalását. 

6. IV. Béla szintén tárgyalandó, már azon 
oknál fogva is, mivel az olygarchia visszavonása 
folytán elvesztett muhi csata, és az ezt követő 
tatárpusztítás után ő állította ismét lábra a sír 
szélén álló beteg országot. A háborúnak, az Ínség-
nek, a király csüggedést nem ismerő lelkének a 
belső szemlélet útján való rövid ecsetelése a 
gyermekek előtt IY. Béla alakját olybá tüntetné 
föl egyrészt, mint egy héroszt, másrészt, mint 
egy szerető atyát, ki engedetlen fiait ahelyett 
hogy megbüntetné és elhagyná, atyai szerete-
tének egész melegével karolja körül. Ügyes 
földolgozás mellett fölséges történelmi kép ! 

7. III. Endrét röviden azért említenők föl, 
mivel benne halt ki az Árpádház fiúága és 
lett hatálytalanná a vérszerződésnek a válasz-
tásra való intézkedése. Es hogy ő adott ki 
legelőször koronázási hitlevelet. 

8. Az Anjou-királyok közül Róbert Károlyt 
azért említenők föl röviden, mert a törvény-
kezés terén az istenitéletet megszüntette és 
rendes per folyamot állapított meg. 

9. Nagy Lajos az országnak vakító fényt 
kölcsönzött fennkölt szellemével, ügyes bel- és 
külpolitikájával. A magánjogi viszonyok tár-
gyában hozott törvénye pedig megalapította az 
ősiségét, mely egész 1848-ig hatályban volt. 
Célja volt ezáltal, hogy a nemesi családok 
elszegényedését meggátolja és a királyság hatal-
mát növelje. Történelmünknek ez az epohális 
pontja, mint egy ragyogó betét szerepeljen a 
népiskolai történettanítás keretében. 

A következő királyokat, kik sem közjogi, 
sem közművelődési szempontból nem hagytak 
mélyebb nyomokat magok után, kihagyandóknak 
véljük és csak a Hunyadiak koránál állapod-
nánk meg. 

10. Hunyadi János, a páratlan vitéz, ki 
ragyogó hadi tetteivel nemcsak Magyarország-
nak, hanem a kereszténységnek is rendkívüli 
szolgálatokat tett; ki nem törődve a személye 
ellen intézett ármányokkal és cselszövényekkel, 
csupán a haza javát tartotta szem előtt : oly 
eszményi alakban jelenik meg előttünk, mint 
egy hadúr, mint a legönzetlenebb hazafi, mint 
a legszeplőtlenebb kristálytiszta jellem. Ennek 
a magyar történelemben páratlan alaknak 
bővebb méltatása, becsületes működése ellen 
irányult aljas törekvéseknek és kebellázító bántál -
maknak finom mesteri ecsetelése, a háttérben 
mozgó szennyes alakoknak lélektani megvilágí-
tása, a gyermek lelkét — ha az úgy adatnék elő, 
amint mi gondoljuk — rendkívül megtermé-
kenyítenék. 

11. Mátyás. Hozzá hasonló szabású fejedelem 
a magyar trónon soha, a világtörténelemben is 

csak itt-ott ült valaha. Mind kül-, mind bel-
politikája magán viselé a gyors fölfogás, az 
éles itélet jellegét. Uralkodásában szószer.nt 
nem volt egészen alkotmányos, annak csak külső 
formáit tartotta meg. De abszolutisztikus haj-
lamai ama meggyőződéséből származtak, hogy 
a rakoncátlan urakat és az ország erejét csakis 
a királyi jogar körül központosított hatalommal 
fékezheti és alapíthatja meg. Külpolitikájának 
célja volt, hogy Magyarország hegemóniáját 
megalapítsa, de tudva azt, hogy az európai 
versenyben csak úgy tarthatja meg az ország ve-
zérlő állását, ha azt mind szellemi, mind katonai 
tekintetben konszolidálja: e végett a tudomá-
nyokat hallatlan bőkezűséggel ápolta és behozta 
az állandó hadsereg eszméjét. Es eddig isme-
retlen stratégiai elméletet állított föl. Hogy 
távollétében az országban baj ne támadjon, a 
nádori méltóság hatalmát is növelte. Röviden : 
Mátyás összes királyaink között a legnagyobb 
politikus, a legnemzetibb király, a legerélyesebb 
államfő, a legszélesebb látókörrel bíró fejedelem, 
a legdicsőbb szuverén, a nemzeti géniusz leg-
lelkesebb képviselője és végre a legnépszerűbb 
királyi atyja volt nemzetének. Uralkodásának a 
népiskolában ezeket a momentumait kell 
tanítani a legszélesebb mederben. 

A nemzeti sülyedés két gyámoltalan képvi-
selőjét : II. Ulászlót és II. Lajost egy pár 
sorban csak azért említenők föl, hogy levonjuk 
uralkodásukból azt a tanulságot, hogy minden 
bajunk és veszedelmünk egyenetlenségünkből 
származik ; hogy nem az ellenség, hanem mi 
magunk sülyesztettük hazánkat lábolhatatlan 
mélységbe. Ezt bezárná a vegyes házakból 
származott királyok alatti műveltség. 

A következőket aszerint aZj uralkodó 
eszmék szerint rendeznők el, amily törekvések 
valának jellegei az illető éráknak. Ilyen 
korszak volna : 

a) A német és török befolyás időszaka. Az 
egészet egy szerves struktúrává gyúrva illesz-
tenők bele a népiskola történelmének kerétébe. 
Nevezetesebb momentumai, minők a nemzeti 
pártoskodás, minek folyománya volt a német 
és török hadak újabbi inváziója és az ország 
gyöngülése, Erdély különválása, a reformáció, 
tízek a momentumok míg egyrészt hü képét 
adnák a sülyedő kornak, másfelől rettentő 
képökkel hazafiságra is intenék a gyermeket. 

b) A nemzeti visszahatás és fölkelések idő-
szaka. Az a bölcseleti fölfogás, hogy az akció 
reakciót szül, itt is érvényre emelkedett. Egy-
felől a nemzet, másfelől a török nyomás 
vegyülve az új vallás hívei ellen foglalt állás-
ponttal, egyeseket arra kényszerítenek, hogy 
részint az üldözött vallás védelmére keljenek, 
részint hogy a törököt kiszorítsák a haza 
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földjéről, másfelől hogy a német centralisz-
tikus törekvéseknek és hegemóniának útját 
állják és ha lehetséges, azt tönkre silányítsák. 
Itten ki kellene még emelni a királyválasztásról 
való lemondást. Az örökösödés törvénybe való 
iktatását. Az arany bulla ellenállási záradékának 
eltörlését. II. Rákóczi Ferenc egyéniségét, 
szereplését, hallatlan önzetlen voltát. 

c) A kibékülés és a nemzeti gyengülés idő-
szaka. Minden betegség katasztrófa felé siet, 
mely vagy a halálban, vagy az orgánizmus javu-
lásában egyenlítődik ki. Ennek a természeti 
törvénynek a következménye lett a két hada-
kozó fél kibékülése is. Ezt a kort, bár szemé-
lyekhez kötve, hogy a külső szemlélet meg 
legyen tartva, szintén óhajtanok és főleg ily 
alakban tárgyalni, hogy a gyermek lássa, mikép 
az emberiség történelme nem szeszélyek, hanem 
bizonyos törvények szerint fejlődik. Hazánk 
különös szempontjából pedig tanulságul állí-
tandó föl, hogy idegen szokásoknak és erköl-
csöknek ne hódoljunk, hanem nemzeti gé-
niuszunkat követve, hazai földünkből táplálkoz-
zunk. Bővebb ismertetésre szorulna itten a 
III. Károly alatt hozott Pragmatica Sanctio. 
Természetesen a Habsburg családot föltüntető 
grafikus táblázattal. Fiume közjogi helyzete. 
Mária Terézia háborúi. A magyarok hőstettei. 

II. Józsefet azonban már saját neve alatt 
szerepeltetném. Hatalmas egyénisége, a kort 
messze túlhaladó világnézlete, lángesze, mely nem 
isfEert törvényeket, hanem maga szabott ki, 
azt vallotta elvül, amit XIV. Lajos, hogy az 
állam én vagyok, bár hazánkat illetőleg roppant 
tévedései voltak, de mint nagyszívü é^ nagy-
lelkű fejedelem, aki maga teremtett egy kort, 
mint államfői és emberi unikum méltó a külön 
tárgyalásra. 

II. Lipót alatt kiemelnők az alatta hozott, 
alkotmányunkat biztosító alaptörvényt. Ferenc 
alatt fölemlítenők a francia háborút, a magyar 
nemzet hűségét a trónhoz. V. Ferdinándnál 
tárgyalnék a szociális és állami élet átalakulását : 
a jobbágyság megszüntetését, a felelős minisz-
térium megalakítását, a szabad sajtót, Erdély 
unióját, a népképviseleti rendszer behozatalát, 
a nádorispánság eltörlését, a szükségparancsolta 
önvédelmi harcot. A későbbi eseményeket azon-
ban, melyek még mindig a kritika szemüvege 
alatt állanak, egyszerűen kihagynék. 

A nemi különbségre való tekintettel élet-
rajzát nyujtanók Gizellának, Szilágyi Erzsébet-
nek, Kanizsai Dorottyának, Zrinyi Ilonának, 
Lorántfy Zsuzsánnának stb. 

íme ily terjedelemben és módon fogjuk mi 
föl a történelemtanítást az elemi iskolában. 
Meddő dolgokat nem vettünk bele, mert az 
csak terhel, de nem értékel. Az értékest azon-

ban mind fölvettük, mert ha terhel, de 
értékes is. Yégül megemlítjük, hogy az egyes 
történelmi mozzanatok méltatását azért tartottuk 
célszerűnek, hogy azoknak rövid, de tárgyilagos 
vázlata mindenkit meggyőzzön azoknak szük-
ségszerű tárgyalása felől. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

A nemzetgazdaságtan fontossága 
a népiskolában. 

Lehet, hogy kartársaim egyike-másika fej-
csóválva olvassa cikkem címét. Mit keressen 
a felsőbb tanintézetek e tudománya az ABC, 
az elemi ismeretek iskolájában? 

A látszat sokszor csal ; így vagyunk a nemzet-
gazdaságtannal is, melyről csak külsőleg Ítélve, 
azt hisszük, hogy erre a tudományra a társa-
dalom alsó körének, a népnek semmi szük-
sége sincs. De ha belepillantunk a tudományok 
ezen ágába, ha látjuk, hogy mire tanít, miről 
szól, arról győződünk meg, hogy a nemzet-
gazdaságtanra, mint a társadalom gazdászati 
viszonyainak tudományára, a haza legutolsó 
polgárának is szüksége van. S épp ezért ez 
a tudomány újabb időben az oktatás és neve-
lés egyik legfontosabb eszközének lett elis-
merve ; ennélfogva nagyon is helyén van a 
népiskolában, ahol a nemzet zöme nyeri ki-
képeztetését. 

A népiskola nem mellőzheti ezt a tudo-
mányt, ha hivatása szerint be akarja tölteni 
helyét, vagyis ha a gyakorlati élet szolgála-
tában akar állni, ha azt akarja, hogy okta-
tása szoros viszonyban legyen a nép élet-
szükségleteivel, mert alig van tudományág, 
mely viszonyainkat, érdemeinket oly közelről 
illetné, mint a nemzetgazdaság. Egyes emberek 
épp úgy, mint népek zavartalanul ennek befo-
lyása alatt állanak. Amerre nézünk, ahová 
fordulunk, a nemzetgazdaság fonalán találjuk 
meg az utat a valódi műveltség, a boldogulás 
felé ; mert, amint egy nemzetgazdász mondja, 
a nemzetgazdaságtan szorgalmas tanulmányo-
zása leginkább vezet ama polgári erények, 
üzleti tulajdonságok és nemes életszokások 
ismeretéhez, méltatásához és gyakorlatához, 
amelyek nélkül sem sikeres üzleti tevékeny-
séget, sem tartós családi boldogságot, sem 
rendezett társadalmi együttlétet, sem erős 
állami életet képzelni nem lehet. 

Ha csak azon alapfogalmakra utalunk, melyek 
a nemzetgazdaságtan keretébe tartoznak, minők : 
a munka, annak szüksége, becse, értéke, tisztes-
sége, fölosztása, a munkabér, a munkaszünet, 
a tőke, a hitel, a pénz, a takarékosság, a 
kereskedelem, a termelés, a fogyasztás, a gépek, 
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a verseny, a szövetkezetek, az adóügy és még 
más fogalmak, viszonylatok, tényezők és tör-
vények, melyek a társadalmi együttlétben 
kifejlődtek ; vájjon nem szükséges-e ezeket a 
népiskolában tanítani, melynek legfőbb hiva-
tása, hogy az élet számára neveljen ? 

Ha a népiskola erre nem törekszik, pótol-
hatatlan mulasztást követ el, mert akik a 
népiskolában tanulnak, azok legnagyobb része 
ott be is fejezi kiképeztetését, ezek azt viszik 
magukkal az életbe, amit ott sajátítottak el. 

Ez mind igaz, mondják az aggódok, de a 
népiskola máris túl van terhelve a sokféle 
tanítani valókkal, nem győzi a munkát, vala-
minek el kell maradni. Maradjon el a salak 
és csak színarannyal lássuk el növendékeinket 
az élet útjára. 

S itt a tárgy rokonságánál fogva eszembe 
jut boldogult miniszterünk, Trefort Ágoston 
egy levele, mely arról tesz bizonyságot, hogy 
ő is, mint népoktatásügyünk mostani vezetője, 
arra törekedett, hogy a népiskolát az élettel 
szoros összeköttetésbe hozza. 

„Gyakran hallottam, úgymond, hogy a 
leányok is túl vannak terhelve. Ez csakis a 
helyes módszertől és az ismeretek mértékétől 
függ. Megengedve azonban, hogy a leányok 
sokat tanulnak, egyet azonban nem tanulnak — 
egy tudományt, melyre az életben nagy szük-
ség volna, — azt nem viszik magukkal az 
iskolából az életbe : az értelmet és érzéket az 
ország gazdasági állapota iránt, mi minden 
egyes család gazdasági s financiális állapotával 
szoros összeköttetésben áll és minden egyes 
család jóléte s boldogsága egyik föltételét 
képezi. Â leányok nem tudják, hogy keletkezik 
minden, amit ők élveznek s az apák vagy 
féljek nagy bajjal szereznek. Nem tudják, mily 
viszonyban áll a mezei gazdaság az iparral és 
kereskedelemmel; mily jelentősége van az 
importnak és exportnak ; mily hatása van 
annak, kül- vagy belföldi készítményeket 
fogyasztanak-e; s innen az előitéletek a honi 
készítmény és szenvedélyes előszeretet minden 
iránt, ami künn készül." Azután így fejezi be 
levelét: „Nem akarok többféle módokról 
beszélni, melyekkel e bajt paralizálni vagy 
legalább enyhíteni lehetne ; az egyik volna, 
ha a nők már az iskolában a közgazdaság 
fogalmával ismerkednének meg." 

Ha a nőnemnek is szüksége van erre az 
élettudományra, épp oly, sőt még fokozottabb 
mértékben a férfinemnek is. 

Sporzon Pál zárószavaival élek, ki így 
nyilatkozik: „A nemzetgazdaságtanból tanuljuk, 
hogy a munkásság nem átka, hanem dísze az 
embernek, jólétének főforrása, a civilizációnak 
főemeltyüje, a haladásnak főfeltétele. 

De, hogy a munka teljes áldásos hatása 
érvényesüljön, azzal együtt kell járniok : a 
komoly kötelességtudásnak, a kitartó szorga-
lomnak, a szilárd akaratnak, az okos takarékos-
ságnak, a józan mértékletességnek, a szigorú 
erkölcsnek, a higgadt számításnak, az éber 
figyelemnek — mindeme, ami jogos érdekeink-
nek javára vagy kárára válhatik; időnek, 
erőknek, eszközöknek gondos és ügyes számon-
tartása. 

íme ezen — a munkával egyesült — erények 
és tulajdonságok nagy jelentőségével, üdvös 
foganatjával ismertet meg a nemzetgazdaságtan. 

Senkinek sincs arra nagyobb szüksége, 
mint a mezőgazdának — de kivált — a 
magyar gazdának!" 

(áárosfa.) Zádor Gyula. 

Népnevelő egyesületek. 
(Hozzászólás). 

XIII. 
Szerény véleményem az, hogy a jelenben a 

címben megnevezett egyesületek megalakítása 
nem szükséges. Boldogult nagy Eötvösiink óta 
köznépünk műveltsége nagyot haladt, már nem 
él olyan patriarhális viszonyok között, mint 
30—35 évvel ezelőtt. Gazdasági helyzete azóta 
egészen más képet öltött. Emellett politikai 
és szociális érettsége is nagyban emelkedett. 
A nehéz megélhetési viszonyok stb. miatt 
népünk el van keseredve minden állami és 
társadalmi rend ellen és ekkép történhetett 
az, hogy jobbára külföldi demagógok, agitátorok 
megmételyezhették népünk különben józan 
gondolkodását, megtántoríthatták hazafiságát, 
elégedetlenné tehették eddigi egyszerű élet-
helyzetével, ellenségévé tették az úri, birtokos 
osztálynak; megtanították arra, hogy megve-
téssel forduljanak el a hazai törvényektől és 
makacs ellenállást tanúsítsanak hatósági ren-
delet avagy intézkedés ellenébe, miután tele-
tömték agyát és szívét a szocialisztikus tév-
tanokkal, boldog Kánaánt Ígérvén nekik a 
fönnálló társadalmi rend — majdani romjain. 

Ezen aknamunka ellen föl kell vennie a 
harcot, küzdelmet minden intelligens magyar 
embernek, minden hazafinak, bírónak, papnak, 
földesúrnak, tisztviselőnek, de legkivált és első 
sorban nekünk magyar néptanítóknak az ész 
és szív, a tudomány és szeretet minden fegy-
verével. 

Követnünk kell nekünk a lelketlen nép-
ámítók dús sikertől, koronázott példáját, agi-
tátorikus eljárását. Ok ugyanis nem nyilvános 
egyesületekben, népes gyűléseken oktatták ki 
a népet, nem tartottak lármás beszédeket, 
előadásokat, — nem ! Ok fölkeresték a szegény 
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béresebet, mezei munkásokat, sőt az önálló 
kisgazdákat is tanyáikon, tűzhelyeiken, nád-
fedeles kunyhóikban és ott — dolgoztak, lází-
tottak csöndesen föltünés nélkül; osztogatták 
méreggel telített brosüreiket, röpirataikat. 
Legfeljebb még a korcsmákba is eljártak, hol 
alkalomadtán iddogálás alatt -— persze, ők 
fizették a bort, pálinkát — folytatták átkos 
vakandmunkájukat, mely még nincs is befe-
jezve és máris alapjaiban meg-megrázkódtatja 
az állam és társadalom oly szilárdnak hitt 
épületét. 

Nem kell új egyesület, szabályokkal, szerve-
zettel, tagsági díjjal — bármily csekély legyen 
is —, hisz van már elég egyesület, szö-
vetkezet, elég külső sallang a nép alsó réte-
geiben is! 

Portáján, tűzhelyén keresse föl, látogassa meg 
a falu tanítója népét, a napszámosokat, kis-
gazdákat ; sőt miután itt a cél az eszközöket (D ' 

szentesíti, a korcsmákba is eljárhat hébe-hóba. 
Ott oktassa, nevelje az atyafiakat, a szegény 
eltévelyedetteket ! Józanítsa ki, ábrándítsa ki 
őket a képzelt boldog, de sohasem létesülhető, 
utópisztikus új világrend álomképéből, tév-
hitéből ! 

Csepegtesse, plántálja eszükbe, szívükbe 
megint az anyaföld szeretetét, a király és haza 
iránti hűséget, a tör vény tiszteletet ! Tegye 
elégedettekké sorsukkal, keltse föl bennök az 
elhamvadt vallási érzelmet, az elköltözött apák 
iránti kegyeletet ! Ecsetelje a esaládi kör szent 
voltát, boldogságát, melyet semmi más társa-
dalmi rend nem pótolhat. Mutassa ki, magya-
rázza meg annak lehetetlenségét, hogy vala-
mennyien szellemi vagy anyagi tulajdonságokra, 
javakra, nézve mindörökké egyenlők marad-
hatnánk. Magasztalja jelen háborítatlan, nyu-
galmas életüket ellentétben apáik gyakran 
háuyt-vetett életsorsával ! Adjon kezükbe, 
feleségeik, gyermekeik kezébe hasznos, hazafias 
és vallás-erkölcsös olvasmányokat, iratokat ! 
Intse ineg a népet, hogy ne hallgasson a jövőbe u 
a csak önhasznukat leső népbolondítókra, kiván-
dorlási ügynökökre ; hisz sült galamb seholsem 
esik az éhező szájába és az embernek mindenütt 
dolgoznia kell. Inkább maradjon szeretett 
szülőföldjén és becsülettel egye kenyerét ! 

Es mivel a népnek nemcsak kenyér, de 
néha játék is kell, rendezzen a tanító az ifjú-
sági egyesületbeu, daloskörben ünnepélyeket, 
mulatságokat, szórakoztató estéket stb., melyekbe 
a házas embereket is be kell vonni. 

Azonban a fönt vázolt nemzetmentő munká-
hoz a tanítói kar ereje nem elégséges. Ehhez 
a nagy föladat megoldásához szükséges és 
elengedhetetlen, hogy a föld népe a kormány, 
hatóságok, bírák, ügyvédek, orvosok, lelkészek, 

jegyzők és földesurak részéről meleg érdeklő-
dést, pártfogást, igazságot, több kíméletet, 
jóindulatot és önzetlenséget tapasztaljon és 
hogy ezek elűljárjanak jellemes tettekben, 
munkás, józan és vallás-erkölcsös magatartás-
ban, hazafiságban. 

Végül megjegyzem, hogy külön népnevelő 
egyesületek megalakítását még a kultúregye-
sületek is fölöslegessé teszik, minthogy ezek 
sikerdús tevékenységet fejtenek ki a magyar 
nyelv terjesztésében, könyvtárak alapításával 
és egyéb hazafias, népnevelő müvekkel. 

(Verbó.J Fóti Bernát. 

Buzdítás. 
(Kartársaimhoz a fizetésemelés alkalmából.) 

Hogy az Eötvös-alap és Tanítók Háza ügye 
hogy áll, azt a „Néptanítók Lapja", a mi 
lapunk folyó évi 6. és 7. számából láthatjuk 
és lelkesedő örömmel olvashatjuk. Akinek van 
szeme a látásra és van füle a hallásra: lássa 
és hallja ! 

Megnyitásra vár a kolozsvári Tanítók Háza 
is. Ennek, Kolozsvár városán kívül, mely 80 
ezer korona értékű telket adott, eddig leg-
nagyobb alapítója a megboldogult Paal Ferenc, 
a tanítók tanítója. Látjátok véreim, akik az 
ő keze alatt nőttetek emberré, amíg titeket 
oktatott, buzdított és nevelt a jóra, tán olykor 
meg is dorgált, az ő szíve akkor is értetek 
lángolt ! Tíz ezer koronás alapítványt tett a ti 
fiaitok, a mi fiaink számára. 

íme, véreim ! a kartársi szeretet csodákat 
mivel. íme, a mustármag, melyet elvetettek a 
tanítóság kertjébe, jó talajra talált, hamar izmos 
fává növekedett, hol a mi fiaink fészket rakhat-
nak, míg egyetemi tanulmányaikat bevégzik. 

Hogy eddig minden tanító nem lett tagja 
az Eötvös-alapnak, hogy most is, midőn az ige 
testté lett, Magyarország 30 ezer tanítójából 
alig 15 °/o tagja az Eötvös-alapnak, én azon 
nem botránkozom meg. Ennek nem annyira a 
közöny, az értetlenség, sem nem az önzés az 
oka (az önzés épen azt parancsolná, hogy 
mindenki tagja legyen) ; hanem a mi széttagolt-
ságunk és szegénységünk. Én csírájában meg-
értettem, felfogtam ez intézmény áldásos hord-
erejét s fizettem is pár évig a tagsági díjamat, 
de 24 évig nyomorogtam 800 korona fizetéssel 
10 tagból álló családommal, ki merné rám 
vetni az első követ, amiért félre állottam, 
mikor nem volt gyermekeimnek mit adjak enni, 
mit húzzak a lábára ? 

Később vettem egy 50 koronás részesjegyet. 
Véreim ! sokat szenvedtünk, nélkülöztünk, 

váltig biztattak, hogy „hajnalodik" ; de íme, 
hál Istennek meg is virradott már. 
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Ti ! ifjú véreim, öcséim, húgaim, ifjú tanító-
nemzedék, hozzátok szólok ! Ti esak a legen-
dákból fogjátok megtudni azt, hogy nyomo-
rogtunk 200, 300 és kevés szerencsések 400 
forint fizetéssel. Gyűléseztünk, értekeztünk, 
vitatkoztunk a perifériákon évtizedeken át, 
míg jajgatásunkat megértette a nemzet, meg-
hallotta a kormány. Hálistennek ránk virradott 
valahára a megélhetés napja is. 

Nem mondhatom, hogy mindenki meg van 
elégedve, hogy mindenkinek reménye teljesült, 
de annyi bizonyos és szent igaz, hogy annyi 
történt hat év alatt a tanítók érdekében, hogy 
a legelkeseredettebb embert is ez idő szerint 
kielégíthette. 

Az 1904. évi I. törvénycikk már a képez-
déből kikerülő ifjúnak 1000 korona fizetést 
biztosít az államnál. Nagy szó ez, ifjú véreim ! 
Ezt én csak 24 évi hűséges szolgálat után O o 
kaptam meg, mikor már két fiam végezte a 
gimnáziumot. 

Jelenlegi miniszterünk kilátásba helyezte, és 
már folynak is a számtani míveletek, mert 
számítás nélkül ilyen nagy dologba nem lehet 
belemenni, a felekezeti és községi tanítók 
anyagi helyzetének javítását is. 

Az úrnak ezen örvendetes esztendejében 
(épen ma olvastam a tanfelügyelőség rendeletét, 
hogy a fizetési pótlék kiutaltatott, április 1.-én 
föl is vehetem), szólok hozzátok véreim, szólok 
az írás szavaival: „Mindeneknek pedig, aki 
kér tőled: adj!" (Luk. VI. 30.) 

Ha nem is adtok mindenkinek, de fiaitoknak, 
unokáitoknak számára az Eötvös-alap s Tanítók 
Házára adjatok a szeretet nevében. íme a 
dermesztő fagy, mely évtizedeken fogva tartotta 
lelkesedésünket, idealizmusunk szárnyai, lás-
sátok, feloldva ! 

Mivel anyagi életünkben ez évben nyertük 
a legnagyobb lökést, mi is ez évben adjunk 
az Eötvös-alap és Tanítók (most már) Házai-
nak egy nagy lökést az előhaladásra ! 

Hogyan ? 
Azt is megmondom : 
1. Minden tanító, tanítónő, óvó, óvónő egy-

á talán minden tanügyi ember tegyen szent 
fogadást, hogy amíg él, az Eötvös-alap tagsági 
díját: a 3 koronát pontosan fizeti. 

2. Mindenki legyen apostola az Eötvös-alap 
és Tanítók Házainak, mindenütt és mindenkor 
kapacitáljon és ragadjon meg a legkisebb al-
kalmat, hogy legalább évenként 10 fillért 
szerezzen. 30 ezeren vagyunk, ha mindenki 
10 fillért gyűjt, az is 300.000 fillér. Nagy pénz 
ez és nem kerül áldozatunkba csak egy kis jó 
akarat kell hozzá. Minden egyesületben van 
gyűjtő-bizottság, eljuttatja azt, ahova kell. 

3. Minden tanító és tanítónő, óvó és óvónő, 

aki a jelen évben fizetés-emelésben részesült, 
fizetés pótlékának 1%-át egy szer smindenk orra 
egy összegben fizesse be július l.-éig a Nép-
tanítók Lapja szerkesztőségének. Az ez évi 
egyetemes tanítógyűlés megnyitására ott az 
ország tanítóságának szeme előtt egy összeg-
ben adja át az Eötvös-alap kezelő-bizottságá-
nak az egész összegről szóló betéti könyvecskét, 
mint az összes tanítóság hálájának impozáns 
megnyilatkozását Wlassics Gyula emléke iránt. 

Oszlopot emeljünk a tanítók barátjának 
ezzel, nem fából, mert az elkorhad ; nem kőből, 
mert az elporlik; nem vasból, mert azt meg-
eszi a rozsda; szeretetből, az el nem porlik 
soha, az időknek végezetéig. 

Az így összegyűlő összeg fejezze ki a tanítóság 
háláját és szeretetét felejthetetlen minisztere 
iránt. Ez az összeg egyenlően megosztandó a 
budapesti és kolozsvári Tanítók Háza között. 

Hogy miféle címen, miféle néven tegyék 
le örök alapítványképen, ott fönn a bölcs 
emberek elintézik. 

Csak az az óhijtásom és bizalmas kérésem 
hozzátok véreim, hogy ezt a pár koronát 
azonnal, most fizessétek be a mi fiaink, a ti 
fiaitok, a ti leendő fiaitok és unokáitok javára. 

Hogy pedig senki se legyen tusakodó, meny-
nyit fizessen, itt a példa : mai napon fizetés-
emelésemnek 1 % - át öt koronát postára tettem 
a Néptanítók Lapja szerkesztőségének címére, 
fölkérve a gyűjtés továbbfolytatására júliusig. 
(Mi, mint minden egyébben, úgy ebben is 
szívesen fölajánljuk szolgálatainkat a tanítóság-
nak, ha ugyan Szabó kartársunk fölszólításának 
lesz sikere. Szerk.) 

Ezen kérésemet intézem az állami közép-
iskolák tanárai, tanárnői, a polgári iskolai 
tanítók és tanítónőkhöz, mert azt mondja Pál 
apostol : „Mindeneket megpróbáljátok " Az 
ők gyermekeik is részesülhetnek ezen intézmény 
áldásaiban. 

Wlassics Gyula dr. volt miniszterünk mon-
dotta: „Úgy tekintem önöket, mint munka-
társaimat, mert mindnyájan néptanítók vagyunk, 
akár az egyetem katedráján tanítsuk a tudo-
mány magasabb tételeit, akár a falusi tapaszos 
iskolában a tudomány elemeit: a népet ne-
veljük. Ezért legyünk mindnyájan kartársak. 
Egy mindnyájunkért és mindnyájan egyért." 

Ennek a szeretetnek a nevében fordulok 
önökhöz is. 

Felekezeti kartársaim ! ha a ti fizetésetek 
is rendezve lesz, ti is hozzátok meg ezt az 
áldozatot, emlékezzetek meg a mi drága kin-
csünk, a mi büszkeségünk, a mi kartársi sze-
retetünk magasztos bizonyság tételéről, a 
Tanítók Házáról, mert azt mondja az írás : 
„Nincsen különbség vagy zsidó, vagy görög 
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között, mert mindeniknek ugyanazon egy urok, 
aki gazdag mindenekben, akik őtet segítségül 
hívják" (Róm. X. 12.) Es pedig hányan fogják 
ti közületek is segítségül hívni fiaitok érdekében 
a Tanítók Házát ? 

Hogy gazdag legyen pedig a Tanítók Háza, 
azt minden tanítónak akarnia „muszáj" (ez a 
legerősebb magyar kifejezése a „kell" igének)! 

Sokan az idősebb kartársak megütődtek az 
Eötvös-alap alapszabályainak azon § án, mely 
kimondja: esak azon tagjai az Eötvös-alapnak 
folyamodhatnak fiaikért segélyre, kik legalább 
10 éve tagjai az egyesületnek. Ezért tanító-
egyesületünk őszi közgyűlésén egy óráig tartó 
komoly vita volt. Arra kérem az Eötvös-alap 
egyesületet: ezt a § t javítsa ki. (Az Eötvös-
alap ez évi kolozsvári közgyűlésén, az alap-
szabályok tárgyalása alkalmával, lehet ehhez 
hozzászólni. Szerk.) Nézetem szerint, amely 
percben beléptem az Eötvös-alapba és tagsági 
díjam lefizetésével „kötelezettségemének eleget 
tettem: abban a percben „jogaim" is életbe 
léptek. A kötelezettség jogokkal jár. 

Amint utolsó jelentéséből az Eötvös-alapnak 
olvasám, a társadalom, a pénzintézetek, gyá-
rosok, kereskedők, megyék tekintélyes össze-
gekkel járultak és fognak járulni ezután is az 
Eötvös-alaphoz. Ezt szeretett kartársaim vegyük 
jóleső örömmel tudomásul ; de első sorban ez 
az intézet a miénk, a mi gyermekeinké, uno-
káinké. Nekünk kell ezt elsősorban szivünk 
melegével, szeretetünk szent hevületével föl-
karolnunk. 

És ne legyen közöttünk versengés afölött, 
hogy a gyermekes vagy gyermektelen tanító-
nak nagyobb kötelessége-e támogatni az Eötvös-
alapot. Mindenkinek legmagasztosabb köte-
lessége. Akinek gyermeke van, azért lépjen 
be, mert gyermeke vau ; akinek nem adott az 
Isten, vagy még nincs, az azért lépjen be, 
hogy segítse kollegáját, akinek van 4 — 5, sőt 
talán — 9 is. A kartársi szeretetnek nincsenek 
alosztályai, magyarázó jegyzetei ; az egyetlen 
§ : mindnyájan mindnyájunkért. 

Egyik tanítógyűlésen kapacitáltam egy agg-
legény kollegámat : vegyen egy 50-koronás 
részesjegyet. Bánatosan mondá: „nekem nincs 
gyermekem". „De van nekem 7." „Adj egyet, 
szívesen taníttatom." „Nem, barátom, köszönöm 
szívességedet, de azok az én gyermekeim, 
azokat Isten segedelmével fölnevelem én ; 
hanem ott vannak a mi árváink, akiknek nincs 
se apjok, se anyjok; hogy neked nincs gyermeked, 
az még nem baj, de azoknak nincs apjok, az 
baj. Azok a mi gyermekeink és a tieid is." 
Ugyanígy kapacitáltam egy tanítónő kisasszonyt 
is. És így sikerült két 50-koronás részesjegyet 
elhelyeznem. ^—— 

r 

Ezek az eszmék merültek föl lelkemben, ol-
vasva a hivatalos értesítést a fizetésemelésről. 

A kicsi erők tömörülésével a tehnika óriási 
munkát tud végezni. A porszemek élesre 
csiszolják a kemény követ, ércet, aranyat. A 
vízcseppek tömegükben óriási erőt tudnak ki-
fejteni. 

Tömörüljünk mi is, misem áll utunkban ! 
Munkánkon áldás lesz : az utókor áldása. 
(Maroscsúcs.) Szabó Gyula. 

Külföldi szemle. 
— Japán közoktatásügye. — 

Most, hogy Oroszország és Japán között az 
emberírtó háború kitört, újra Japán felé fordul 
a világ figyelme ; e keletázsiai állam felé, mely 
az utolsó három-négy évtizedben bámulatos 
jelét adta fejlődési képességének az európai 
kultúra minden terén. De mint az ország min-
den állami berendezése, a közoktatásügy a kultúr-
fejlődés oly magas fokán mutatja Japánt, hogy 
összehasonlítva ezt más, haladottabb európai 
államokkal, ez összehasonlítást nemcsak kiállja, 
hanem némely nem lényegtelen dologban való-
sággal meglepő. 

A japán nevelés és iskolaügy igazgatásának élén 
a közoktatásügyi miniszter áll, a vezetése alatt 
álló minisztérium csak a nevelésüggyel foglal-
kozik. A birodalom középpontjában és a tar-
tományokban a következő iskolai hatóságok 
vannak: 1. oktatásügyi miniszter; 2. vice-
miniszter ; 3. szakosztályok főnökei : a) a külö-
nös oktatásra ; b) az általános oktatásra ; c) az 
ipari (politechnikai) oktatásra; d) a tanköny-
vekre (titkár) ; e) az iskolai egészségügyre 
(orvos, egészségügyi tanácsos) ; f ) az iskolai 
építkezésekre (építész) ; 4. tanfelügyelők (5), 
iskolatanácsos (5), titkár (3); 5. iskolai egész-
ségügyi bizottság (10 tag). Tartományi ható-
ságok: 1. a tartomány kormányzója (47 tar-
tomány van); 2. főtanfelügyelő, mint a tartományi 
hatóság oktatásügyi szakosztályának igazgatója ; 
3. tanfelügyelők (minden tartományra 2, tehát 
összesen 94, és minden kerületre 1, tehát mind-
össze körülbelül 600) ; 4. helyi iskolai ható-
ságok az egyes helységekben. 

Japánban 1900-ban a következő iskolák vol-
tak: AJ 2 egyetem (Tokio és Kioto), 2 felsőbb 
tanítóképző, 1 felsőbb tanítónőképző, 7 tudo-
mányos gimnázium, 218 középiskola, 49 tanító-
képző, 52 felsőbb leányiskola, 3 tanítónőképző ; 
B) 1607 felsőbb polgári iskola, 4366 felsőbb 
és általános elemi iskola, 20.833 közönséges 
elemi iskola (ebből 7005 egyosztályú, 345 
szakiskola és 1328 más iskola), összesen 28,862 
tanintézet. 

NC 
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Az iskolai kötelezettség kora a bevégzett 6. 
évvel kezdődik és tart a bevégzett 14. életévig, 
tehát 8 esztendeig. (Iskolai törvény 1900. 
augusztus 18-áról.) Ha elegendő a leányok 
száma, bogy külön osztályt képezzenek, az 
elemi iskolában is különválva nyernek oktatást 
a fiúk és leányok, különben közös tanításban 
részesülnek. 

A beti óraszám az elemi isicolákban rendesen 
legalább 18, de nem múlhatja felül a 28-at; 
felsőbb polgári iskolákban legalább 28, de 
30-nál több nem lehet. Középiskolákban (gim-
náziumokban) és a felsőbb leányiskolákban a 
napi óraszám 5, szombaton csak 3 óra és ének 
1 óra. Az elemi iskolák tanterve a következő 
tantárgyakat foglalja magában: morál, nyelv, 
számtan, torna. (Itt-ott tanítanak rajzot, éneket, 
varrást, kézimunkát, de akkor ezek a rendes 
óraszámban bennfoglaltatnak). A felsőbb polgári 
iskola tantárgyai : erkölcstan, nyelv, történet 
és földrajz, természettudományok, rajz, ének, 
torna, leányoknak varrás. Azonkívül mezei 
munka, gazdászat, kereskedelmi ismeretek, an-
gol nyelv. A felsőbb leányiskolákban' heti 2 
órában a 4-ik és heti 5 órában az ötödik év-
folyamban a háztartástant tanítják ; zene 2, 
torna és sport heti 3 órában. Tanításközti szü-
netek minden óra után 10—15 perc és délben 
1 óra. Nagyobb szünetek az elemi iskolákban 
a vasár- és ünnepnapokon kívül évenkint ösz-
szesen 90 nap, nyári szünet közönségesen 5—6 
hét, téli szünet 2 hét. A középiskolákban és 
a felsőbb leányiskolákban a szorgalmr idő több 
mint 200 napra van megszabva. Nyári és téli 
szünetek, mint az elemi iskolákban. 

A tanítók a tanulókkal együtt vasárnapon-
ként gyakran kirándulnak, de meghatározott 
szabályok erre nézve nincsenek. A testi bün-
tetés el van tiltva. 1900 óta az évi vizsgálatokat 
úgy az elemi, mint a felsőbb polgári iskolák-
ban megszüntették. A felsőbb leányiskolákban 
csak erkölcstan, történelem, földrajz, természet-
tudományok, háztartás- és neveléstan képezik 
a vizsgálatok tárgyait. 

Különösen dicsérik az elemi iskolák tanítói 
és tanulói között fönnálló szíves viszonyt. A 
felsőbb iskolákban azonban nem oly kifogás-
talan a tanulók fegyelme ; a gimnáziumokban 
a tanulók gyakran sztreikolnak és követelik 
bizonyos tanítók elbocsátását, stb. Mindent 
egybevéve azonban a haladás nagy, a serdülő 
nemzedék erőteljesebb lesz, mint szüléi voltak. 
A sportot épp oly lelkesedéssel űzik, mint az 
angolok. Sok iskola mellett internátus van ; a 
tanító- és tanítónőképzők növendékei kötelesek 
az iskolákban lakni ; a költségeket többnyire a 
községek fizetik. 

Különös gondot fordítanak mindenre, ami 
az iskolai egészségügyhöz tartozik, így az iskolai 
épületekre és berendezésökre. A minisztérium 
e célra egy nagy és terjedelmes atlaszt bocsá-
tott közre, mely mintaépületek rajzait tartal-
mazza. Nagy gondot fordítanak az iskolapadokra, 
a tornaintézetek és tornacsarnokok fölállítására. 
A fűtés nem kötelező, de a világításra nézve 
határozott szabályok vannak, épp úgy az iskolai 
betegségekre vonatkozólag is. Az egészségtant 
az elemi és középiskolákban, az erkölcstannal 
és a természettudományok tanításával kapcso-
latban tanítják, a felsőbb leányiskolákban a 
természettudományok és háztartástannal kap-
csolatban. A tanítóképzőkben fiziológiát és 
egészségtant, a tanítónőképzőkben háztartástant,, 
egészségtant és betegápolást tanítanak ; maga-
sabb tanítóképző intézetekben 1895 óta még 
külön tárgy az iskolai egészségügy. 

Az iskolaorvosi intézmény tekintetében is 
előkelő helyet foglal el Japán. A közoktatás-
ügyi miniszter 1898. január 8-iki rendelete 
értelmében minden nyilvános iskolához iskola-
orvost neveznek ki, akit egyúttal utasítással 
látnak el. Voltak előbb is iskolaorvosok, de 
nem hivatalosan kirendeltek, 1893 óta Tókio-ban 
és Kobe-ban. Most a kormányzó nevez ki min-
den iskolaorvost és egyenesen alája van ren-
delve. 1896 óta van a minisztériumban egy 
„egészségügyi kollégium" (tudományos bizott-
ság), mely 10 tagból áll; azonkívül 1900 ápr. 
l-jétől egy iskolaegészségügyi szakosztály. 
Japánban 1902-ben 8291 olyan iskola volt, 
amelyekben iskolaorvos működött. Az iskola-
orvosok száma 8424 volt, kiknek fizetése mind-
össze 300,000 márkát (124.785 jen) tett. 

Igen érdekesek forrásunk adatai a tanulók 
és tanítók számáról s az iskolai költségekről. 
1900-ban 4.925,673 tanuló látogatta az isko-
lákat ; és pedig : 4.683,598 az elemi iskolákat, 
15,639 a tanítóképzőket, 803 a felsőbb tanító-
szemináriumokat, 78,315 a középiskolákat, 
11,984 a felsőbb leányiskolákat, 5684 a gim-
náziumokat, 3240 az egyetemeket, 40.855 a 
szakiskolákat és 85,855 egyéb iskolákat; tanító 
volt mindössze 106,127, köztük 92,899 elemi 
iskolai tanító. 

A kiadások több mint 72 millió márkára 
rúgtak (35.400,172 jen). Ebből a községek 
26.782,584jent adtak; iskolapénzekből és állami 
segélyezésekből befolyt 8.617,588 jen. Az állam 
fizette azonkívül a tanfelügyelőket, a tanító-
képzők rektorait ; az elemi oktatásra több mint 
5 millió márkát fordított. 

/ / . M. 

— — o í > j k > 
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Pályatársaimhoz. 
Zengjen édes magyar 
Szép hazánkban völgyön, hegyen; 
Bércek táján s rónáinkon 
Minden ember magyar legyen! 

Magyar érzés, gondolkozás 
Nagy műveknek alkotója; 
S aki még ma másként beszél, 
Tanítsuk meg magyar szóra. 

Ne legyen itt annqiféle 
Idegen nyelv, idegen nép. 
Egyek legyünk nyelvben, szívben. 
Magyar hazánk akkor lesz szép ! 

Fajgyűlölet? — e kérdésről 
Hallgassunk el mindörökre ! 
Egyetértés legyen ! amely 
Szivünkből ezt kitörülje! 

Testvér légyen Adriáig 
Minden ember s igaz magyar 
Nagy tettekre úgy lesz képes, 
Ez a nemzet, hu jót akar. 

Föl tanítók! Pályatársak! 
Bajnokai nagy eszméknek : 
Fáradságos munkátokért 
Jutalmatok lesz még néktek. 

Zengjen édes magyar nyelvünk . . . 
Fel tanítók, pályatársak! 
Tegyük naggyá ... magyarabbá 
A mi édes szép hazánkat ! . . . 

(Vácszentlászló.) Molnár József. 

A páliilka. 
(A népiskola felsőbb osztályainak szánt olvasmány.) 

Márton első ember volt a falujában. Szor-
galma és józan élete után megsegítette az 
Isten. Yolt szép cserépzsindelyes háza és egész 
telek földje. Négy fehérszőrű ökör járt ki az 
udvarából. Az Isten egészséges és jó gyerme-
kekkel is megáldotta. Jó felesége gondosan 
nevelte ezeket. De a házat is olyan rendben 
tartotta, hogy minden része tündöklött a tisz-
taságtól. 

Mikor az öreg bíró meghalt, Mártont válasz-
tották meg a falu bírájának. A jó Mártonné 
nem örült ennek. Tudta, hogy a bírónak sokat 
kell fáradnia a falu dolgában. Ilyenkor a 
szolga úgy dolgozik, ahogy akar. Gyermekei 
még iskolások voltak. Ezekre nem bízhatott 
semmit. Féltette tehát gazdaságát. De meg-
nyugtatták a szomszédok. Lám, a volt bíró 

12 évig hordta a bírói pálcát, mégis rendben 
hagyta hátra a gazdaságát. Vagyona nem 
fogyott. A bírói teendők mellett csakúgy elvé-
gezte a maga dolgát is, mint azelőtt. 

A bíróválasztást nagy áldomás követte a 
korcsmában. Fogyott a spiritusz erősen. Részegen 
ment haza Márton, az új bíró. Először történt 
ez életében. Sohasem kívánta a pálinkát, még 
a szagától is undorodott ; most, hogy bele-
kóstolt, mindjárt szégyent hozott a fejére. 
Szegény jó felesége sírásra fakadt, mikor 
részeg ura hazabotorkált. Márton pedig meg-
fogadta másnap, hogy rá se néz többé a 
pálinkára. De nem úgy történt. Pár nap múlva 
a falusi pásztorok bérét s/edte az elöljáróság. 
Ott volt Márton is. Ilyenkor nem maradhatott 
el a pálinka. Addig-addig kínálgatták az új 
bírót, míg ő is megivott egy porciót. Csúnyán 
félrehúzta a száját az erős italtól. Később 
addig erőltették, míg fölhajtott egy másik 
porciót is. Azután már nem is kellett erőltetni, 
ivott magától a többivel. Ismét részegen ment 
haza. Mikor ezért a felesége sírva pirongatta, 
Márton fölemelte a bírói pálcát és megütötte 
az asszonyt. Eddig egy ujjal se bántotta soha. 
Most, hogy a pálinka elvette az eszét, meg-
ütötte életének társát, gyermekeinek édesanyját, 
az áldott, jó asszonyt. 

Ezzel végeszakadt a Mártonék családi bol-
dogságának. Szomorúság és aggodalom szállt 
a jó Mártonné szivére. Márton pedig lassanként 
úgy megszokta a korcsmázást, hogy ott érezte 
magát a legjobban. Mindig akadt ivótárs. 
Másfélévi bíróskodás után már annyira jutott 
Márton, hogy el sem tudott aludni, ha pálinka 
nem kábította el. Gazdaságát teljesen elhanya-
golta. Sertései elhullottak. Ökrei lesoványodtak. 
Tehenei elapadtak. Földje gazt termett. Pénze 
nem volt. Élni, ruházkodni, adót és szolgát 
fizetni kellett, hát a falu pénzéhez nyúlt. Ezt 
helyre kellett tenni, hogy el ne csukják. El-
adott egy pár ökröt. Nem sokára eladta a 
másik párt is. A tehenek árát elnyelte a 
korcsma. Vagyona gyorsan fogyott. 

Jól látta ezt Márton, azért mégsem tért 
eszére. Most már búfelejtőül ivott. Jó feleségét 
beteggé tette a nagy bánat és a szégyen. Orvost 
nem hívtak hozzá. Nem volt ápolója, csak kis 
gyermekei gondozták, ahogy tudták. De nem 
nagyon tudták szegények. Meghalt a jó asszony. 
Eltemették. Árván maradtak a gyermekek. 
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Sok volt a kiadás. Márton ismét a falu pén-
zéhez nyúlt. Ezt már csak úgy tehette helyre, 
hogy a szántóföldjéből adott el egy jó darabot. 

Mikor a 3 év letelt, más bírót választottak. 
Márton a 3 év alatt úgy elszokott a dologtól, 
hogy most is csak a korcsmát járta. Hogy a 
gyermekek mellett is legyen otthon valaki, 
megházasodott. Jóravaló asszony nem ment 
hozzá, olyant vett el hát, aki vele ivott. 
Apránként eladogatták és elitták amijük volt. 
Mikor teljesen semmi nélkül maradtak, az 
asszony elhagyta az urát. A gyermekek szol-
gálatba álltak. Márton pedig lelkileg, testileg, 
vagyonilag tönkrement. Nem tudott uralkodni 
magán; akárhogy szerezte a pénzt, de pálin-
kára kellett lenni. Ereje elgyengült. Kezei 
reszkettek. Sárgás arca felpufïadt. Szemei el-
homályosodtak. A faluban megvetették. Gyer-
mekeiről azt se tudta: merre vannak. 

Végre elbujdosott a faluból. Egy kopott 
szűrrel takarta el rongyait. Koldulva járta be 
a közeli várost. De itt is ráuntak. Kikergették 
a házakból, mert bűzlött a pálinkától. Egyszer 
eszébe jutottak gyermekei. Hol vannak ? 
élnek-e ? Elindult őket fölkeresni. Tél volt. 
Élesen fujt a szél. Leütötte lábáról a hideg. 
Másnap az utasok egy megfagyott koldust 
találtak az országút árkában. A legközelebbi 
falu temettette el. Senki se siratta meg. Senki 
se tudta, hogy ki volt. Szegény gyermekei 
mikor kérdezősködtek az apjuk után, azt 
hallották a falubeliektől, hogy egyszer csak 
eltűnt és azóta nem látta senki. 

(Jiozsnyó.J Kyyed Dávid. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecskeméti 
tanfelügyelőség! kirendeltségnek. — 76.». ein. sz.) 

A m. kir. belügyminiszter úrnak f. é. január 
hó 16-án, 6000 sz. a. kiadott körrendeletét 
vonatkozással az 1903. évi január 'hó 19-én 
4520/902. ein. sz. a. kelt körrendeletemre 
(Címmel) tudomás és miheztartás végett az 
alábbiakban közlöm. 

A m. kir. belügyminiszternek 1904. évi 
január hó 16-án 6000/VI. sz. a. a térti vevé-
nyek új rovatbeosztása és a térti vevényes 
levélborítékok használhatása tárgyában vala-
mennyi törvényhatósághoz intézett körrendelete : 

A Kézbesítési Utasítás életbelépése óta azt 
tapasztaltam, hogy a K. U. 6. §-ában előírt 
térti vevény-minta rovatai a címirat beírására 
nem elég tágasak, a kézbesítés igazolására 
szolgáló 4—6 rovatokat pedig egymással 

gyakran összetévesztik. Nevezetesen a felek 
igen gyakran nevüket a 4. rovat helyett a 6. 
rovatba írják be, amely pedig a kézbesítő 
részére van fönntartva. 

Ezen zavarok elkerülhetőknek mutatkoznak 
a térti vevény rovatainak célszerűbb beosztása 
által, minélfogva a K. U. 6. §-ának egyéb 
rendelkezéseit változatlanul fönntartva, a térti 
ve vényekre nézve (úgy a 'A ív nagyságú, 
mint a válaszos levelező-lap alakuakra nézve) 
a mellékelt minta szerinti rovatbeosztást álla-
pítom meg s (a Címet) fölhívom, hogy a még 
rendelkezésére álló térti vevénykészlet elfogy-
tával a mellékelt minta szerint készült térti 
vevényt használjon és hasonló eljárásra uta-
sítsa az alárendelt hatóságokat is. 

Egyúttal értesítem (Címet), hogy bár a K. U. 
6. §-a értelmében a térti vevényt kereszt-
fonállal kell a levél hátoldalához kötni, mind-
azáltal e § célzatávál nem ellenkezik az, ha a 
térti vevény más alkalmas módon erősíttetik 
a levélhez; természetesen csakis innét enge-
délyezett módon, mert csupán úgy lehet 
biztosítva, hogy a térti vevény kezelésére a 
vele foglalkozó összes közegek kioktattassanak. 

Újabban többen igyekeztek előállítani olyan 
levélborítékokat, melyek a fonállal való oda-
erősítésnél nagyobb biztonságot nyújtanak arra, 
hogy a térti vevény a postai szállítás közben 
el ne vesszen. 

így a „Pátria irodalmi vállalat és nyomdai 
részvénytársaság" ú. n. „térti vevényes" 
borítékot állított elő, melynél a térti vevény 
a borítékkal egy darab papirosból készíttetvén, 
keresztkötés helyett egyszeri átkötés alkalma-
zása is elégséges. Még célszerűbb ennél a 
Franklin-társulat-féle „térti vevényes" boríték, 
melynél a térti vevény a borítékkal szintén 
egy darab papirosból készült, válaszos levelező-
lap alakú s minden kötés alkalmazása nélkül 
könnyen elválaszthatólag van a borítékhoz 
ragasztva. Végül Ivánka Pál váci járási fő-
szolgabíró a kereskedelemügyi miniszter úr 
által szabadalmazott ú. n. „zsebes levélboríték "-ot 
állított elő, melynek a térti vevény befogadására 
külön zsebe van, mely a kézbesítő közeg által 
a levél tulajdonképeni tartalmának kibontása 
nélkül fölnyitható s amely levélboríték hasz-
nálata mellett fonál alkalmazására nincsen 
szükség. 

Amennyiben ezen ismertetett szerkezetű levél-
borítékok forgalomba hozatnak, azoknak hiva-
talos célokra való használása a szabályokba nem 
ütközik s a kereskedelemügyi miniszter úr 
utasítani fogja a postahivatalokat, hogy azokat 
szintén a K. U. 6. §-a értelmében kezeljék. 

Mivel pedig az egy évi gyakorlat kimutatta, 
hogy a válaszos levelező-lap alakú térti vevé-
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nyek kezelése és postai visszaküldése arány-
talanul kevesebb munkát ad, mint a V« ív 
terjedelmű (közönséges) térti vevényeké, ennél-
fogva fölhívom (a Címet), hogy hacsak a lénye-
ges árkülönbség az ellenkezőt nem indokolja, 
a posta részéről külön borítékolást és címzést 
igénylő térti vevény helyett lehetőleg mindig 
válaszos levelező-lap alakú térti vevényt hasz-
náljon. Megjegyzem, hogy a Franklin-társulat 
a fentebb ismertetett térti vevényes levélboríté-
kának olyan árban való megszerezhetését he-
lyezte kilátásba, amely a V* ív terjedelmű 

(közönséges) térti vevények teljes mellőzheté-
sére nyújt reményt. 

Budapest, 1904 janaár hó 16-án. 

Tisza s. 1c. 

Jegyzet. Úgy a közönséges, mint a levelező-lap 
alakú térti vevény új mintája — eredeti nagyságban 
— mellékletként következik. A belügyminiszter a 
fönti körrendelethez lényegileg hasonló rendeleteket 
intézett az összes főispánokhoz, közigazgatási bizott-
ságokhoz, árvaszékekhez, anyakönyvi felügyelőkhöz, 
Budapest székesfőváros főpolgármesteréhez és a székes-
fővárosi m. kir. államrendőrség főkapitányához. 

Térti vevény. 
A kézbesítendő ügydarabnak Neve és lakása a félnek 

vagy képviselőjének, akinek 
részére a hivatalos irat 

kézbesítendő 

A kézbesítés helye, 
éve, hónapja és napja s az 

átvevő aláírása iktató száma neme és mellék-
leteinek száma 

Neve és lakása a félnek 
vagy képviselőjének, akinek 

részére a hivatalos irat 
kézbesítendő 

A kézbesítés helye, 
éve, hónapja és napja s az 

átvevő aláírása 

A kézbesítő igazolása. 
Postai kézbesítés esetén a kézbesítés Községi közeg által történt kézbesítés 

kelte, a kézbesítő postaközeg aláírása, a esetén a kézbesítő hatósági közeg meg-
postahivatal hely és kelti bélyegzőjének jegyzése a kézbesítés módjára, idejére vagy 
lenyomata. az akadályra nézve, keltezéssel és aláírással. o 

Térti vevény. 
A kézbesítendő ügydarabnak Neve és lakása a félnek 

vagy képviselőjének, akinek 
részére a hivatalos irat 

kézbesítendő 

A kézbesítés helye, 
éve, hónapja és napja s az 

átvevő aláírása iktató száma neme és mellék-
leteinek száma 

Neve és lakása a félnek 
vagy képviselőjének, akinek 

részére a hivatalos irat 
kézbesítendő 

A kézbesítés helye, 
éve, hónapja és napja s az 

átvevő aláírása 

A kézbesítő igazolása. 

Postai kézbesítés esetén a kézbesítés Községi közeg által történt kézbesítés 
kelte, a kézbesítő postaközeg aláírása, a esetén a kézbesítő hatósági közeg meg-
postahivatal hely és kelti bélyegzőjének jegyzése a kézbesítés módjára, idejére vagy 
lenyomata. az akadályra nézve, keltezéssel és aláírással. o 
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A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Köszönetét nyilvánította : a marosvásár-

helyi Agrár Takarékpénztárnak, mely kultu-
rális célokra 600 koronát adományozott; 
Almássy Istvánné úrnőnek, aki a verebélyi áll. 
iskola szegénysorsú növendékeinek fölruházá-
sára 400 korona segélyt adományozott. 

Kinevezte: Koics Viktoria oki. tanítónőt a 
jarkováci volt határőrvidéki közs. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; özv. Rozim, Ervinné, szül. Molnár 
Mária oki. óvónőt a beregszentmiklósi állami 
kisdedóvodához kisdedóvónővé; Voda Károly 
oki. tanítót a sándorfalvi közs. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Riró Mariska oki. óvónőt a zalatnai 
óvodához óvónőnek ; Zsigmond Janka oki. 
kisdedóvónőt az andrásii áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé ; özv. Menczél Béláné, szül. 
Rorsy Ilona oki. kisdedóvonőt a tornyai áll. 
kisdedóvodához kisdedóvónővé; Rrujman Mária 
oki. kisdedóvonőt a kaproncai áll. kisdedóvo-
dához kisdedóvónővé; Czehenter Ilona mura-
csányi közs. kisdedóvónőt a drávaegyházi áll. 
kisdedóvodához kisdedóvónővé; Popa Rémusz 
oki. tanítót a valisorai közs. el. iskolához r. 
tanítónak ; Paul Ilona oki. tanítónőt az orosz-
komoróci áll. el népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kicsinszky Ilona ok. kisdedóvónőt a kapnik-
bányai állami kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Fail Hona oki. tanítónőt a nagymihályi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Imrey Margit 
oki. tanítónőt a mikalakai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Vargyasy Karola taksonyi segéd-
óvónőt a taksonyi áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé; Rreuer Emma oki. kisdedóvónőt a 
prakfalvi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; 
Marosánné, szül. Loloki Verona közs. kisded-
óvónőt az aranyos-megyesi áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé; Kalas Julia oki. kisdedóvónőt 
a kisvárdai áll. kisdedóvohoz kirdedóvónővé. 

Áthelyezte: Székely János felenyedi áll. el. 
isk. tanítót az ó-dombovári áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében ; Puskás Gyula és Puskásné-
Csakurda Amália szinai áll. ell. isk. tanítót, 
illetve tanítónőt a majlátfalvi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Leiteregg Lujza kapnik-
bányai áll. óvónőt a rákosligeti áll. óvodához 
jelen minőségében; Háhél Lujza garamszent-
benedeki áll. óvónőt a gyöngyösi áll. óvodá-
hoz jelen minőségében ; Virág Péter és 
Virágné-Maczanek Lujza sándorfalvi, meg özv. 
Székelyné-Halasy Gabriella, meg Schöbet Adél 
sztrajnyáni áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőket 
kölcsönösen; Szőcs János szolnoki áll. el. isk. 
tanítót a vajdahunyadi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében ; Kocsis István varjasi áll. el. isk. 
tanítót a mezőlaborci áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Szabó Lajos szolnoki áll. el. isk. 

tanítót a sárafalvai áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében. 

Végleg megerősítette : Figus Vilmos lajos-
falvi közs. isk. ideiglenes tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott : Sántha Ferencné, 
szül. Harmath Mária Örkényi munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónő részére évi 620 koronát; 
Szigeti (Szimcseró) István kiskirvai munkakép-
telen gör. kath. el. isk. tanító részére évi 340 
koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Vass Gézáné, 
szül. Janka Vilma beregszászi munkaképtelen 
áll. elemi isk. tanítónő részére 550 koronát 
egyszersmindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Zöld Károly győrujvárosi nyug. volt 
r. kath. tanító özv., szül. Vlaszaty Krisztina 
részére évi 600 koronát; néhai Szenderfy 
József csém-pusztai nyug. róm. kath. tanító 
özv., szül. Csermák Alojzia részére évi 561 
korona 90 fillért. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
J. Nagyon csodáljuk, hogy fizetési ügyben 

adott válaszunk önt annyira meglepte, hogy 
szükségesnek látta azt egy fővárosi tanügyi 
lapban kiadatni. Hiszen mi ugyanazt, amit 
önnek megírtunk, lapunkban is kijelentettük, még 
pedig több ízben ebben a rovatban, hogy t. i. 
fizetési ügyben — legnagyobb sajnálatunkra — 
nem adhatunk fölvilágosítást. Azt a címet, 
melyet a külföldön a magyar oktatásügy érdeké-
ben kifejtett munkásságáért kapott, f. szerkesztőnk 
joggal használhatja. Egyéb megjegyzéseire nem 
válaszolunk. — C. D. Kuvin. a kir. tanfelügye-
lőség útján kérje a korpótléknak a nyugdíjba 
való beszámítását; mellékelje díjlevelét és a kor-
pótlékra vonatkozó jegyzőkönyvet. — P . Gy. 
Drauc. Nem lehet. A polg. iskolai tanítóképző 
pályázati hirdetése május hó vége felé olvasható 
lesz lapunkban; kérdéseire abból választ fog 
kapni. — Ii. P. Zabály. A II. korpótlékért, 
az esedékesség előtt legalább 8 héttel, épp úgy 
kell az iskolafönntartónak folyamodnia, mint 
ahogy az elsőért folyamodott. Csatolva volt 
oklevelét a kir. tanfelügyelőség útján kérje 
vissza. — H. B. Ittvarnok. A tanf. úr utasí-
tása szerint járjon el. — Előfizető. Név-
magyarosítás ügyében szíveskedjék Telkes 
Simon úrhoz, a Névmagyarosító Társaság elnö-
kéhez (I., Attila-körút 85. sz.) fordulni. — 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Jubileum. Jól megérdemelt ünneplésben 

részesítették f. hó 12-én Nagymihályban 
(Zemplén m.) Mathiász]Józsefet, az ottani állami 
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iskola érdemes igazgatóját 30 éves tanítói 
működésének évfordulója alkalmából. Matliiász-
nak a város kulturális és minden társadalmi 
intézményeinek előmozdítása s föllendülésében 
kiváló része volt; élete a becsületes, fáradha-
tatlan munkásság szakadatlan láncolata, mely 
munkásságnak fényes eredményei lépten-nyomon 
szemünkbe is ötlenek s innen van az az álta-
lános szeretet és tisztelet, mely Nagymihály-
ban az ő személyét környezi. Mathiász József 
igazi mintaképe a magyar tanítónak, aki nem 
öblös hangon elmondott frázisok gyártásával, 
hanem csendes, következetes közhasznú mun-
kával igyekezett és igyekszik tanítói köteles-
ségeinek eleget tenni. Az óriási részvét közt Ö O 
lefolyt jubileumi ünnepségen az ünnepeltet 
első sorban Beregszászy István kir. tanf. üdvö-
zölte, majd az ált. tanítóegyesület nevében 
Hódossy Béla elnök. A sátoraljaújhelyi áll. 
iskola tanítótestülete megbizásából Vágó Gyula 
igazgató nyújtotta át a jubilánsnak a testület 
üdvözlő iratát. Nagymihály városa nevében 
dr. Eperjessy Lajos mondott üdvözlő beszédet, 
az áll. iskolai gondnokság nevében pedig 
Polányi Géza elnök, aki átnyújtotta az ünne-
peltnek a város és vidéke értelmisége által adott 
2000 koronáról szóló és „Mathiász József emlék-
alapítvány" jelzéssel ellátott örök alapítványi 
okirat egyik példányát. A nagymihályi tanító-
testület nevében László E. Flóris biztosította 
az érdemes igazgatót a testület őszinte ragasz-
kodásáról s ekkor leleplezték a jubiláns olaj-
festésű arcképét. Mathiász keresetlen és szív-
ből jövő szavakban mondott köszönetet. A 
jubileumi ünnep után díszebéd volt, melyen 
mintegy 160-an vettek részt. Ebéd közben 
fölolvasták a jubilánshoz érkezett számos sür-
gönyt és üdvözlő iratot. 

— Községi és felekezeti tanítónők fizetése. 
A „Pécs és pécsvidéti tanítónők egyesülete" 
utóbb tartott közgyűlésén a következő indítványt 
fogadta el : „ Keressünk megfelelő módot és 
alkalmat azon méltányos elv megvalósítására, 
hogy a községi és a felekezeti népiskoláknál mű-
ködő tanítónők fizetése egyenlősíttessék ugyan-
azon iskolánál működő férfitanítók fizetésével." 
Az említett egyesület ezt az indítványt a 
M. T. Orsz. Bizottságához terjesztette be azzal 
a kéréssel, hogy azt az egyetemes tanítógyülés 
tárgyalja. Az indítvány támogatására a követ-

kező érveket sorolja föl a pécsi tanitónők 
egyesülete : 1. A tanítónőnek a tanítóval egyenlő 
a képesítése. 2. Munkája (óráinak száma) 
ugyanannyi, mint a férfitanítóé, sőt a kézi-
munkára való előkészületet tekintve, még több. 
3. Ami azt illeti, hogy a férfitanítók család-
fenntartók, a tanítónők közt is számosan vannak, 
akik elaggott szüleiket, testvéreiket stb. támo-
gatják. 4. A létfenntartás ugyanazon követel-
ményekkel lép föl a nővel szemben, mint a 
férfival. 5. Keservesen sújtja a tanítónőt kisebb 
fizetése nyugdíjba lépése alkalmával.Hivatkoznak 
arra, hogy Budapest főváros fizetés dolgában 
nem tesz különbséget férfitanító és tanítónő 
közt, a polg. leányiskolákban pedig országszerte 
egyenlő fizetésben részesülnek az ott működő 
férfi- és nőtanítók. „Ezen körülményekből ki-
folyólag kívánjuk mi — végződik az átirat —, 
hogy a felek, és községi tanítónők és tanítók 
fizetésének rendezésénél — mikor azt az állami 
tanítók fizetéséhez hasonlítva akarják rendezni — 
vegyék zsinórmértékül az állam ama helyes 
álláspontját, mely nem tesz különbséget a 
tanító és tanítónő fizetése között". 

— Az Eötvös-alapnak Ung vármegye 200, 
Csongrád megye meg 10 éven át 50—50, 
összesen 500 koronát szavazott meg. F. é. 
január 1-től f. é. március 20.-ig 329 új tag 
összesen 2012 koronát fizetett be az alap 
pénztárába, a mult heti gyarapodás tehát 68 
új tag; az új tagok közt van 283 három 
koronás évi rendes, 45 ötven és 1 húszkoronás 
részjegyes tag. Ugyancsak f. é. január 1-től 
f. hó 20-ig takarékpénztáraktól, szövetkeze-
tektől és városoktól 1207 korona folyt be. 
Egyes vidéki kai-társaink — iskolai hatóságuk 
engedelmével — filléres gyűjtést is rendeztek 
orsz. segélyegyesül etünk árva-alapjára tanít-
ványaik közt. A kir. tanfelügyelő urak jelenleg 
szintén nagy buzgóságot fejtenek ki Eötvös-
alapunk körül, mely így talán mégis csak meg 
fog felelhetni a rá háramló nagy föladatoknak. 

— A magyar gyermek tanulmányozása. 
Teleki Sándor gróf elnöklésével a gyermek-
tanulmányi bizottság f. hó 19-én ülést tartott, 
amelyen Nagy László alelnök tette meg jelen-
tését a magyarországi és a külföldi mozgal-
makról. Bejelentette, hogy a Giesszenben 
rendezendő kisérleti lélektani kongresszus 
gyermektanulmányi szakosztályában magyar 
részről Banschburg Pál dr. vesz részt, aki ott 
kisérleti tanulmányairól tart majd előadást. 
Ugyanott a pszikofizikai kiállításon bemutatja 
saját szerkezetű gyermektanulmányozási eszkö-
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zeit, melyekkel rendes fölfogású és gyönge 
elméjű gyermekeken egyaránt már számos 
megfigyelést gyűjtött. A bizottság fölkérésére 
a főváros a kongresszusra még Eperjessy István 
igazg.-tanítót is ki fogja küldeni. Elhatározta 
még a bizottság, hogy a gyermekek rend-
szeres és tudományos vizsgálatának terjesztése 
végett a fővárosban a közoktatási ügyosztály 
támogatásával kurzust rendez, melyet Ransch-
burg Pál fog vezetni. A gyermekrajz-kiállítás 
rendezése céljából kiküldött albizottság elnöke 
dr. Bárczy István jelentette, hogy a kiállítás 
előkészületei folynak és 1905-ben a kiállítást 
mindenesetre meg lehet tartani. A bizottság 
örömmel vette tudomásul, hogy ugyanakkor a 
rajztanáregyesület is kiállítást és kongresszust 
szervez. A nagyközönség és a szakkörök tájé-
koztatása céljából a gyermektanulmányozást 
imertetö füzetet adnak ki. 

— A magyar oktatásügy statisztikája. 
Az 1902. évi közoktatásügyi statisztika most 
jelent meg az országos statisztikai hivatal év-
könyvében. Az említett évben 17.239 népisko-
lába járt 2,368.914 tanuló, az emelkedés egy 
év alatt 54.000; 2722 óvóiskolába járt 244.000 
gyermek. Száz lakos közül 12'3% rendes és 5'2 
vasárnapi iskolába járt. A hat-tizenkét évesek-
nek 87'6 százaléka, idősebb iskolaköteleseknek 
65'4 százaléka járt csak iskolába. Nem járt isko-
lába több, mint félmillió iskolaköteles. A magyar 
nyelvű iskolaköteleseknek is csak 85'7 százaléka 
járt iskolába, holott a németeknek 93'9 és még 
a tótoknak is 87'6 százaléka járt iskolába. Az 
arány évek óta nagyon kevéssel javul. Feleke-
zetek szerint rosszabbodik a gör. keleti, a 
református és a zsidó tanulóknak iskolázása. 
Az iskolába járók 53'8 százaléka magyar anya-
nyelvű, 12'9 százaléka német, 13 százaléka tót, 
12'5 százaléka oláh. Az ismétlő-iskolába járók 
között azonban a magyar anyanyelvűek arány-
száma csak 50"6 százalék. A tanítók száma 
28.362, kik közül keveset tudott magyarul 1206 
semmit sem tudott 391. Sikertelenül, vagy épen 
nem tanítottak magyarul 50 községi, 293 
katolikus, 406 görög katolikus, 455 görög 
keleti, 155 evangélikus és 1 zsidó iskolában. 
Minthogy ennyi magyarul nem tudó tanító 
nem is volt az országban, meghatározható, 
hogy legalább 194 olyan tanító van, akik, bár 
tudnak, meg sem akarnak magyarul oktatni. 

— Rövid hírek. A hét osztályú polgári 
iskola. A kultuszminisztérium újra megindította 
a polgári iskoláról való tárgyalást a hadügy-
miniszterrel. Hír szerint van remény arra, hogy 
a fölállítandó hét osztályú polgári iskola meg-
kapja az önkéntességi jogot, s ebben az eset-
ben a túlságosan sok felső kereskedelmi iskola 
egy részét felső polgári iskolává alakítják át. — 

Magánfelek a minisztériumokban. A hivatalos 
lap rendeletet közöl, mely szerint a magánfelek 
elintézés alatt álló ügyeik szorgalmazása, infor-
málása, beadványok kiegészítése stb. céljából 
a minisztériumok segédhivatalaiban csak köz-
napokon és mindenkor csak délelőtt tizenegy 
órától délután két óráig, a fő-, illetőleg szak-
osztályokban és a számvevőségeknél pedig szintén 
csak köznapokon déli tizenkét órától délután 
két óráig fogadhatók. A segédhivatalok az 
ügyek érdemére nézve nem adhatnak fölvilágo-
sítást s a magánfelekkel csakis a kérdezett 
ügyre vonatkozó kezelési adatokat, jelesül 
beéi'keztének idejét, iktató számát, hollétét, 
esetleg elintézett voltát közölhetik. Az ügy 
érdemére nézve csakis a kiadmányozási vagy 
fölülvizsgálati joggal bíró tisztviselő adhat 
a magánfeleknek értesítést. —• Gyűlések. 
A Békésvármegyei ált. tanítóegyesület orosházi 
járásköre tavaszi közgyűlését f. hó 31-én d. e. 
9 órakor tartja. Az állami tanítók országos 
egyesülete f. hó 29-én délelőtt 9 órakor a 
Tanítók Házában (Szent-Királyi-utca) választ-
mányi gyűlést tart. Tárgyak: Elnöki jelentés 
és előterjesztések. Az állami tisztviselői törvény 
végleges megállapítása előtt, az áll. tanítói 
kar kívánalmait magában foglaló újabb emlék-
irat tárgyalása. Előadó : Havas Pál, főtitkár. 
A VI. egyetemes tanítógyűlésre kitűzött tételek 
fölött véleményadás és újabb ajánlatba hozandó 
kérdések tárgyalása. Előadók: Kozma László, 
Blázsik Mihály, Mihályi Ferenc, Havas Pál, 
Onody Gusztáv. A Délmagyar országi tanító-
egyesület emlékirata. 

— Halálozások. Ehmann Ferenc nyug. 
kántortanító, volt 1848-as honvéd, 87 éves 
korában rövid szenvedés után meghalt ; a meg-
boldogult 35 évig működött a vértesbogiári 
r. kath. iskolánál. — Schubert Julianna, csong-
rádi áll. el. isk. tanítónő, élete 57-ik s tanítói 
működésének 36-ik évében f. évi március 11.-én 
elhunyt. — Schüinger Nándor pulai (Zala-m.) 
róm. kath. kántortanító életének 37., tanítói 
működésének 12. évében hosszas szenvedés 
után elhunyt. Fiatal özvegye és két árvája 
siratja. Áldás emlékökre ! 

T a r t a l o m . A kivándorlás és a tanítóság. Mari-
kovszky Gyula. — A magyar történelem az elemi 
iskolában. Szabó Kálmán. — A nemzetgazdaságtan 
fontossága a népiskolában. Zádor Gyula. — Népnevelő 
egyesületek. XIII. Fóti Bernát. — Buzdítás. Szabó 
Gyula. — Külföldi szemle. H. M. — Szitnóra. 
Pályatársaimhoz. Molnár József. — A pálinka. Egyed 
Dávid, — Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. —• 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZAT. 
A vezetésem alatt álló kassai m. kir. javító-

intézetnél a közelebbi jövőben több családfősegéd i 
(növelői és tanítói) állás lesz betöltendő. 

Minden családfősegédi állással nz állami tisztvi 
selőknek a XL fizeiési osztályban járó törzsfizetés és 
személyi pótlék, továbbá: 'ennészetbeai lakás vagy 
e helyett szabályszerű lakáén n> van egybekötve. A 
növendékek étkezése alatt gyakorolt közvetlen fel-
ügyeletért, aminek teljesítésére a családfősegéd hiva-
tali ól kötelezhető, ingyenes élelmezést (reggeli*, 
ebédet és vacsorát) is kaphat. 

A családfoseged a reá bízott intézeti növendékeket 
a családnevelők számára kiadott utasítás s az igaz-
gatóság útmutatásai és saját legjobb tudomása szerint 
neveli, tanítja és oktatja, mely célból állandóan 
növendékei között kell élnie s köteles egész élet-
módját az intézet házi- és napirendjehez alkalmazni. 

Családfősegéd"kül rendszerint csak nőtlen egyének 
alkalmaztatnak, megjegyezvén, hogy a csaláfősegédek 
alkalomadtán szolgálati érdemök szerint a X. fizetési 
oszt.-ba sorozott családfői állásra lesznek előléptethetők. 

A családfősegédi állásra csak okleveles nép- vagy 
polgári iskolai tanítók pályázhatnak s pályáz iti 
folyamodványukhoz a következő okmányokat csa-
tolják: 1. születési, 2. orvosi, 3. végzett tanulmányaikat 
s nyelv- és egyéb hasznos (különösen pedig rnjz-, 
zene-, ének- és torna) ismereteiket igazoló bizonyít-
ványokat, 4. összes működési és 5. családi (nős vagy 
nőtlen) állapotukat és hadkötelezettségi viszonyukat 
feltüntető bizonyítványaikat. 

A sajátkezüleg megírt és kellően fölbélyegzrtt 
pályázati folyamodványt a nagyméltóságú m. kir. 
igazságügyi minisztériumhoz kell címezni s azt leg-
később a folyó év április hó 14-edikéig a hivatali 
(elsőbbség útján a kassai m. kir. javító-intézet igaz-
gatóságához benyújtani, illetve postán megküldeni 

A kinevezés egyelőre csak ideiglenes minőségra 
fog szólani s a véglegesítés csak e.̂ y évi, minden tekin-
t tben kifogástalan szolgálat után következhetik be. 

Kassa, 1004. évi március hó 14-ép. 
Latzkovszky Lajos, 

(238—II—1) igazgató. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A s i l ingyiai evang. leányegyház államsegélyes 

iskolájához tanítót keres. Tannyelv : magyar-német. 
Jelentkezhetni március 27-ig Apateleken Gálik Mátyás 
lelkésznél. (219—II—2) 

A miskolci ev. ref. egyház kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Az állás javadalma természetbeni 
lakáson kívül következő : mint tanítónak készpénz-
ben 1020 korona, — mint kántornak : szántóföld 
lvi szőnélvezete 40 korona. Stólából átlag (Î00 korona. 
Kötelességei: 1. Az iskolaszék által kijelölendő nép-
iskolában és meghatározott óraszámban tanítani. 
2. Az új templomban orgonakiséret mellett a gyüle-
kezeti éneklést minden köz-, vasár- és ünnepnapon 
s egyéb egyházi ünnepélyen vezetni. 3. Temetésekén 
a másik énekvezérrel fölváltva az éneklést vezetni. 
4. Az egyház kebelében esetleg alakítandó énekkart 
tanítani. A megválasztandó, kinek tanítói oklevéllel 
kell bírnia, tartozik az országos tanítói nyugdíj-
intézetbe belépni. A kellően fölszerelt folyamodások 
április hó 15-ig Nagy Ignác iskolaszéki elnökliöz 
küldendők. Az egyház saját költségén a pályázókat 
tetszés szerinti számban fogja próbaéneklésre és 
orgonálásra meghívni- (232—II—2) 

A nag'yÖ3zi (Torontál m.) községi magyar és német 
tannyelvű osztatlan elemi népiskola I. oszt. tanítónői 
állásra folyó évi április hó 1-ei lejárati pályázati 
határidővel ezennel pályázat hirdettetik. Évi fizetés 
880 korona készpénz, 200 K lakásáltalány, 8 K iroda-
általány és 400 -öl pótkert haszonélvezete. Meg-
választott tanítónő köteles a IV—VI. osztály nőnöven-
dékeit a kézimunkákban ingyen oktatni, valamint 
leányismétlőiskolát is ingyen tartani. Az állás szep-
tember 1-én foglalandó el; a fizetés is csak ezen a 
napon veszi kezdetét. Buding Károly, isk.-széki elnök. 

(221—II—2) 
A habovkai róm. kath. Il-od tanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Az állomás jövedelme : az állam-
segély 700 korona, a községtől 100 korona, a lakás 
két szobából, kamra, konyha, pincéből áll, a gazda-
sági épületekről a község szükség esetén gondoskodik, 
azonkívül két fuvar fát is kap. A tőt nyelv bírása 
megkívántatik. A folyamodványok e hó végéig be-
adandók a habovkai róm. kath. iskolaszékhez, u. p. 
Zuberec. (215-1—1) 

A makói róm. kath. iskoláknál megüresedett 
osztálytanítói állásra a makói róm. kath. iskolaszék 
pályázatot hirdet. Javadalmazás : 1. 1000 K, azaz 
egyezer korona a hitközség pénztárából évnegyedenkint 
előre fizetve ; 2. húsz korona írószerekre ; 3. 210 K, 
azza kettőszáztíz korona Makó város pénztárából 
évnegyedes részletekben ; 4. szabad lakás, esetleg 
300 korona lakáspénz ; 5. nyolc köbméter puha tűzifa 
a várostól. A megválasztott tanító köteles állását 
1904. évi szeptember hó 1-én elfoglalni. A pályázati 
kérvények folyó évi április hó 15-ig nagys. Kayser 
Lajos pápai kamarás, iskolaszéki elnökhöz benyúj-
tandók. Makón, 1904. évi március hó 7-én. A makói 
róm. kath. iskolaszék. (221—I—1) 

Kitűnő oklevél és kitűnő működési bizonyítvány-
nyal rendelkező. tanító, tanítónak vagy nevelőnek 
ajánlkozik; kántorságban jártas. Cím: Tanító, 
kisasszonyfa , Baranya megye. (235—1—1) 

Új pályázat a büki róm. kath. kántort inítói állásra. 
Jövedelem : 6000 öl szántóföld, 484 korona 48 fillér 
készpénz, 40 mérő búza, 50 mérő rozs ; stóla 60 kor., 
(! Cl fa, szabad lakás kerttel. Kötelesség : egy tan-
teremben és ismétlőben tanítani, kántori és sekrestyés 
teendőket végezni, harangozásról gondoskodni. Két 
tantermet és az osztálytanító szobáját fűttetni, 
osztálytanítót élelmezni, szobáját takaríttatni. Határ-
idő március 31, választás ápril 7. Személyes meg-
jelenés kívánatos. Kérvények Frank József espereshez 
Csepregbe küldendők. Iskolaszék. (236 — II — 1) 

A marosvásárhely i ág. hitv. ev. lelkésztanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Az állomással 
2354 korona 34 fillér kés,.pénzfizetés, szabad lakás, 
stólajövedelem és 1 hold 26ô f öl területű szántó 
használata van összekötve. Azonkívül a lelkésztanítót 
a hivatalba lépés napjától számítandó négy ötödéves 
pótlék illeti egyenként 200 koronával. A megválasz-
tandó lelkésztanítónak fölváltva egy vasárnap németül, 
más vasárnap magyarul kell prédikálnia. Kik ezen 
állomást elnyerni óhajtják, a képesiiltségükre és 
netaláni szolgálatukra vonatkozó okmányokkal föl-
szerelt folyamodványaikat „az ág. hitv. ev. egyház 
szászrégeni megyei Consistoriumához — Szászrégen-
ben", folyó év ápril hó 4-én esti 6 óráig terjesszék be. 

(231—II—1) 
Kis-Terenne község, községi iskolájához, egy 

helyettes tanító, vagy tanítónő kerestetik, április 
15-től a tanév végéig. Fizetése : 800 koronának a 
helyettesítés idejére (l1/^ hő) első része. Vezeti az 
I. leány osztályt. Bélyegtelen, fölszerelt kérvények 
alulirt elnökséghez küldendők. Okleveles óvónők is 
pályázhatnak. Kis-Terenne, (Nógrád m.) 1904 márc. 16. 
Báró Sólymosy Jenő, iskolaszéki elnök. Borbás 
Ferenc, igazgató, iskolaszéki jegyző. (242—1—1) 
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Zemplén, Tally a, kath. segédkántortanító kerestetik. 
Fizetése havi 30 korona, mosáson kívül teljes 
ellátás. Az első osztályt kell tanítani ! Kántorságban 
önállóan működni, különösen temetéseket végezni. 
Pusztay Mihály, orgonista. (2S3—1—1) 

Jó hangú és zeneérzékű ifjút keresek gyakornok-
nak ; — használhatósága után díjazom. Kiskun-
félegyházán Ulrich Antal, főkántor. (244—1—1) 

Szendrölád (Borsód, vasút, posta) róm. kath. 
anyaegyház kántortanítóságra március 29-ig pályá-
zatot hirdet. 1. Készpénz : 120 korona államsegéllyel, 
egyházmegyei és bitközségi segélyösszeggel, tandíj-
és párbérpénzzel, legelődíj- és stólával együtt 650 
korona. 2. Párbér- és tandíjgabona 25 köböl ; 6 ni. 
tűzifa beszállítva ; 600 H -öl rét ; új lakása két szobá-
ból, konyha és kamrából áll, istállóval, fásszínnel, 
450 I - öl házi kerttel. Kötelességek díjlevél 
szerint. Személyes megjelenés kéretik. A szabály-
szerűen fölszerelendő kérvények Hattyár Endre 
lelkészhez küldendők. (245-1—1) 

Pályázat Somogy várra a rk. iskolánál osztály-
tanítói állásra. Jövedelme : bútorozott szoba, fűtés, 
tisztogatással, a hitközség pénztárából előleges havi 
részletekben 800 korona, az ismétlő oktatásért, a községi 
pénztárból 32 korona. Köt lességei : a püspöki tanterv 
szerint tanítani, a kántoriakban és az ismétlősök 
oktatásában segédkezni, a gyermekekre istenitisz-
telet alatt felügyelni. Állását tanév alatt csak önálló 
kántortanítói állással cserélheti föl. Pályázati határidő 
március 31. Iskolaszék. (227—I—1) 

K« rmacson (Keszthely mellett) a községi iskolánál 
megüresedett osztálytanítói állásra ez évi április 4-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalma : polgári évre 800 K, 
egy bútorozott szoba tisztogatással. Kötelessége : az 
I—II. osztályt, vagy esetleg az iskolaszék határozatára 
az összes leánytanulókat tanítani, az ismétlősök taní-
tásában segédkezni, az összes tanköteleseket templomba 
kisérni és azokra felügyelni. Állását tanév közben 
hasonló állásért el nem hagyhatja. Tanítónők, vala-
mint azok, kik a választáson személyesen megjelennek, 
előnyben részesülnek. Vahu-ztás április hó 4-én d. e. 
10 órakor. Az állás azonnal elfoglalandó. Oklevéllel 
fölszerelt kérvények Páller János iskolaszéki jegyzőhöz 
küldendők. ' ( 248 -1 -1 ) 

Pályázati hirdetés a moson-szent- ndrr.si róm. 
kath. magyar-német tannyelvű knnlortanítói állásra. 
Jövedelem: Lakás, szükséges mellékhelyiségekkel. 
17 kishold 706 -öl szántóföld, melyből a község 8 kis-
holdat megmunkál, 2 földecske, kis házi kert. Törvé-
nyes korpótlék és különféle címen 158 kor. készpénz, 
2 öl kemény fa, 2 kocsi széna házhoz szállítva. 
18 és ' i mérő rozs párbér. Néhány fuvar a malomba. 
Stóla 80 kor. Alapítványi és más szent misék 122 kor. 
Temi>lompénztárból 26 kor. 50 f készpénz, 4 font tej-
gyertya. Alapos zeneismeret kivántatik. Tartozik 
sekrestyési (de nem harangozói) szolgálatot is végezni. 
Kellően fölszerelt kérvények április 3-ig ft Bichler 
János, esperes úrhoz Feltoronyba küldendők. 

(247-1 -1 ) 
A lemondás következtében megüresedett kiskun-

dorozsmai róm. kath. éneklői állásra folyó évi 
április hó 15-ig terjedő hátáridővel pályázat nyittatik. 
Javadalmazás : évi 470 korona készpénzfizetés, szabad 
lakás, évi 42 korona failletmény, 130 0 9/>6oo hold föld 
és szabálys/erü stóla illetmények élvezete. Pályázati 
kérvények tanítói oklevéllel és éneklői képesítettséget 
igazoló bizonyítvánnyal fölszerelve a községi elöljáró-
ságnál nyújtandók be. Megjegyeztetik, hogy a kántor-
ság kettéválasztása esetén az éneklői állással össze-
kötött javadalom is kétfelé osztható lesz anélkül, 
hogy a belterületre megválasztott kántor a várostól 
bárminemű kárpótlást igényelhetne. Kiskundorozsma, 
1904 március 17. Elöljáróság. (249-1—1) 

A szerves ty i román-magyar tannyelvű községi 
elemi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő, a 
kántorsággal összekötött állomás járandóságai : 800 
korona készpénzfizetés, 24 köbméter fa betudásával, 
tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven 
szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is 
fölszerelt, szabályszerűen bélyegeit és a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi Minisztériumhoz címzett 
folyamodványok 1904. évi április l-ig Krassó-Szörény 
vármegye közigazgatási bizottságához küldendők. 

(246-1—1) 
A nyéki (Borsod m., posta: Nyék, vasúti állomás: 

Nyék-Ládháza) fiókegyházban r. k. tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 1. készpénzben: a) 
a vallás-alapból évi 160 korona; bj Kgerből 3-10 korona; 
e) tandíjból 100 korona körül. 2. Természetben: egy 
szoba, konyha, kamara, istálló, szín, sertésól, kút az 
udvaron, egy vékás házi kert, egy hold szántóföld 
haszonélvezete. Adóját önm ga fizeti. Ezen kívül a 
kápolna fehérneműinek mosása címén jár a tanítónak 
5 korona. Kötelessége : a mindennapi és ismétlős 
iskolások tanítása, vasár- és ünnepnapokon és előzőleg 
délutáni litániáknak harmóniumon való végzése. A 
kápolnai ruhák és szerek gondozása. Pályázhat 
okleveles és a nélküli is, nő- és fitanító vegyesen, 
azon különbséggel, hogy az okleveles államsegély-
kiegészítésre számíthat. Pályázati határidő folyó évi 
április 21-nt k d. e. 10 órája az iskolában Nyéken. 
Az állomás azonnal elfoglalandó. Kelt: Mályiban 
(Borsod m., posta: Nyék), 19U4 március 20-án. Nyárády 
Lajos plébános, iskolaszéki elnök. Vavrik Béla gondnok 

(256 - l - l ) 
FraVnói (Sopron megye) róm. kath. kántortanítói 

állomásra f. é. március hó 31-ig bezárólag terjedő 
határidővel pályázat hirdettetik. Évi jövedelme : 
800 kor., a községi pénztárból 20 kor. 20 fill., a 
templomtól 100 kor. Fraknó, 100 kor. Újtelek község-
től, kántori fizetés, keresztelők, esketések és temetések 
utáui stóla mindkét községtől, 2 szobás lakás, 
konyha, istálló és kamrával, 320 -öl udvar és kert-
tel, 2716 r>ö l szántó, 2304 -öl kaszáló és 5396 Qröl 
legelő és erdő, mely fekvőségek eddig 202 korona 
haszonbért jövedelmeznek, a megillető ötödéves kor-
pótlék és szép mellékjövedelemre is számíthat. Taní-
tási nyelv német-magyar Kötelessége egy osztályt 
vezetni, esetleg a vasárnapi tanítást tartani és a 
kántori teendőket végezni. Zenében oly jártas legyen, 
hogy zenés miséket végezhessen. Az állomás f. é. 
április hó 15-én betöltendő Képesítő oklevéllel, 
erkölcsi, működési és orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt, 
íajátkezűleg írt folyamodvány a fraknó-i róm. kath. 
iskolaszéki elnökséghez küldendők. Fruknó, 1904 
március 14-én. Zaicz Béla, perjel. (240—I—1) 

H I B D E T E S E K . 

Cserélek 
járási székhelytől 12 km távolságra levő állami 
tanító unitárius kántor-képesítővel bíró állami taní-
tóval. U. p. A.-Siménfalva, Udvarhely megye, Medsér. 

Boros György . (220—1—1) 

kedves lapjából, kívánatra, mu-
tatványt küld ingyen a ..Szét-
tekintő Méhész" kiadóhivatala 

Sajtény. Csemegeméz 5 klgmos póstadobozzal 3 frt 
20 ír., mmként 50 frt. Folyton termő málnát ö 100 drb 
5 frt, 50 drb 3 frt. Fehér liliomliagyma drbja 10 kr. 

(255-11-1) 
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Szeretettel való nevelés és játékos tanítás 
szolgálatában állanak dr. (íöíiz József oki. elemi isk. 
tanító és oki. középiskolai tanár reformművei. Tanító 
és tanuló munkáját legalább tízszeresen megkönnyítik. 
1. „Hangutánzó olvasás- és írástanítás." (Tanítók Út-
mutatója II. rész.) Ára 3 K. Kötve 3 K 40 f. Eng. 1903. 
évi 2088. ein. sz. a. 2. „Hangutánzó képes ÁBGCE-
(eredeti gyermekbetükkel) Ára kötve 60 f. Eng. 1903. 
évi 2429. ein. sz. a. 3. „Tanítók Útmutatója III. rész.1' 
Tartalma : aj Játékos Rajzolás ; bj lvézügyesítő Játékos 
Foglalkozás ; c) Játékszerű Testgyakorlat ; dj Mese és 
Versike; ej Eredeti Magyar Gyermekdaloc-kák. Ára 
kötve 3 K 40 f. Szerzőnek saját kiadása ; ezt nála is 
lehet rendelni. Budapest, II., Zárda-utca 39. Mind-
három könyv kapható Lampel Róbert (Wodiáner F. 
és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedésében, Buda-

pesten, VI., Andrássy-út 21. 
(254—1-1) 

Nemzetgazdasági rész. 
Első Leánykiházas í tás i Egylet m. sz. Gyer-
mek- és életbiztosító-intézet. Budapest, VI., 
Teréz-körút 40-42. sz. Alapíttatott 1863. évben. 
Folyó év február havában 1,771.800 K értékű bizto-
sítási ajánlat nyújtatott be és 1,541.000 K értékű új 
biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek 
fejében 59.838 K 25 f fizettetett ki. 1904 január 1-étől 
1904 február 29-éig 3,620.200 K értékű biztosítási 
ajánlat nyújtatott be és 3,182.800 K értékű új bizto-
sítási kötvény állíttatott ki ; biztosított összegek 
fejében 126.102 K 22 f fizettetett ki. Ezen intézet 
a gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglal-
kozik a legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb föl-

tételek mellett. (194—1-1) 

Olcsó orgona. 1 P J 
A budapesti vigadóban egy nagyobb-
szabású orgona készíttetett és az előbbi 

bár kevéssé haszi.ált — előljátszó pe-
dálos orgona a helyszűke miatt igen 
olcsó áron eladatik. Bővetbet Mezey 
János m. kir. állami segélyben része-
sített orgona-készítőnél; akinél bármilyen 
orgona elkészítések és átalakítások, han-
golások lelkiismeretesen teljesíttetnek, 
Budapesten, Ferenc-körút 16. sz. 

(257 -1 -1 ) 

Fontos a tejgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi, 
erő- és turbina hajtásra úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszállítás-
lioz, vaj- és sajtgyártáshoz, leg-
előnyösebben szállít az Első magy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

Fuchs és Schlichter, 
BUDAPEST, VI., Jász-utca 7. sz. 

VAITfTVTTPI Ï F r i s s vnJat' kötés mellet l 

V AJIYl V 11 EL . minden mennyiségben a legma-
gasabb árakon átveszünk. 

Árjegyzékek, költségvetések, tervek ingyen 
és bérmentve. (2086—XX—10) 

A szombathelyi polgári leányiskola rajztanítónője 

cserélni 
óhajt bármely nagyobb vidéki város rajztanítójával. 

(230—1—1) 

L e g ú j a b b a n m e g j e l e n t e k : 

Térképes Földrajz 
az elemi iskola IV. és V—VI. osztályai részére. Irta : 
Vaday József községi isk. igazgató Nagyváradon. 
Mutatványokkal a szerző készséggel szolgál. Nyomás 
alatt van a Földrajztanítás Vezérkönyve ll-ik 
kötete. A két kötet előfizetési ára 7 korona. Előfize-

tések a szerzőhöz küldendők Nagyváradra. 
(229-111—1) 

Magyar tanszerkészítö intézet 
F e l d m a n n G y a l a , 

Budapest, VI., Felső-erdősor 5. szám. 
Összes népiskolai tanszerek. Physikai alapfölszerelés. 
Hivatalosan ajánlott beszerzési forrás. Kérjünk árjegy-

zéket. (193—XII—1) 

Az amerikai cottage-orgonâk 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
-m BUDAPEST, fe 

V i l i . , József-körút 15- sz. 
a ján l ja európai szerkezetű harrao-

uiumait is. 
gyönyörű hang, melyet az 

merikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol, önma 

gának zeng dicsé etet. 

H? ira la» k«roi»lt<íl f«l-
Jebb. S korontlN ré«zle-

tekbeu ii. 
Képes Árjegyzék ingyen és 
bérmentve. 5 évi j ó t á l l á s . 

(14«—52— 30) 

liaussiersj'äros, 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR [Ej 
= vi l lamos erőre berendezve.  

STOWASSER J. 
es. ('s Ufr. ml vari 

a „Rákóczy" 
javított 

tárogató 
egyedüli 

feltalálója. 

Ajánlja saját 
gyárában 

készült összes 
vonós, fa-, 
réz-, fuvő-

Budapest, 
* II. ker., <*• 
Lánchid-u. 5. 

QKSQW 

hangszereit 
szakértői és 

föltétlen 
szolid árak 

mellett. 
Legújabb kiadású árjegyzék 

« I összes hangszerekről és = harmoniumokról = j 
kívánatra ingyen és bérmentve megkuldelik. j 
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Iskola hegedűk kaphatók 
3, 4, 5, (í, 8 frttól feljebb 

Iskola és templomi harmoniumok 
a legdúsabb válasutékban^s jutányos árakon 

Sternberg Ármin és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár központi 

üzletében 
B U D A F E S T , Kerepes i -ú t 36. s zám. 

Árjegyzék (minden cikkről külön) ingyen 
kapható. ( 1 9 0 8 - 2 5 - 1 9 ) 

F e i w e l I ^ i p ó t n t ó d s i 

B U D A P E S T , IX., I p a r - u t c a 7. 

Iskolapadok, iskolaberendezések-, tornakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzéket ingyen és bérmentve. 
( 8 7 - 2 6 - 7 ) 

Egy jókarban levő széphangú 

h a r m o n i u m 
eladó B a b i e s K á l m á n tanítónál B á n k (Veszprémin.)-

( 2 0 4 - 1 - 1 ) 

Stampay ének- és imakönyve 
(X. i s m é t bővített, jubileumi kiadás.) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. 250 
oldal. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik 
könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút , Esztergom m. 

(2000—XX—17) 

BUTOR 
készpénzért vagy részletílzetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes á r j e g y z é k Ingyen é s bérmentve . 
( 1 3 0 4 - 4 0 - 2 2 ) 

Előfizetési felhívás 

l í L O F I Z K T K N I A l t : ""^B® 

Egész évre 10 kor. — fill. 
Félévre 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 
K i ő l i i t i ' t é s t p e d i g n a p t á r i é v n e g y e d s z e r i n t k i k e r e k í t e t t 
e g y é v n e g y e d u é l k e v e s e b b i d ő r e n e m f o g a d u n k e l , s a z 
e l ő f i z e t é s i p é n z e k e z e n i g a z g a t ó s á g h o z k ü l d e n d ő k b e . 

— 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
a Budapest , X. (Vár), Iskola-tér 3. szám. e 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje l en ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyaro r szág i népokta tás i 
in téze t , t ehá t az összes óvodák, elemi, felsó nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in t éze tek egy p é l d á n y b a n ingyen . 
A lap megküldése i r án t i folyamodványok: az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir . t anfe lügyelő ál ta l l á t t amozot t 
községi elölj árósági b izony í tvánnya l együ t t , a „Néptanítók 
L a p j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u tolsó pos t a világosan k i i r andó . 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenk i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i d í j e lőre k ü l d e n d ő 
be . Ee-yéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d r é szé t 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTKOM-UTCA J7. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . 

Magyar nemzeti öntudat a 
nevelésben. 

A XX. század társadalmi mozgalmai 
közepette, amidőn a nyugoti népek 
szinte tobzódnak a szociálizmus, kozmo-
politizmus, anarhizmus s más egyéb, 
társadalom s államfölforgató, még tel-
jesen ki nem forrott igazságú „izmus"-os 
jelszavak bálványai körül, idegen fülnek 
szokaJjüanul hangzik, idegen szív húrját 
meg nem rezgeti a magyarnak édes-
kedves nemzeti jelzője. E szótól vissz-
hangzik a hármas bérc és négy folyó 
vidéke; ezt csobogják hullámai Duná-
nak, Tiszának; a délibábos rónán erről 
dúdol a szél. 

A csacsogó gyermekajkról nemzeti 
nyelv fakad. Majd diadalmasan bevonul 
az iskolába, mint nemzeti népoktatás. Innen 
kiröppen s helyet kér a tudás honá-
ban, mint nemzeti irodalom. Belopódzik 
a szívbe s végig zeng az országon, 
mint nemzeti dal. Formába önti ihletét 
a nemzeti művészet. Részt követel s  
részt vesz a szükségletek megteremté-
sében, mint nemzeti ipar. S mindezeket 
együttvéve számot tesz, mint nemzeti 
kultúra. Mint aspiráció jelentkezik a 
nemzeti hadseregben. A törvényhozás 
házában helyet hódít, mint nemzeti 
politika és nemzeti követelések. Az 
alkotmányos jogrend őre és mint védője 

harcol a jogfosztók ellen a nemzeti 
állameszme. A lelkesedés lángját szitja 
a nemzeti ideál. Ami a nyugati civili-
záció rabjául esett s lassankint lefosz-
lott rólunk teljesen, az a nemzeti 
viselet. De még egy, ami minden ma-
gyar keblet kell, hogy büszkén betölt-
sön, ez : a nemzeti öntudat, az összes 
nemzeti érzések irányítója és mozgató 
rugója, amelyet egy nemzet életében 
nem pótolhat semmi. 

Öntudata csak annak van, aki gon-
dolkozását, tetteit, bizonyos kitűzött 
célok elérése végett mérlegelni képes. 
Aki erejét s képességeit túlbecsüli: az 
önhitt vagy öntelt, végcélja csak az 
ón s a közzel nem törődik semmit. Aki 
pedig egyéni képességeit mindig mások 
gyámkodása alatt érvényesíti, akinek 
egyénisége sem gondolataiban, sem 
tetteiben önállóan, minden idegen be-
hatás kizárásával nem nyilatkozik meg, 
akinek akaratereje tettekre gyenge, 
annak öntudata nincs. 

Ha Montesquieu szerint az emberi 
bátorság nem egyéb, mint a saját egyéni 
erejének tudatából keletkező erény, 
akkor az öntudat az egyéni erények-
ben gyökerező bátorság. 

De mi hát a nemzeti öntudat, amely-
nek nyilvánulását látjuk a honfoglalás-
tól napjainkig; amely ott őrködött a 
magyarok bölcsőjénél, vezérelte kalan-
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dozásaikban, lelkesítette a csüggedőket 
és mérsékelte a mesterkélt elégületlen-
ségnek oktalanul szított emésztő tüzét? 

A nemzeti öntudat a nemzeti érzésnek 
és cselekvőképességnek az a megnyilvánulása, 
amely a nemzeti eszmét bátran és azzal a 
határozott céllal ápolja, öregbíti, hogy a 
nemzeti egységes állam hegemóniája diadalra 
jusson. A nemzeti öntudat végcélja tehát az 
állameszme győzedelme. 

Hát lehetséges ez ? Yan-e ezekkel 
az édesen hangzó jelszavakkal helye a 
magyarnak az államalkotó nemzetek 
koncertjében ? 

Lehet! Yolt. Yan. És lesz! 
A Kisfalud j-Társaságnak csak a közel-

múltban tar tot t évi közgyűlésén iro-
dalom ós művészetbarát közoktatásügyi 
miniszterünk: Berzeviczy Albert, elnöki 
megnyitó beszédében arra figyelmez-
tetett, hogy „gyorsan élő korunk hala-
dásának csábításaival szemben se le-
gyünk egészen hűtlenekké a régi ide-
áljaink és hagyományaink iránt; miért 
kellene csak egyet is elpusztulni hagyni 
azok közül az oltárok közül, amelyeken 
apáink lelkesedése áldozott?" 

Az évszázadok folyamán megmutatta 
a magyar, hogy a legkétségbeesettebb 
időkben sem volt létjogosultsága Herder 
szavainak, hogy „a magyarnak nincs 
többé mit keresnie a földön." Van és 
lesz ! 

A múlt magasztos eszméi, a nemzeti 
ideálok lassankint nagyrészben test té 
váltak s a nemzet öntudatosan munkál-
kodik az egységes nemzeti állam meg-
teremtésén. 

De eg}ret ! egyet s pedig az egységes 
nemzeti állam első követelményét, leg-
főbb ismérvét nem vívta ki még minden 
téren: a magyar nemzeti nyelv egységét. 

Húsz év alatt a magyar nyelv köte-
lező tanítását elrendelő 1879 : XVI IL 
törvénycikk óta a magyar nemzet min-
den fiát a magyar nyelvre meg nem 
tanítottuk, pedig a nyelvi egység egyik 
legelső eszköze a nemzeti állam megteremté-

sének. Ha visszanézünk multunkba, min-
denha csak azt láttuk, hogy a nemzeti 
érzés, a nemzeti öntudat első sorban s a 
leghevesebben a magyar nyelv követelésében 
nyilvánult meg s midőn nemzeti nyel-
vünkért küzdtünk, szabadságunkért is 
harcoltunk. 

Kell mihamarább egy oly nevelési 
rendszer minden vonalon, amilyet már, 
a nemzetnevelő pietista Erancke hatása 
alatt, Szemere Bertalan is óhajtott 
1836-ban. Kell nemzeti nevelés, mely 
például állítsa a magyar ifjak elé a nemzet 
küzdelmes múltját, öntudatát. 

Hiszen már a nagy Széchényi mon-
dotta, hogy: „Jó nemzeti iskola az, 
amire egy hátramaradott népnek min-
denekfölött szüksége van." 

Él a remény, a hit bennünk, hogy 
most a legjobb úton vagyunk. Jelenlegi 
közoktatásügyi miniszterünk már 1896-
ban, mint a Il-ik egyetemes tanügyi 
kongresszus előadója, „az egységes 
nemzeti közoktatásról" szólván, kijelen-
tette a többek közt, hogy „közoktatás-
ügyünket határozottan nemzeti irány-
ban kell fejlesztenünk és szervezetét 
egységessé, valódi organizmussá kell 
tennünk. Közoktatásunkba az igazi nemzeti 
szellemet bevinni csak akkor sikerülhet, lm 
egyszer mindenki, aki az ifjúság tanításának 
és nevelésének magasztos hivatásával foglal-
kozik, maga át lesz hatra a nemzeti érzéstől, 
nemzeti föladataink tudatától. A képzés 
reformja által úgy és főleg azáltal 
tehetünk sokat, ha a leendő tanárokat 
ós tanítókat nemcsak a kellő ismerettel 
és pedagógiai gyakorlattal látjuk el, de 
egyúttal az állam intézményeivel mentől 
szorosabb érintkezésbe hozva őket, 
mindegyiket az állameszme, a nemzeti 
érzés egy-egy apostolává igyekszünk 
avatni." 

Egy lépéssel közelebb jutottunk a 
célhoz, mert Wlassics volt közoktatás-
ügyi miniszter a tanítók továbbképző 
tanfolyamát létesítő 1903. évi rende-
letében már intézkedett, hogy „a haza-
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fias érzés és a nemzeti szellem fölbuz-
dítására magyar irodalomtörténeti, hazai 
történelmi és földrajzi előadások is 
tartandók; de nem a szokásos tankönyv-
szerű sablonok szerint." 

S már a célnál is vagyunk, mert 
Berzeviczy, mint miniszter, programm-
beszédében fönntartotta előbb te t t elvi 
kijelentéseit s első legfontosabb elodáz-
hatatlan teendője volt a népoktatás-
ügyre vonatkozó törvények revíziójával 
való foglalkozás. 

A nemzeti öntudat ébredése mindig a 
magyar nemzeti nyelv követélésével forrott 
össze, a nemzeti nyelv kizárólagos ér-
vényre emelésével, amely nélkül nem-
zeti állam el sem képzelhető. 

Mivel pedig a nemzet nagysága, ereje, 
élete, egész sorsa azok kezébe van 
letéve, akik a nemzetalkotó honpolgárok 
nevelésével erőssé építik a nemzet al-
kotmányát: a tanítókhoz fordulok, akik-
nek az egységes magyar nemzeti állam 
iránt táplált erős érzülete és lelkes 
magyarsága kell, hogy biztosítékot 
nyújtson afelől, hogy érzésben és nyelvben 
igazán magyar lesz a hon minden polgára. 

A gyermeklélek egyszerű érzelem-
világába még könnyű bevinni a haza-
szeretet csiráit. Hiszen a gyermek szí-
vével, lelkével még annyira csügg az 
édesanyán, az otthonon, hogy könnyen 
lehet legközebb fekvő érdeklődési tárgya 
az anyaföld, a haza szeretetére vezé-
relni, amelyből a nemzeti érzés, a nem-
zeti öntudat fejlődik. Nem a didaktikai 
metodusok ennél a fontosak, nem lehet 
módszert szabni a hazaszeretet, a nem-
zeti öntudat tanításának. Az érzelem 
e megnyilvánulásaira csak az a melegen 
érző magyar tanító tud hatni, aki nem 
lett liűtelen régi, nemzeti ideáljaink és 
hagyományainkhoz, aki e feladatot nem 
pénzért fizetett robotmunkának tekinti, 
hanem nemzeti apostoloskodásnak, az 
egységes nemzeti állameszme megszilárdítása 
s a magyar nemzeti állam fölépítése körül 
teljesített missziónak. 

Mit tegyen tehát a tanító, hogy a 
nemzeti öntudatot a haza minden pol-
gárában fölébressze, ápolja és öregbítse ? 

Első sorban kell, hogy maga is át-
hatva legyen a nemzeti érzéstől és 
nemzeti föladataink tudásától. 

Nemzeti föladataink tudását a múlt-
ból, a nemzet dicsőséges és szomorú 
életéből merítse, s tanítványaival ismer-
tesse meg a nemzeti öntudat ébredését 
és történetét. 

Le kell rombolnia a „gyermeki szív-
ben, a lélekben az idegen, a nemzetiségi 
eszmék bálvány-oltárait." 

A gyermek szivén keresztül az egy-
séges magyar állameszmének meg kell 
nyernie az idegen ajkú szülőket is, s 
oda kell hatnia, hogy a magyar hazát 
minden polgára közös anyának tekintse, 
amelynek egyik gyermeke sem mostoha. 

Kedveltesse meg a gyermekekkel a 
dalt, mert ez leghamarább megrezgeti 
a szív érzelem-világának húrjait s ha 
egy-egy hazafias dalban, búbánatos 
nótában, harci énekben felolvad az 
idegen, nemzetiségi eszméktől, fajgyűlö-
lettől megjegecesedett szív, ellenálha-
tatlanul magával ragadja azt a nemzeti 
eszme s megszülemlik lelkében a nem-
zeti öntudat. 

Tegye a tanító az iskolát a nemzeti 
érzés fölszentelt templomává, amelyben 
az édes magyar nyelven mutassa be a 
haza oltárán áldozatát s nem a vad 
erőszak, hanem a béke, türelem és 
szeretet isteni fegyvereivel hódítsa meg 
a népet, hogy vele apostoloskodjék az 
egységes magyar nemzeti állameszme 
szolgálatában. 

Legyen maga a tanító a törvény, amdy 
magyarrá tegye a magyart! 

Ha a magyar tanítóság, a nemzeti 
öntudat ébrentartója, buzgón teljesíteni 
fogja eme misszióját, akkor az egységes 
magyar nemzati nyelv nem fogja vissz-
hangozni a költő óhajtását: 

„Multadban nincs öröm, 
Jövődben nincs remény." 

(Budapest.) Makói Mahay Béla dr. 
13* 
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Eötvös-alapunk szervezetének 
eddigi változásairól. 

Ma, amidőn kartársaink annak a kérdésnek 
az eldöntésével kénytelenek foglalkozni, hogy 
szükséges és kívánatos-e Eötvös-alapunk szer-
vezetének gyökeresebb és teljes átalakítása? — 
én is elhatároztam magamat újra ennek a 
behatóbb tanulmányozására. Ámde, hogy a 
fölötte fontos kérdés megoldásához tőlem tel-
hető módon hozzájárulhassak, szükségesnek 
találtam annak a megvizsgálását is, hogy minő 
módosításokon ment már át eddigelé is „Eötvös-
alapunk" szervezete. Közlöm is itt tehát első 
sorban ennek a vizsgálatnak az eredményét; 
mert nekem úgy tetszik, hogy a múltnak az 
ismerete és figyelembe vétele a föntebb meg-
említett fontos kérdésnek a helyes megoldása 
érdekében nem lehet fölösleges. 

Régi elismert igazság, hogy minden emberi 
alkotás gyarló, tökéletlen. Eötvös-alapunk szer-
vezete sem lehet tehát kifogástalan. Megtaní-
totta erre a tapasztalat eléggé nemcsak azokat, 
kik alapunkat tervezték, hanem azokat is, 
akik azt hazánk népoktatásügyi munkásainak 
a megbízásából gondozták, tőlük telhetőleg 
hűségesen fejlesztgették, gyarapítgatták a mai 
napig. 

Ha összehasonlítjuk „Eötvös-alapunk" ré-
gebbi alapszabályzatait annak jelenlegi szabá-
lyaival, avagy azzal a mult évben készült, de 
még tanácskozás tárgyát képező alapszabály-
javaslatával, el lehet és el is kell ismernünk, 
hogy alapunk szervezete a 29 év lefolyása 
alatt több ízben is átesett már bizonyos szük-
ségesnek vagy célszerűnek tartott módosítá-
sokon, és hogy az korántsincsen már első, 
kezdetleges állapotában. „Eötvös-alapunk" gon-
dozói, bár régóta tisztában vannak azzal, hogy 
üdvös intézményünk fejlődésének a fő és igazi 
akadálya nem annak a szervezetében s alap-
szabályzatában rejlett és rejlik, sohasem zár-
kóztak el féltett nemzeti közös kincsünk szer-
vezetének a tökéletesbítését célzó javaslatoknak 
a tanulmányozása és érvényesítése elől, ha 
azokat az alap tagjainak a többsége is jóknak 
itélte volt. Igazolja ezt alapunk története 
eléggé, amelyből közlöm itt erre nézve a követ-
kezőket. 

Az 1875-ik év elején a Népnevelők Lapjá-
ban megjelent s az „Eötvös-alap" létesítésére 
vonatkozó indítvány és kezdetleges alapszabály-
tervezet szerint alapunknak csak az lett volna 
a célja, hogy hazánk népoktatásügyi munkásai 
nak csak azokat a fiait lássa el ösztöndíjakkal, 
akik tudományos, illetőleg műegyetemeinken 
jelesen tanulnak. Ámde a Il-ik egyetemes 
tanítói gyűlés ötvenes bizottsága, amely az 

indítványt magáévá tette s az „Eötvös-alap 
szabályzatát" a fölmerült véleményeket is figye-
lembe véve véglegesen megállapította s azt 
megerősítés céljából az 1875-ik évi október 
25.-én a kormányhoz fölterjesztette, alapunk 
célját, föladatát már tetemesen kibővítette volt. 

Ehhez képest az 1875-ik évi december 7.-én 
58.617. szám alatt kelt belügyminiszteri ren-
delettel megerősített alapszabályzatunk értel-
mében az „Eötvös-alapot" gondozó országos 
bizottságnak az vált kötelességévé, hogy az 
alap javára évenként egybegyűlő tiszta jöve-
delmet minden esztendő végével két egyenlő 
részre ossza, s annak egyik féléből olyan öt-öt 
ezer forintos alapítványokat alkosson, amelyek-
nek kamatjai évről-évre az Eötvös-alap köte-
lékébe fölvett kartársak ama fiai között osztas-
sanak ki 250 forintos ösztöndíjak alakjában, 
akik jeles sikerrel folytatják az egyik vagy a 
másik hazai egyetemünkön tanulmányaikat. 
Alapunk tiszta évi jövedelmének a másik féle-
részét ellenben a gyűjtő és kezelő országos bízott-
ságnak az alapszabályok utasítása szerint négy 
egyenlő részre kellett fölosztania s annak egy 
negyedrészéből 200—200 forintos egyetemi, két 
negyedrészéből pedig 100—100 forintos aka-
démiai, felső gazdasági intézeti, főreáliskolai, 
főgimnáziumi, tanító- és tanítónőképző-intézeti 
ösztöndíjakat kellett az alap kötelékéhez tartozó 
kartársak jelesen tanuló gyermekei számára 
kiosztania. Az alap tiszta jövedelme nuísodik 
felének utolsó negyedrészét azonban a bizottság-
nak 100 —100 forintos segélyösszegek alakjában 
az oly segélyre szorult tanítók, tanítóözvegyek 
és tanítóárvák javára kellett fordítania, akik 
az Eötvös-alap támogatására jogosan számít-
hattak. 

A Il-ik egyetemes tanítói gyűlés ötvenes 
bizottsága által megalkotott szabályok szövege 
szerint tagja és részese lehetett az „Eötvös-
alap"-nak minden egyes magyarországi nép-
és polgáriskolai, tanító- és tanítónőképezdei 
meg kisdedóvóintézeti, nevelő, nevelőnő, tanító, 
tanítónő és tanár, még pedig vallás és nemze-
tiségre való tekintet nélkül. Az alap tagjai és 
részesei a szabályok értelmében kivétel nélkül 
csak egy-egy forintnyi tagsági díjat tartoztak 
volna az „Eötvös-alap" központi pénztárába 
minden év vége előtt beszolgáltatni, de a tagok 
buzgóságától azt várta a szabályzat, hogy az 
évi tagsági díjon kívül ki-ki kisebb-nagyobb 
kegyes adományok gyűjtése által is gyarapítani 
fogja „Eötvös-alapunk" évi jövedelmét minden 
egyes esztendőben. A szabályzat kimondta 
egyéblcént azt is, hogy aki az egy forintnyi 
tagsági évdíjat a kellő időben pontosan be nem 
szolgáltatja alapunk központi pénztárába, az 
sem maga, sem gyermekei, sem pedig özvegye 
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vagy árvái ne tartsanak jogot as „Eötvös-alap" 
jótéteményeire. 

Jónak vélte az „Eötvös-alap" első szerve-
zetét megalkotó testület alapszabályainkban 
már kimondani azt is, liogy az alap létesítését 
helyeslő tanítóegyesületek és testületek ország-
szerte mindenütt szervezzenek a saját kebelük-
ben olyan külön egyesületi vagy tantestületi 
„Eötvös-alap gyűjtő választmányokat11, mélyek-
nek az legyen a föladatuk, hogy alapunk esz-
méjét a saját vármegyéjükben a kartársakkal 
és a művelt társadalom tagjaival a lapok útján 
is megismertessék, a kartársakat az ahhoz 
váló csatlakozásra buzdítsák, alapunk javára 
kegyes adományokat gyűjtsenek, jótékony célú 
előadásokat, estély eket rendezzenek, az alap tagjai-
tól az évi t igsági díjakat beszedjék s ezeket 
egyéb gyűjtéseikkel együtt a meghatározott idő-
ben a központi pénztárba beszolgáltassák. 

Országos „Eötvös-alapunk" gyűjtését, keze-
lését, valamint jótéteményeinek a kiosztását, a 
kormány által megerősített alapszabályok a 
Il-ik egyetemes tanítói gyűlés kebeléből ki-
küldött, tehát országos jelleggel bíró, ötvenes 
bizottságra bízták volt, amelynek 15 fővárosi 
tanító tagjából alakult meg az Eötvös-alapot 
gyűjtő és kezelő központi országos bizottság, 
amely működéséről évenként beszámolni tar-
tozott megbízójának és kiküldőjének, t. i. a 
Il-ik egyetemes tanítói gyűlés ötvenes bizottsá-
gának, amely az „Eötvös-alap jótéteményeit 
kiosztó országos bizottság" címét is fölvette, 
minthogy a kiosztásra rendelt összegeket az 
„Eötvös-alap" tagjai között ez osztotta volt 
el. Ez a bizottság működéséről csupán csak a 
Illik egyetemes tanítói gyűlésnek, "meg a 
kultuszminiszternek volt köteles beszámolni. 
Ezekből kitűnik, bogy alapunk élső alap-
szabályzatai azt az egyetemes tanítói gyűlésekkel 
hozták szerves kapcsolatba, összeköttetésbe. 
Azoknak a 17-ik g-a még afelől is gondos-
kodott, hogy az „Eötvös-alap" fejlődését ne 
lehessen minden szüntelen alapszabály-javas-
latokkal és módosításokkal megzavarni, meg-
akadályozni. amennyiben kimondta, hogy a 
Il ik egyetemes gyűlés ötvenes bizottsága által 
megállapított szabályzatokon csupán csak az 
egyetemes tanítói gyűlések változtathatnak és 
pedig csak kétharmadrésznyi szótöbbséggel ; 
de még az ily módon eszközölt változtatások 
is csak akkor léptethetők életbe, ha ezeket a 
minisztérium is helyben hagyja. 

Akik alapunknak első szabályzatát és szer-
vezetét megalkották, abban a boldogító tudat-
ban éi reménységben éltek, miszerint, hogyha 
nem is tökéletes, de legalább is hasznavehető 
és üdvös dolgot alkottak, és egy cseppet sem 
kételkedtek abban, hogy hazánk népoktatás-

ügyi munkásai közül 15 ezeren föl ne fogják, 
ne helyeseljék és magukévá ne tegyék az ön-
segélyezés céljából való szövetkezés és egye-
sülés üdvös eszméjét, amikor annak a meg-
valósítása egy kis fáradságon kívül csupán 
csak egy forintnyi évi áldozatot kíván, ameny-
nyit még a legszegényesebb tanítói javadalom-
ból is föláldozhatnak a kartársak a nemzeti és 
testvéri közérzület és szeretet szent oltárára. 

Erősen hitték az „Eötvös-alap" tervezői és 
első gondozói, hogy alapunknak azonnal, 
keletkezésének már az első esztendejében is lesz 
majd 15 ezer tagja, részese, akik nemcsak a 
maguk részéről szolgáltatják be nagy örömmel 
és készséggel az egy-egy forintnyi évi járulékot, 
tagsági díjat, de ezen kívül mind a 15 ezer-
tag gyűjt is még a maga egy forint tagsági 
járulékához legalább egy-két forintot is a saját 
jó ismerőseinek és tanítványai szüleinek a köré-
ben kegyes adomány címén, minek következté-
ben az „Eötvös-alap" tiszta évi jövedelme 
már az első esztendőkben is meg fogja haladni 
a 32—33 ezer forintot. Alapunk vérmes 
reménykedésre hajlandó első gondozói bízvást 
számítottak arra, hogy az alapszabályok ren-
delkezésének megfelelőleg már az „Eötvös-
alap" első éveiben lehetségessé válik, ha többet 
nem, hát legalább is három, 5—5 ezer forintos 
egyetemi alapítványt rnegalkotniok és emellett 
esztendőnként még 20 egyetemi, 200—200 frtos, 
és 80, egy-egyszáz forintos akadémiii s közép-
iskolai. illetőleg tanító- és tanítónőképsó'-intézeti 
ösztöndíjat juttalniok a tagok jelesen tanuló és 
jó erkölcsű gyermekeinek, s ezeken fölül még 
40, egy-egyszáz forintos segélyösszeget is kiosz-
taniok az alip köte'ékébe fölvett, segélyre szo-
ruló, kiérdemült kartársak, tanítóözvegyek és 
árvák között. 

Ámde az Eötvös-alap tervezői és első gon-
dozói vérmes reménységükben alaposan csa-
lódtak. Annak dacára, hogy a Il-ik egyetemes 
tanítói gyűlés ötvenes bizottságának a tagjai 
a tanügyi sajtó java részével egyetemben 
mindent megtettek arra nézve, hogy hazánk 
népoktatásügyi munkásait alapunk kötelékébe 
édesgessék, annak dacára, hogy az „Eötvös-
alapot gyűjtő és kezelő központi bizottság" 
tisztikara évenként 4—5 ezer alapszabályt, föl-
hívást és gyűjtő-ívet küldött a postán szét 
részben a kartársakhoz, részben az iskolai 
hatóságokhoz, részben pedig a hazai pénz-
intézetekhez stb., — bizony-bizony mondom, 
sem az „Eötvös-alap" évi jövedelme, sem pedig 
tagjainak száma nem emelkedett a remélt, a 
kívánatos mértékben sohasem ! 

Alapunk számtartó könyveiből kitűnik, hogy 
az „Eötvös-alapnak" az 1876. év végével csak 
405, s az 1886-ik esztendő elején is még csak 
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1522 rendes évdíjas tagja volt ; de kimutatható 
e hőnyi:ékből as is, hogy az „Eötvös-alap" évi 
jövedelmének az aránytalanul nagyobb részét 
évtizedeken át nem a kartársak, hanem a 
művelt magyar társadalom tagjai, meg a közok-
tatásügyi kormány juttatták volt központi pénz-
tárunkba. 

(Második közlemény a jövő számban.) 
(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

A néppel való foglalkozás. 
A néptanító mint tanító, mint nevelő, mint 

az iskola atyja bírja a gyermek lelke fölött 
a teljes uralmat. 

Nem úgy szerezte meg azt, hogy csak 
parancsol neki és vezeti, de úgy, hogy szereti 
is, és ez hozza meg azt a gyermeki érzést, hogy 
ő is viszont szereti tanítóját, előtte az ő szava 
tekintély; annak hisz, abban bízik, azon csiing, 
arra emlékszik vissza. 

Ez az uralom, ez a viszonzott szeretet és 
az a visszaemlékezés : a tanító jutalma ; mert 
ez az áldás, mely megkoronázza ismeretterjesztő 
fáradságát és nevelése sikerét. Az ideálistának, 
vagyis a tanítónak, mert ő ideálista: ez öröm 
és babér. 

Am az ember, az ideálista is, persze az ő 
terén, olyan, mint a milliomos: neki semmi 
sem elég. Ha van egy szép sikere, azt fokozza, 
avagy egy új siker után szomjazik. így 
jut oda az a tanító, ki már bírja a gyermeket, 
hogy bírni akarja a népet is. Uralkodni akar 
annak is a lelke fölött, használni akar neki és 
segítő társa lenni akkor, midőn látja, hogy az 
folyton botlik, folyton téved, rossz hitben él, a 
gyűlöletnek, a bizalmatlanságnak ad tápot ott, 
hol erre pénzért tanítják. Segítő társa akar 
lenni akkor, mikor az öröm helyett keserűséggel 
kél, azzal fekszik, midőn az saját sorsában 
mindig másokat tart akadályoknak, az ő elő-
menetele ellenségeinek. 

Föllángol a tanító lelke s összegyűjti a népet, 
hódító munkát kezd, melyben az ész és a szív 
mívelését és foglalkoztatását tűzi ki célul. 

Hová jut ezzel ? Egy új sikerhez, mely 
hirdeti a tanító dicsőségét és szebb jövőjének 
ez lesz a záloga. 

Az idegen kérdi talán: igaz-e ez? — foglal-
kozik-e a tanítóság a néppel? — bír-e vele? 
— van-e sikere? 

Erre felel az a krónika, mely közli, hogy szám-
talan helyen végzik ezt a munkát a tanítók és 
már nem egy helyen a nép tisztelője, követője 
a tanítónak. Sőt e téren már a tanító ebbeli 
munkáját a városok és községek anyagi áldo-
zatokkal is támogatják. 

De a külvilág, mely annyi humbugot lát, 

talán szeretne hallani és látni tényeket is? 
Ezért bemutatom Temesvárt, a Gyárvárosban 
a néppel való foglalkozás munkáját, a város 
áldozatát és a munka sikerét is. 

A városon kezdem. A város, mely kulturális 
tekintetben rohamosan halad előre, a népies 
fölolvasások számára, hol munkások a hallgatók, 
800 korona évi bérrel vett ki egy helyiséget 
a munkások otthona közelében, melyben van 
egy népkönyvtár, egy olvasó-szoba, melyet mi 
melegedő szobának hívunk és mely mindennap 
reggeltől estig nyitva áll, fűtve, tisztán és 
újságokkal ellátva, és van egy nagy terem, 
hová 200-nál többen férnek be. Ebben vannak 
a vasárnapi szórakoztató előadások, melyeket 
4 év óta a Délvidéki Nemzeti Szövetség tartat. 
Ugyanitt tanul és szórakozik az Ifjúsági 
Egyesület és itt volt beállítva egy házi-ipar 
tanfolyam, melyen nagyobbára utcai fiúkat 
oktattak ki a kosárkötésben. 

Ezt a népkönyvtárt a tanító kezeli. Könyvei 
száma 2 ezeren fölül van. A használat pedig 
bámulatba ejtő mérveket ölt, ha tudjuk, hogy 
tiszta munkás nép az olvasó közönség. 

Ugyanis e tanévben, tehát szeptember óta : 
5378 könyvet vettek ki. Persze legtöbbet 
december, január és februárban, ezekre 
egyenként 1000 könyv esik. .Ezt a könyvtárt 
a város tartja fönn, de a Nemzeti Szövetség 
is támogatja. 

Az ifjúsági egyesületet is a tanító vezeti, mely 
szintén ezeknek a munkásoknak a fiaiból áll. 

Ez siker. Minek a sikere ? A népies előadá-
soknak, hol bemutatta az előadó, hogy még 
van egy világ, mely szebb, mint ez a szép világ, 
mely andalító, mely barátságos mindig, mely a 
vele élőt sohasem sérti meg, és ez a köny-
vekben rejlő szépirodalom világa. Mutatott he 
ebből részleteket, gyöngyszemeket, hatása óriási 
volt és a siker a kiadott könyvek számában 
mutatkozik. 

Hogy olvasnak ezek ? — hiszen talán sokan 
nem is tudnak ? Igaz, sokan nem tudnak. De 
aki tud, azt körülállják esténként a családok 
és hallgatják. így esik, hogy a feleség olvas 
a férjnek és azzal otthon tartja; így esik, hogy 
ezáltal több az olvasó, mint ahányan olvasni 
tudnak. 

De kötelességünk bemutatni a népies elő-
I adásokat is, talán a tanítóság igazolására is, 

de még azért is, hogy lássák, akik tájékozatlanok, 
hogy mi is lehet egy télen az előadás anyaga, 
tárgya ? 

Némi magyarázatokkal röviden bemutatom a 
címeket, de meg kell jegyeznem, hogy ez nem 
az első télen előadott tárgy; ami nem teszi 
azt, hogy ezzel kezdeni bárhol ne lehetne. 

Meg kell említenem, hogy erről az alispán 
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úrnak, mint a Nemzeti Szövetség elnökének 
kimutatást adtam be. 

Hogy egészen tiszta legyen a kép, jeleznem 
kell, miszerint ott, ahol már 5—6-ik éve, 
hogy tartják a népies előadásokat, mint nálunk 
is, — különösen, ha a nép olvas is, — nem 
elég csak könyvekből venni az anyagot, de 
kell használni a Néplapot, egy napi lapot, egy 
képes szépirodalmi lapot is, azután ez a három 
ad elegendő anyagot, mivel a népet tanulsá-
gosan is, de szórakoztatva lehet kielégiteni egy 
vasárnap egy egész hétre valóval. 

A napi lap ad érdekes híreket, hírt a hábo-
rúról ; a képes lap ad ismeretterjesztő anyagot, 
a néplap ad tanácsokat, tudnivalókat, stb. 

Persze, elkészíteni a vasárnapi anyagot: a 
tanító föladata. Egy hétig kell készülni minden 
vasárnapra. Es ha ezek után van közönsége 
állandóan, akkor ez sikert jelent. 

Azonban tévedésbe ne essünk, ezek az újságok 
nem zárják ki a más kérdések tárgyalását. Foglal-
kozni kell életkérdésekkel, közmondásokkal és 
példabeszédekkel, adomákkal, találós kérdések-
kel, de a falu-háza és az országgyűlés ezekbe az 
előadásokba soha se kerüljön, mert ez méreg. Ez 
tönkreteszi az egyetértést, stb. stb. 

Én, előadásaim 6-ik évében, e tél folyamán 17 
vasárnap tartottam előadást, a tárgy ez volt: 

November 8-án. A munkás-osztály biztosítási 
kérdései, kiterjedvén a munkahiány esetére való 
biztosításra is. A cseléd segély-pénztár. Köz-
mondások az egészség és betegség eseteire 
vonatkozókból és adomák. 

November 15. A „Néplap" és missziója. Az új 
miniszterek megismertetése. Fölhívás a házi 
ipar tanulására. A tudományos apróságokból. 
A világ végéről. Egy pap vallomásai egy falu 
házassági esetei és boldog családi életéről. Egy 
felnőtt szavalt verset. 

November 22. Yad népeknél a leánykérés. 
A szociálistákról. A katona vasárnapjáról. A 
lóversenyekről. 

November 29. Egy asszony babonájáról. 
Perzsa közmondások. Egy párisi történet. 
Adomák. 

December 6. A téli foglalkozás. A krajcáros 
újság ferdeségei és bajai a népre. Életkérdések: 
telepítés, foglalkozások, stb. 

December 13. Regék néhai Rudolf trón-
örökösről. Tigris- és oroszlánfogás Indiában. 
Adomák. 

December 20. Egy arab kalifa tettei. (Ez 
rendkívül érdekes és tanulságos a népre. Bár 
minden tanító ismerné ezt a történetet ! Közölni 
bajos, mert hosszú.) A népkönyvtárról, a nép 
olvasó kedvéről, ebbeli öröméről. Az olvasás 
értékéről. Mintegy beszámolás volt ez. 

December 27. A város főbb terveiről. Az 

Edison találmányairól. Történetek Krisztus és 
Szent Péter idejéből. Rózsa Sándor elfogatása. 

Január 3. A szabadságharcból képek és a 
„Vércse" története. A csere. Adomák a szinházi 
életből: Újházi Ede után. 

Január 10. Egy becsületes országról, hol 
nincs tolvaj és nincs rendőr. Gaal Mózestől : A 
Csegeri leányai. Beszélgetés a néppel ezekről. 
Szavalás. 

Január 17. Egy bankár története. Egy varázs-
sipka története. Adomák. 

Január 24. Tudományos apróságok. Egy 
tüzesgolyó az égen Spanyolországban. Egy nép-
ballada. Hírek az újságból. 

Január 31. A régi lovasbetyár. Egy mese 
egy kis lányról, mely a nevelésről ad útmutatást. 
Adomák. 

Február 7. Tudományos apróságok. A halál 
órája, a hosszú élet. Egy kukta meséje. József 
főherceg levele egy huszárhoz. A 4-ik paran-
csolat magyarázata. 

Február 14. A hold- és csillagokról. Élet-
kérdésekről. Adomák. 

Február 21. Japán és Oroszország. A háború. 
Február 28. Példabeszédek, közmondások 

magyarázata érdekesen. A háború mai állapota. 
És ezzel az évszaknak vége, mert nyílik a 

a tavasz, kezdődnek az építkezések, a vidéken 
a tavaszi szántás, a javítások és ezerféle. 

A nép most a levegőre megy, vasárnap 
megnézi az őszi vetést, esős időben olvasnak 
otthon avagy a melegedő - szobába jönnek 
újságot hallani, tervezgetni. 

Nekem ez a tél nagy munkát adott, de e 
télen is a népnek nyújtott öröm kedves emlék 
emlék lesz a nyári pihenőmben. 

De tenni kell, mert nincs élet munka nélkül. 
A tanítói élet csak ilyen zárszámadással ideális. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

Egy kényes kérdés. 
A gyermek a kérdések özönével lepi meg 

szüleit. Ha rendes viszonyok között elmúlt a 
3-ik év, a gyermek játékában s beszédében 
mindazt reprodukálja, amit környezetétől el-
lesett ; amit szüleitől, testvéreitől s a cselédektől 
látott, hallott. Ha pedig valamit nem tud fölfogni, 
olyan kérdésekkel ostromol bennünket, hogy 
sokszor szinte képtelinek vagyunk megfelelő 
választ adni. Ilyenkor megesik, hogy a leg-
okosabb és legtapasztaltabb ember is zavarba, 
kínos zavarba jő. Mert jaj neki, ha válasza a 
kis világkínzó tudvágyát ki nem elégíti. Szülők 
gyermekeik előtt a mindentudás magaslatán 
állanak, ha tekintélyüket meg tudják őrizni. 
Néha azonban igazán kritikus helyzetbe jutunk. 
Egyik-másik kényesebb dolognak megismeré-
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sétöl távol szeretnők tartani gyermekeinket s 
inkább adósak maradunk a felelettel, vagy 
pedig alkalmas kifogással más tárgyra tereljük 
a beszélgetést. De csakhamar meggyőződünk 
róla, hogy ezzel nem éri be a kis liliputi s 
bizony magunk is tépelődünk azon, vájjon 
helyesen jártunk-e el? 

Bizonyos, hogy tudásunk és ismeretünk 
sokszor kemény próbára van téve. Aki definíciók-
ban és lélekjelenlét megőrzésében akarja magát 
gyakorolni, bocsátkozzék élénk kis gyermekek-
kel társalgásba. Tengernyi bonyodalmon kell 
a kis gyermeknek keresztül vergődnie, míg 
tiszta fogalmat tud magának alkotni a van O ^ ö 

és lesz fölött. S vájjon lehetséges-e kisded 
teremtéseknek mindent megmagyarázni, anélkül, 
hogy látó és fogalomkörüket túl ne lépnők ? 
A gyermekektől nem követelhetjük, hogy 
bennünket, felnőtteket mindenkor s mindenben 
megértsenek, de nekünk őket mindig érte-
nünk kell. 

Igazán megható : a gyermekek fogalma 
Istenről és vallásról. A kétéves Aranka daj-
kájával gyermekünnepélyen volt, hol este 
kis tűzijátékot rendeztek. Amint az első rakéta 
légbe repült, keserves sírásra fakadt a kis-
leány, hogy agyonlövik a jó Istent. 

A családszaporodás fejezete már természe-
ténél fogva arra való, hogy a kicsinyek akarat-
lan humorát szárnyra bocsássa. így pl. Örülj 
lluska, mondja a nagymama, két öcsikét 
hozott neked a gólyanéni. Egyszerre kettőt? 
kérdi elmélázva a kisleány. Oh, ezt bizonyo-
san azért tette, hogy ne kelljen oly gyakran 
hozzánk jönnie. Piroska a hírlapban egész sor 
születési jelentést olvas Nézd anyám, kiáltja : 
a gólyáknak tegnap megint nehéz napjuk 
volt! 

A „gólya-kérdés", vagyis az úgynevezett 
sexuális pedagógia a tanügyi köröket, nem-
különben szülőket és nevelőket utóbbi időben 
komolyan foglalkoztatja. Ennek illusztrálására 
legyen szabad következő megtörtént dolgokat 
elmondanom : Tanítványaim révén előkelő 
amerikai bevándorolt családdal vagyok ismeret-
ségben. Gyakran van alkalmam a családanyá-
val, ki igazi amerikai, szellemes, szabad-
gondolkodásvi úrnő, a gyermeknevelésről eszme-
cserét folytatni. Egy alkalommal társalgásunk 
tárgya az volt, hogy fölvilágosítsuk-e a 
gyermekeket? Tudja, tanító úr, mondá: én a 
magyar anyák ebbeli aggodalmát föl nem 
foghatom. Ez csupán kényelemszeretet s nem-
törődömség náluk. Mi, ott túl az oceánon, 
dajkamese nélkül végezzük azt el, s a gyerme-
keinkkel való őszinteség és nyíltság tehetsége-
sebbé és komolyabbá teszi őket. Fiam 8 éves 
tacskó volt, élénk és nyílteszű s egyszerre 

csak kényelmetlenné lettek kérdései. A gólya-
história, mit tanulótársaitól hallott, egyre újabb 
és végtelen „miért" és „honnan" kérdésekre 
adott okot. „Tudod mit, fiam, mondtam neki 
végre : ne hidd az ilyen meséket. A világon 
minden természetes úton történik. Ügy mint 
a kertben az alma a fából nő és éretten hull 
alá, hogy új fa teremjen belőle, te is anyád 
testéből nőttél s jöttél a világra. így van ez 
és nem másképen ! S mit szólt ehhez a fiú ? 
Nagyon meg volt lepve. Lefutott a kertbe, 
alaposan szemügyre vette az almafát s gon-
dolatokba merült. Másnap reggel szokatlan 
melegséggel üdvözölt ; megölelt s mondá : 
„Anyám, igazán szép volt tőled, hogy ezt 
elmondtad nekem. így sokkal jobban szeretlek. 
Hiszen ekképen vérem a véredből, húsom a 
húsodból van s valóban nem is tudlak eléggé 
szeretni." Higyje el, tanító úr, sohase éreztem 
oly nagy anyai boldogságot, mint abban a 
pillanatban. 

Második esetem egy müveit lelkületű tanár-
néval történt. Nagyon gondos családanya és 
sokat foglalkozik azzal az új nevelési kérdés-
sel : fölvilágosítandók-e a gyermekt-k ? Leány-
kája már 12 éves, bár sok tekintetben még 
igazi gyermek, ki lopva eljátszik bábujával s 
„Móka-bácsi" meséskönyvében szeret lapoz-
gatni. De nagy s okos és némi tekintetben 
kezd megváltozni. Hogy mit szólok hozzá, 
kérdé. Elmondtam előbbi történetemet, ami 
rendkívül mély hatással volt reá. Pompás 
kísérlet, telve igazsággal és becsületességgel 
s megnyugtató módszer a fölötte kényes 
kérdés megértetésére, mondá örömmel s szinte 
megkönnyebbülten. Megpróbálom, vájjon miként 
sikerül nekem. 

Legközelebb ismét meghívást kaptam a 
tanárnéhoz s minthogy magam is nagyon 
kiváncsi voltam az eredményre, csakhamar a 
tárgyra tértünk, Képzelje, mondá: egy véletlen 
eset következtében tegnap színt kellett valla-
nom. Igazgatóéknál ikrek születtek ; volt tehát 
elég kérdezni való. Két baba egyszerre ! s 
vájjon miképen hozta azokat a gólya? Vagy 
tán két gólya hozta őket? De talán nem is 
igaz az a gólya-mese ? mert iskolánkban 
sokan nevetnek fölötte. Tudod mit, leányom, 
mondám gyors elhatározással, ma okosan 
fogunk egymással beszélgetni. Tényleg csak 
régi monda, mese az a gólyával. Valójában 
másképen áll a dolog s így tovább. S mondani 
valóm egészen jól sikerült. Leánykám csodál-
kozva meresztette rám szemeit, nem szólt 
semmit, csupán jóéjt kivánt s eltűnt. Lefekvés 
előtt szobácskájába mentem s a megszokott 
lélekzés helyett elfojtott zokogást hallottam. 
Gyorsan gyertyát gyújtottam, mire a kisleány 
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könnyezve borult nyakamba. „Anyám, — 
rebegé félve, az bizonyosan úgy van, amint 
elmondtad s el is hiszem, . . . de ugy-e bár, 
engem mégis a jó gólya hozott?" 

E két történetnek párhuzamba állításával 
nem azt a következtetést akarjuk levonni, 
hogy ami amerikai gyermekeknek jó és üdvös, 
magyar gyermekekre nem alkalmazható; sőt 
ellenkezőleg, minden tudásunkkal s iparkodá-
sunkkal kell munkálkodnunk azon^ hogy a 
nemzedékről-nemzedékre szállott ily kényes 
természetű, rejtélyes szájhagyományok elég 
korán leküzdessenek s tanítsuk meg az emberi-
séget már zsenge ifjúságában szilárdan saját 
lábán állani. De ezzel nem célunk a kisded 
sereget gvennekdedségétől megfosztani, vagy 
korának poézisától megrabolni, hanem csupán 
képzelőtehetségét biztos, kipróbált ösvényen 
vezetni. 

A gólya-kérdés valóban igen fontos és 
nagyon kritikus pont. A 10 — 12 évesek, kik 
még valamennyire hisznek benne, társaiktól 
igen drasztikus módon nyernek fölvilágosítást; 
képzelőtehetségüket durván félrevezetik, be-
mocskolják s a természetességet titok leple 
alalt, rút dolognak tüntetik föl. Próbálnók 
csak meg felnőtteknél a kérdést köröztetni : 
hogy mely korban s mily körülmények között 
vesztették el hitüket a gólya-mesében ? Sok, 
nagyon sok anya belátná ekképen, hogy mily 
nagy mulasztási bűnt követett el gyermekeivel 
szemben. Gondolkodó s tapintatos szülőknek 
e téren nagyon sok tenni valójuk van. Szán-
dékosan mondjuk szülőknek, hogy állást fog-
laljunk a női körökben utóbb nagyon diva-
tossá vált sajnálatos körülménnyel szemben, 
hogy az atya szerepe a gyermeknevelésnél 
háttérbe szoríttatik. 

Elhibázott dolog lenne azonban a fölvilá-
gosítás kérdését uz iskola föladatává tenni, 
mint azt több németországi városban s utóbb 
Berlinben is, idősb gyermekek számára ren-
dezett előadásokon — természetesen siker 
nélkül megpróbálták. Véleményünk szerint 
ily kérdéseFkizárólag a szülői házban magyaráz-
hatók meg s ott is, amennyire lehet, négy-
szem között, mivel e tékintetben minden 
gyermekkel individuálisan kell bánni. Az iskola 
itt csak annyiban nyújthat segédkezet a család-
nak, hogy a természettudományok tanításánál 
a logikus gondolkodást úgy irányítja, hogy a 
gyermek önként jöjjön arra a gondolatra, 
hogy az ember nem a lények láncolatán kívül, 
hanem azon belül foglal helyet. Az ekképen 
előkészített gyermek szülőit megkérdezi s 
megkönnyíti nekik, hogy a természetest termé-
szetesen magyarázzák meg. Mindent az iskola 
föladatává tenni annyi volna, mint a szülői 

házra a szellemi és erkölcsi csődöt kimondani, 
mert minden belső életünk megváltoztatására 
irányuló reform csakis belőle indulhat ki. 

(Bimaszonibat.) Schlosz Lajos. 

Üdülőhelyek tanítók számára. 
Derék munkát végzett a Marosvásárhelyi 

Székely Társaság, összeállítván a székelyföldi 
olcsó nyaraló- és fürdőhelyek sorozatát. A 
Székelyföld bővelkedik olyan helyekben, ahol 
gyöngélkedő kartársaink gyógyulást, mun-
kában elfáradt tanítótársaink üdülést talál-
hatnak, még pedig olcsó pénzen, támogatván 
emellett azt a testvérfajt, mely méltán meg-
érdemli mindnyájunk támogatását. 

Máthé József, a Marostordamegyei Ált. 
Tanítóegyesület érdemes elnöke hozzánk is 
beküldte a főbb székelyföldi üdülőhelyek és 
fürdők ismertetését, melyet az alábbiakban 
közlünk, fölhíván arra olvasóink : az ország 
tanítóságának szíves figyelmét. 

I . Mar os-Torda-vár megy ében. 

1. Toplica nagyközség a Maros folyó vad-
regényes völgyében, Szászrégen vasúti állo-
mástól (kocsárdszászrégeni vasút) 70 kmre 
feks/ik, de közlekedési viszonyai elég kedvezők. 
Egész nyáron olcsó gyorskocsi közlekedik itt 
keresztül Borszék felé. Közelében van a Ikínffy-
furdő (1 km.) és az Urmány-fnrdő benn a 
községben. Mindkettő meleg kénes forrás 
hüléses bántalmak ellen. 30 kmre van ide 
Borszék a székelyfürdők legszebbike, hová 
kellemes kirándulás kínálkozik. Lalcás kapható 
bútorral hetenként 3—5 koronáért öt-hat sze-
mély (család) számára. Négy-öt családnak 
teljesen ingyen adnak lakást. Eleiem: hús 
kilója 72 f, tej litere 20 f, tojás drbja 3 f, 
kenyér kilója 30 f. csirke párja 100—120 f, 
zöldség olcsó. Levegője pormentes, égalja 
enyhe, ivóvize kitűnő : a borszéki ásványvíz 
itt nagyon olcsó. Vendéglői koszt is jutányos 
áron kapható. Közvetítésre vállalkozott : Gart 
Tivadar állami iskolai tanító Toplica (pósta 
állomás). 

2. Szováta község a Kisküküllő és Szovát 
vize összeékelődő völgyében, csupasz sóhegyek 
közt, dúsnövényzetü vidéken Sóvárad vasúti 
állomástól (kisküküllővölgyi vasút) 5 kmre 
fekszik. Naponként omnibusz-közlekedés. Öt 
nagy sós tava fürdő, melyeknek természetes 
meleg, sőt forró vízét liüléses bántalmak ellen 
használják. Közelében van Parajd sóbánya. 
Lakás: a fürdőtől 3—4 kmre olcsón, a fürdőn 
naponként 1 koronáért 50—100 személyre is 
kapható. (Két-három személy is ellakhatik 
egyben.) Élelem: hús kilója 140 f, tej litere 
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24 f, tojás clrbja 4 f, kenyér kilója 30 f, 
csirke párja 120—160 f. Levegője pormentes, 
égalja enyhe, ivóvize elegendő jó ; ásványvizet 
borszékit és korondit isznak. Ellátás vendéglő-
ben is jutányosán kapható. Közvetítésre 
vállalkozott : Vigh Sándor ev. ref. tanító 
Szováta (posta-állomás). 

I I . U d v a r h e l y - v á r m e g y é b e n . 

1. Vargyas község a Kormos vize mellett 
Erdővidék egyik legszebb pontján Agoston-
falva vasúti állomástól (Budapest-predeáli 
vasút) 9 kmre, Baróth nagyközség vásáros 
helytől 5 kmre lomberdő aljában fekvő szép 
székely község. Közelében: Száldobos-fürdő (1'5 
kmre). Szénsavas-vasas forrását hüléses bajban 
és vérszegénységben használják. Lakás: heten-
ként bútorral 4—6 koronáért kapható. Élelem: 
hús kilója 112 f, tej litere 16 f, tojás drbja 4 f, 
kenyér kilója 36 f, csirke párja 100 f, zöldség 
olcsó Levegője kitűnő, égalja enyhe. Edes vize 
minden háznál, ásványvize a fürdőn kapható. 
Közelében sok kirándulóhely. Közvetítésre 
vállalkozott: Tarcsafalvy Albert áll. iskolai 
igazgató Vargyas (u. p. Olasztelek). 

2. Bibarcfalva község a Baróth vize mellett 
Erdővidék egyik leggazdagabb ásványvízfor-
rásos helye, Ágoitonfalva vasúti állomástól 
(Budapest-predeáli vasút) 9 kmre, Barótli 
nagyközség vásáros helytől 9 kmre fekszik. 
Borhegyi és Baross forrásai, valamint fürdője 
a községben van. Mindannyi szénsavas, vasas 
savanyúvíz, hüléses bajban és vérszegénységben 
hásználva. Lakás: havonként bútorral 8 - 1 6 
koronáért 8 — 10 személyre kapható. Élelem : 
hús kilója 56 f, tej litere 16 f, tojás drbja 4 f, 
kenyér kilója 20 f, csirke párja 100 f, zöldség 
kilója 10 f. Lomberdő a falu mellett. Levegője 
kitűnő, égalja enyhe ; édes és savanyúvize 
bőségben van a k ö z s é g b e D . Közvetítésre vállal-
kozott: Simon Ferenc állami iskolai tanító 
Bibarcfalva (u. p. Baróth). 

3. Szombatfalva (Székelyudvarhely város V. 
kerülete) a Nagyküküllő völgyében, Székély-
TJdvarhely vasúti állomástól (Héjjasfalva-
székelyudvarhelyi vasút) 2 kmre gyönyörű 
lankás hegyoldalban fekszik. Közelében: Szejke-
fürdő 2 km, Sásfürdő 4 kmre van. Előbbi 
erős szénsavas, vasas, utóbbi sós ; mindkettő 
hüléses baj ellen. Lakás: bútorral hetenként 
3—5 koronáért 15—20 személyre kapható. 
Élelem: hús kilója 88 f, tej litere 16 f, tojás 
drbja 4 f, kenyér kilója 20 f, csirke párja 
120 f, zöldség kilója 12 f. Lomb- és fenyő-
erdő 2 kmre. Levegője kitűnő, égalja enyhe. 
Édes vize minden háznál, savanyúvize a fürdőn. 
Közvetítésre vállalkozott: Gaál Mihály r. kath. 

kántortanító Szombatfalva (u. p. Székely-
Udvarhely). 

4. Korond község Székely - Udvarhelytől 
(Héjjasfalva-sz. - udvarhelyi vasút) 26 kmre, 
Sóváradtől (kisküküllővölgyi vasút) 22 kmre a 
Korondvize regényes völgyében, pormentes 
levegőjű, enyhe égalj ú helyen fekszik. Utóbbi 
állomástól rendes kocsiközlekedése van. Köze-
lében : Korond gyógyfürdő (2 km) magyar 
Gleichenberg, a tüdőbajosok menedéke. Van 
kiváló sósfürdője is e teleptől 0'5 kmre. Lakás: 
hetenként bútorral 3—10 koronáért 20—25 
személy számára is kapható. Élelem: hús 
kilója 80—120 f, tej litere 20 f, tojás drbja 
4 f, kenyér kilója 20—22 f, csirke párja 
100 —160 f. Közelében dús lomberdő, a 
telepen fenyves. Édes vize minden háznál, 
savanyúvíz a fürdőn. Közvetítésre vállalkoznak : 
Gaál Ambrus, Kerezsi Mihály r. kath. tanítók 
Korond (posta lielytt). 

5. Szentegyházas-Oláhfa'n nagyközség a 
Hargita közelében magas fensíkon, gyönyörű 
vadregényes, dúsnövényzetű, pormentes tiszta 
levegőjű helyen, Székely-Udvarhelytől (Héjjas-
falva-udvarhelyi vasút) 24 kmre, Csíkszeredától 
(Sepsiszentgyörgy-gyimesi visut) 26 kmre 
fekszik. Olcsó fuvaros mii. dk ét helyen kapható. 
Közelében van: Homoródfürdő (5 km), Dobogó-
fürdő (3 km). Lobogó fürdő (2 km), Kérujfürdő 
(5 km), Csicsai biidösfárdő (15 km), Sósfürdő 
(5 km), mindannyi szénsavas, erős vasas és kénes 
forrás hüléses bajban, vérszegénységben'éslégzési 
bajokban használva. Lakás: bútorral hetenként 
3—5 koronáért 20—24 személy számára kap-
ható. Élelem: hús kilója 68 f, tej litere 20 f, 
tojás drbja 4 f, kenyér kilója 20—30 f, csirke 
pária 140 f. Lomberdőtől 3 km, fenyvestől 
2 kmre fekszik. Édes vize minden háznál, 
savanyúvize 2 kmre. Közvetítésre vállalkoznak ; 
Bakó Károly, Péter Károly és Hozó János 
róm. kath. tanítók Szenteg y házas-Oláhfalu 
(posta-állomás). 

I I I . Há romszék-vá rmegyében . 

1. Mikóújfalu község Málnás vasúti állo-
mástól (Sepsiszentgyörgy-gyimesi vasút) 2—3 
kmre kies hegyoldalban, dúsnövényzetű, szép 
vidéken fekszik. Közelében : Málnásfürdő (2—3 
km) szénsavas, vasas, kénes forrásaival, kén-
gőzös lég- (gőzlő) és láp- (moór) fürdőjével. 
A vérszegények, hüle'sesek fürdője. Tan itt 
kitűnő sós- es szénsavas gyógyfürdő a köz-
ségben is. Közel hozzá (vasúton 30 f) Tusnád-
fürdő és Bálványosfüred (fuvarbér 4 K). Lakás : 
3—5 koronáért 30 — 40 személynek kapható. 
Élelem : hús kilója 72 — 100 f, tej litere 20 f, 
tojás drbja 4 f, kenyér kilója 10 f, csirke 
párja 100—120 f ; ivó- édes-, és savanyúvize 
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bőven. Levegője kitűnő, égalja enyhe. Közvetí-
tésre vállalkozott: Sálamon Mihály állami isk. 
igazgató-tanító Mikóújfalu. 

2. Málnás község az Olt folyó regényes 
völgyében vasúti állomás mellett (Sepsiszent-
györgy-gyimesi vasút) fekszik, hol a fenyves 
és lomberdők régiója találkozik. Közelében 
van : Málnásfurdő (2*5 km) lásd elébb. Lakás : 
bútorozva hetenként 5—8 koronáért kapható 
10—20 személynek. Eleiem: hús kilója 72 f, 
tej litere 20 f, tojás drbja 4 f, kenyér kilója 
16 f, csirke párja 120 f, zöldség kilója 20 f. 
Lomb- és fenyveserdő a községtől 20 mtre. 
Levegője kitűnő, égalja enyhe. Vize (édes- és 
savanyúvíz) kitűnő. Kirándulóhelye temérdek. 
Közvetítésre vállalkozott : Erdős Gábor állami 
iskolai igazgató Málnás. 

3. JBodok község az Olt folyó völgyében 
Sepsiszentgyörgytől 10 kmre, vasúti állomás 
mellett (Sepsiszentgyörgy-gyimesi vasút) fek-
szik. Közelében Málnásfürdő (8 kmre) lásd 
elébb. Vasúton könnyen megközelíthető. Helyben 
híres ásványvize légzési bajok ellen (magyar 
Selters). Lakás: hetenként bútorozva 2—3 
koronáért kapható 10 — 15 személy számára. 
Élelem: hús kilója 72 f, tej litere 12 f, tojás 
drbja 4 f, kenyér kilója 20 f, csirke párja 
120—160 f, zöldség olcsó. Lomberdeje 1 kmre. 
Édes- és savanyúvize a községban bőven. 
Éghajlata enyhe. Közvetítésre vállalkozott : 
Erdős Sándor áll. isk. tanító Sepsibodok. 

4. Oroszfalu község Kézdivásárhelytől (Sepsi-
szentgyörgy-kézdivásárhelyi vasút) 1'5 kmre 
szép fensíkon fekszik. Határában van : Forty ogó-
fürdő (0'5 km) kénes-, vasas-, szénsavas vizével 
hüléses bántalmak ellen. Lakás: bútorozva 
hetenként 5—10 koronáért 6—15 személyre 
kapható. Élelem: hús kilója 80—112 f, tej 
litere 16 f, tojás drbja 4 f, egy kenyér 60 f, 
csirke párja 120—160 f, zöldség olcsó. Lomb-
és fenyőerdőtől 5 kmre, gyönyörű, enyhe 
égaljú vidéken fekszik. Közvetítésre vállal-
kozott: Imets András áll. tanító Oroszfalu 
(u. p. Kézdivásárhely). 

5. Kovászna község Háromszék-megye gyö-
nyörű fensíkjának erdőalii szélén a Kovászna 
pataka mellett, Kézdivásárhelytől mintegy 
15—20 km (olcsó vasúti közlekedés), a vasúti 
állomástól (Sepsiszentgyörgy - kézdivásárhelyi 
vasút) 2'5 kmre fekszik. Pokolsár és több 
vasas, szénsavas, kénes fürdője, köztük lég-
fürdő (gőzlő) a községben. Magában a köz-
ségben 18 vegyileg lényegesen különböző 
ásvány található. Használják hüléses bántalmak 
és gyomorbaj ellen. Lakás: naponként 1 koro-
nától fölfelé kapható 50—100 személy szá-
mára. Egy szobában 2—3 ember is ellakhatik. 
Élelem: hús kilója 80—120 f, tej litere 

18—24 f, tojás 4 f, kenyér kilója 24 f, csirke 
párja 100—120 f, zcjldség kilója 30 f. Lomb- és 
fenyőerdő 1"2 kmre. Edes és savanyúvíz csaknem 
minden háznál. A Horgász forrás 4 kmre. 
Egalja enyhe, levegője kitűnő, kirándulóhelye 
sok. Közvetítésre vállalkoznak : Nagy Sándor 
áll. isk. igazgató, Barthalís János és Bideslcuthy 
Róbert áll. tanítók, Ignácz László ev. ref. pap. 

6. Kilyén község az Olt völgyében Sepsi-
szentgyörgytől 3 kmre, a vasúti állomástól 
(Brassó-sepsiszentgyörgyi vasút) 1 kmre fekszik. 
Közelében: Előpatakfiirdő (14 km), Sugás-
fürdő (10 km). Lakás: hetenként bútorral 
4—5 koronáért 60—100 személyre kapható. 
Élelem: hús kilója 72 f, tej litere 18 f, tojás 
4 f, kenyér kilója 16, f, csirke párja 100 f, 
zöldség kilója 30 f. Édes vize minden udvaron, 
savanyúvize 3 kmre. Közvetítésre vállalkozott : 
Burián Albert állami tanító Kilyén (posta 
Sepsiszentgyörgy). 

I V . Cs ik-vármegyében. 

1. Csíkszereda város az Olt folyó völgyében 
vatuti állomás mellett (Sepsiszentgyörgy-
gyimesi vasút) gyönyörű erdőkoszorúzta fen-
síkon terül el. Közelében van a : Csíkszeredai 
fürdő (1"5 km) 22—-24° természetes meleg 
vasas szénsavas fürdő, különösen női bajokban 
használva. A várostól állandó társaskocsi 
járata van. Lakás: bútorral hetenként 10—20 
koronáért 30—60 személy számára is kapható. 
Élelem: hús kilója 64 f, tej litere 20 f, tojás 
4 f, kenyér kilója 30 f, csirke párja 150 — 
160 f, zöldség kilója 20 f. Lomb- és fenyő- erdő. 
Levegője kitűnő, égalja enyhe. Kirándulóhelye 
sok. Közvetítésre vállalkozott Székely Károly áll. 
isk. igazgató, Dávid Ferenc állami tanító és 
Jakab Ferenc városi tanácsos Csíkszereda. 

2. Csikzsögöd község az Olt folyó völgyében 
Csíkszeredától 1 kmre, vasúti állomás mellett 
fekszik. Közelében: Zsögödfürdő (1 km) szén-
savas-vasas vizével hüléses bántalmak s vérbaj . 
ellen. Lakás: hetenként bútorozva 8—10 
koronáért 16—32 személyre kapható. Elélem: 
hús kilója 62 f, tej litere 20 f, tojás 4 f, 
kenyér kilója 30 f, csirke párja 150—160 f. 
Lomb- és fenyőerdő a fürdőben ; édes és 
savanyúvíz helyben. Levegője kitűnő, égalja 
enyhe. Közvetítésre vállalkozik : Kertész István 
vándortanító, fürdőtulajdonos és Salló Károly 
tanító Cs.-Zsögöd (posta Csíkszereda). 

3. Csikvárdotfalva község (Csik-Somlyó) a 
székelység búcsújáró helye, Csíkszeredától 2*5 
kmre, a vasúti állomástól 3 kmre, a Nagy- és 
Kissomlyóhegy tövében fekszik. Közelében van 
a Várdotfálvi fürdő vasas, szénsavas üdítő 
vizével, hüléses bántalmak s vérszegénységben. 
Lakás: hetenként bútorozva 6 —10 koronáért 



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 3 . SZÁM. 

6 —10 személyre kapliató. Elélem : hús kilója80 f, 
tej litere 20 f, tojás 4 f, kenyér kilója 12 f, csirke 
párja 100—160 f, zöldség kilója 20 f. Lomb-
es fenyőerdő közel. Levegője, égalj a kitűnő. 
Édes- és savanyúvize bőven. Közvetítésre vállal-
kozik : Antal János r. katb. tanító Yárdotfalva 
(u. p. Csikszereda). 

4. Csiktusnád község az Olt völgyében 
erdőkoszorúzta fensíkon Csíkszeredától 10 kmre, 
vasúti állomás mellett fekszik. Közelében : 
Köz,-égi fürdő (5 km), Tusnádfürdő (9 km) 
vasúti díja 20 f, Lázárfalvi fürdő (5'5 km), 
Verebest fürdő (2 km), Kozmásifürdő (5 km). 
Mindannyi szénsavas, kénes összetételű forrás. 
Lakás és élelem: naponként 2 K 40 fillérért a 
tanítóknál kapható. Piaci árak körülbelül 
megegyeznek az előbb fölsoroltakkal. Közvetí-
tésre vállalkozott: Tamás Imre róm. kath. 
kántortanító Csiktusnád (posta helyt). 

* 

E fölsorolt üdülőhelyek mind akkor használ-
hatók javában, mikor a tanítók szabadok : 
július és augusztus hónapokban. Az időjárás 
is akkor kedvezőbb. 

Különös előnye a székelyföldi üdülőhelyeknek, 
hogy általában dúsnövényzetü, vizbő, erdős 
vidéken feküsznek; levegőjük, pormentes, ozon-
dús: éghajlati viszonyai is kedvezők. 

Aki megszokhat ja és szereti a csendes falusi 
otthont, az könnyen juthat a legkülönbözőbb 
ásványvizek és gyógyfürdők használatához itt. 

Egyes emberek mindenütt kaphatnak a 
tanítónál ellátást : családok a piacról szerez-
hetik be olcsón szükségletüket. Ezért részle-
teztem a piaci árakat. 

Alföldi, városi tanítók ! Im itt az alkalom 
fölkeresni a Székelyföldet, a székely nép et és a 
Székelyföld kincseit. 

(Maros- Vásárhely.) Ma thé József. 

— A tankötelezettség kezdete. Budapest 
főváros krisztinavárosi iskolaszéke, mint mái-
röviden jeleztük, a tanköteles kornak a 7. 
életévben való megállapítása érdekében bead-

ányt intézett a tanácshoz. Ebből a beadvány-
ból idézzük a következőket: „A magyar nép-
oktatási törvény szerint a tanköteles kor 
kezdete a hatodik életév. Ez pedig a mai 
Viszonyok között igen korai. A 6 éves gyer 
mek még nem arra való, hogy, ha bármily 
játszi módon is, komoly munkához lásson. 
Szelleme még nem érett. Igaz, hogy a 6 éves 
gyermekekkel is tudunk eredményt elérni, de, 
hogy korai a dolog, az bizonyítja legjobban, 
hogy a magasabb osztályokban és iskolákban 
valósággal küzd a tanuló az előtte álló föl 
adattal. Különben is az egész országban álta-

lánosan megnyilatkozott óhajtás a tanköteles 
kor kezdetének a 6. életéven túl leendő meg-
állapítása. Arra kérjük tehát a tek. Tanácsot, 
kegyeskedjék illetékes helyen oda hatni, hogy 
a közeledő népoktatási törvény revíziója alkal-
mával a tanköteles kor kezdete a 7. életév-
ben állapíttassák meg. Kezdődnek tehát a 7. 
életévvel s végződnék a 15-ikkel, ennek a 
tanköteles kornak leginkább megfelelne a 8 
osztályú népiskola. Németországban s más 
külföldi államokban is 8 osztályú a népiskola, 
azt kellene itt is meghonosítani. Ehhez kellene 
azután a tantervet egyöntetű kerek egészben 
alakítani, ehhez kellene az ipartörvényt is 
akképen változtatni, hogy 15 éves kora 
előtt iparosinas, illetőleg iparos ne lehessen 
csak olyan, ki a népiskolát eredménye-
sen elvégezte. így nyerhetnénk művelt iparo-
sokat, — hazánk jövőjét egészen más színben 
láthatnók. A 8 osztályú elemi iskola volna 
hivatva kielégíteni a nemzet azon nagy részé-
nek műveltségi igényeit, melynek szellemi 
szükségleteit korántsem elégíti ki az elemi 
oktatás; az az oktatás pedig, melyet a közép-
iskola nyújt, túlszárnyalja igényeit. A polgári 
iskola nem az, mely ennek a célnak meg-
felelne, mert ez már átcsapott a középiskola 
területére, nem befejezett képzést nyújt, hanem 
inkább a felsőbb iskolákra készít elő. Nekünk 
olyan iskola kell, ínely a népiskolai képzést 
betetőzi, a gyermek műveltségét magasabb 
fokra emeli." A beadványt dr. Szebeny Antal 
elnök és Hajes Mihály jegyző írták alá. 

= „Erzsébet királyné-alapítvány" gyűjtő 
és kezelő bizottsága alakult mej* fővárosi n _ o 
tanítónők és óvónők soraiból. „Az alapítvány 
megteremtésének eszméjére — olvassuk a föl-
hívásban, az a szomorú körülmény ad okot, 
hogy sokan vannak főv. tanítónők és óvónők, 
akik az anyagi tehetség hiányában nem 
h tsználhatják azokat a gyógyító módokat és 
fürdőket, amelyeket nekik az orvos föltétlenül 
rendelt egészségük fönntartására vagy életük 
megmentésére, így munkásságuk leggyümöl-
csözőbb éveiben sokat szenvednek és idő előtt 
halnak el ; pedig ha kellő időben kellő költ-
séget fordíthattak volna gyógyításukra, az 
orvos tudománya megmenthette volna őket. 
Ezeket a beteg és nehéz anyagi körülmények 
közt levő társnőket óhajtjuk megkimélni a 
szenvedéstől és azoknak akarunk reményt adni 
a gyógyulásra, akiket eddig a költség riasztott 
vissza. Az alapítványhoz való hozzájárulást 
egyszersniindeiikorra befizetendő 20 koronában 
állapítottuk meg, mely összeg azonban évi 2 
koronával 10 évig is törleszthető : oly csekély 
áldozat ez, mellyel mindegyikünk járulhat a 
kartársi szeretet oltárához." 
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Tavaszfélen. 
Rügyfakasztó, lágy fuvallat 
Legyintgessed az arcomat, 
Varázslatos, édes lehed 
Vigasztalja a lelkemet. 
Mikor arcom megérinted, 
Az örömet félém hinted. 
Pedig talán illőbb volna 
Elmerülni bánatokba. 

Mihor lehed füvet fakaszt, 
Szárnyaiddal rügyet bontasz, 
Nap-fényével enyelegve, 
Élet terül mindenekre. 
Zsongás-bongás nesze támad, 
Mosoly borítja a tájat : 
Akkor is az élet perce 
Röppen tőlünk tova, messze. 

Mért támad hát öröm bennünk, 
Mért gyönyörködik a lelkünk? 
Ez a kérdés, ködös kérdés, 
De megfejti egy szent érzés: 
Ez az érzés azt sugallja, 
Nincsen semmi — senki halva. 
3a por lesz is, életre kél, 
Van, sejt, virul, mosolyg, beszél. 

Mi volt a tél ? — elpihencs. 
Mi a tavasz ? — fölébredés. 
Mi volt az ősz ? —• elhervadás. 
Mi a tavasz? —• föltámadás. 
Mi volt a nyár? — fény és pompa, 
Napsugárral gyönyört ontva. 
Élet után mi a halál ? 
Ujabb létre, ujabb határ. 

Talán épp új tavaszkezdet, 
Miről lelkünk félve sejtett, 
Talán ott is virág nyílik, 
Mi sejtve volt mind a sírig. 
Tavasz, tavasz mikor látlak: 
Gondolkodom, megcsodállak. 
Lelkemben száz érzés ébred, 
Mind azt mondja : csodás, örök, 
Nagy rejtelem ez az élet. 

Minké Béla. 

Arcképe előtt. 
— Egy nevelő naplójából. — 

A lemenő nap búcsusugarai rezegnek be 
szobám nyitott ablakain. Az ég fényes királyá-
nak utolsó mosolygásai rávetik ingerkedő 
sugaraikat az asztalon levő két arcképre. 
Mintha mondani akarnák: „Nézd, csak nézd 
azt a gyönyörű leányalakot, teljél be nézésével, 
hisz te már őt látni ebben az életben nem 
fogod! . . Igazuk van. Mert az a másik kép 

azt ábrázolja, aki utamba jött, aki letépte a 
rózsát, melyet én ápoltam, én vettem körül 
szívemnek legmélyebb szeretetével. 

Elnéztem a képeket külön, majd egymás 
mellé helyezve. Nézem, nézem és megjelennek 
előttem a múltnak képei viszik és lelkemet az 
egyszer átélt úton, hogy újra érezzem azokat 
az égő érzelmeket, amiket már egyszer át-
éreztem. Szivem a véghetetlen örömből a kínos 
fájdalomba vész. Sírni szeretnék, de könyeim 
nincsenek; átok jönne ajkamra, de a meg-
bocsátás elfojtja a kesergő szív gyűlölségét, 
amint a kezemben levő díszes lapról ezeket 
olvasom: Nagy Ferenc és Sólymossy Margit 
jegyesek . . . 

* 

Húsz éves voltam, amikor — kezemben a 
tanítói oklevéllel — az intézet falait elhagytam 
és mentem hozzájuk. Az ifjúság édes mosolya 
lengett szomorú szívemben ; a gondtalan érzelem, 
mely nem éveket, hanem csak napokat számol. 

Öt neveltem, ő volt a tanítványom : Margit. 
Szép leány, kis angyal, kit oktatnom égi él-
vezet volt. Naiv kedélye, kedves bőbeszédűsége, 
okos fejtegetései elragadták lelkemet, úgy 
annyira, hogy nem is magamnak, hanem ő 
neki éltem. 

Teljes szívvel-lélekkel igyekeztem megfelelni 
nevelői hivatásomnak és annak a bizalomnak, 
amit a gyermek szülői belém helyeztek. 

Az évek gyorsan muló szárnyain szépen 
fejlődött szíve, lelke. Alig vettem észre, hogy 
a gyermekleányból serdülő hajadon lett. De az 
a vonzalom, mely a gyermek szívéből felém 
irányult, évek multán sem változott. Margit 
— mint gyermekkorában — most is csak 
„bácsidnak hívott,kedveskedéseivel sem hagyott 
alább, sőt ezek az örömszerzések már a tudatos 
apró örömök voltak, amelyek az életet kedvessé 
teszik. Mert ne higyjük, hogy csak a nagy 
öröm tesz boldoggá. Sokkal édesebbek és 
maradandóbbak azok, melyek látszólag gyen-
géden érintenek, hisz ezek az életnek fű-
szerezői. 

Boldog voltam Sólymossyéknál, hisz évek 
hosszú során kiegészítő tagja voltam a család-
nak. Együtt éreztek velem és viszont. Lelkem-
ben bohó álomképen sokszor megvetődött : 
vajha „kis menyasszonyom"-mal, mint ahogy én 
Margitot neveztem, örökké együtt lehetnék ! . . . 

Álom volt. 
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Hogy is teljesedett volna P ! . . . 
Félve vettem észre, hogy nevelési misszióm 

ma-holnap már véget ér. Mit keresnék továbbra 
is ott ? . . . S mégis néminemű keserűség fogott 
el mikor eljött a búcsúzás órája. Hiába igye-
keztem hálás szavakkal köszönetet rebegni ; 
hiába igyekeztem mosolygó arcot csinálni : az 
el nem fojtható fájdalom élénken látszott 
arcomon, érezett hangom rezgésén át. 

Margit azonban nem engedett mennem. 
— Ugy-e, édes bácsi, nem szívesen megy 

el tőlünk? — mondta fátyolozott hangon. — 
Ugy-e, ha én kérem, akkor továbbra is nálunk 
marad? . . . Atyám megengedi ezt. 

Mily édes balzsam volt ez a néhány szó ! 
Ha ö kéri ! . . . Félve rebegtem köszönetet 
és továbbra is maradtam. 

* 

De hát miért ? . . . 
Hogy lássam a rózsát teljesen kinyílni és 

szívjam keblembe bódító illatát, hogy azután 
sohase tudjak elválni tőle ! . . . 

0, most érzem, mi voltál nekem első sze-
relmem ! . . . 

Csoda-e, ha Margit előtt nem tudtam el-
titkolni szívem mélységes szeretetét? ha föl-
fedtem előtte, szerelmét kívánván szerelmemért ? 

A véletlen munkája volt ez. Pár édes perc, 
melynek boldogító, édes érzete vonzó emlék-
képen szívemben maradt. 

Elmondom. 
Mióta Margit oly édes érző szavakkal ma-

rasztal, azóta egészen megváltozott. Az örökké 
víg leány, aki még a legkisebb dolognak is 
szívből tudott örülni, mélává, zárkozottá lett. 
Ha kérdeztük : miért szomorú ? mi bántja ? 
miért nem tud örülni ? — mosolyogni próbált, 
kitérő választ adott. Hiába kutattuk szomo-
rúsága okát. 

Egyszer a véletlen mégis világot gyújtott 
fejemben. Egy nyári délután Margit elmerengve 
ült kis virágos kertjében. Koszorút kötött. 
„Nefelejts" koszorút. Észrevétlenül közeledtem 
hozzá. Csak néztem. Csak néztem a leányt. 
Csak néztem szomorú arcát. Egyszer csak nem 
láttam semmit. Egyszer csak éreztem, hogy 
valami elfogja a szívemet, valami úgy szorítja 
a torkomat. . . Előbbre léptem. A kavics meg-
csikordult lábam alatt. Ettől ő is, én is meg-
rezzentünk. Margit ijedten dugta köténye alá 
a félig kész koszorút. Mindegy volt úgy is. 
Megláttam már azt. Könnyes szemekkel nézett 
reám. Gyöngéden, szeretettel megfogtam kis 
kezét. 

— Mi baja, kis madaram? Mi bántja? 
— Semmi, semmi! — susogta alig hallha-

tóan és félénken vonta össze keblén kötényét. 

Nem kerülte ki figyelmemet ez a gyanús 
mozdulat. 

— Tán ott fáj valami, abban a kicsi kis 
szívben? Mondja, Margit, mondja meg nekem. 
Lássa, én úgy szerettem magát mindig, úgy 
szeretném most is megvigasztalni, mert úgy 
bánt, ha magát szomorúnak látom, magát, kis 
madaram. 

A leány nem szólt. Melléje ültem. Ölembe 
fogtam puha kis kezét. Lágyan megcirógattam 
azt és édes becéző hangon kérdeztem : 

— Kis madaram, miért nem szól ? Hát olyan 
nagyon bántja, ha kérdezi valaki? Pedig, higyje 
el, magát úgy szereti mindenki. 

A leány tagadólag rázta a fejét. 
— Atyus, anyám, kis öcsikéim, a gyerekek 

is szeretnek, de mit ér ez, ha az nem szeret, 
akit én legjobban szeretek ? és úgy nem szeret, 
mint ahogyan én szeretem ? 

— Ki mondta ezt magának? 
— Ez itt, ez, amelyik úgy fáj ! — szólt 

könyezve és a szivére mutatott. 
— Ne fájjon hát. Én meg tudom vigasz-

talni! — mondottam mosolyogva.^ 
— Maga ! ? . . . Nem lehet az. Én tudom ! — 

szólt Margit szomorú, csüggeteg hangon. 
— Ha mégis ? Ki lenne akkor boldog ? 
— Mind, mind, ha — igaz volna. De én 

tudom, hogy nem lehet az! 
Megfogtam Margit mindkét kezét, szemébe 

néztem és meggyőzően mondottam: 
— Lehet . . . Ahogy ennél a szónál, ennél 

a gondolatnál időzöm, eszembe jut az édes 
tavasz, a természetébredés, a virágfakadás. Ügy 
érzem, mintha te lennél a tavasz, mely mo-
solygó derűt von mindenre ; én lennék az 
ébredő természet, szivem a virág, melyet te 
fakasztasz nyílóra. Szeretek, mert szeretlek. 
Tudom, hogy szeretlek. Tudom azt a percet 
is, melyben szivembe fogadtam ezt az édes 
érzetet. Valahányszor reád gondolok, mindig 
előttem van egész szerelmemnek élete. Egy 
boldogsága van : veled élni ; egy boldogtalan-
sága : nélküled élni. 

Margit nem szólt. Könyezve vállamra borult. 
Én pedig gyöngéden fölemeltem fejét. Szemébe 
néztem. Ez a szempár többet mondott minden 
szónál, mert ezekből a szemekből a boldogság 
csillaga ragyogott reám. Édesen, tündöklően, 
üdvösséggel tele. 

Margit megértett. 
Sohase tudom elfeledni azt a pillanatot, 

melyben ajakam először merészelte Margitnak 
ezt a szót mondani : „szeretlek!" — azokat az 
édes perceket, amelyekben éreztem, hogy boldog 
vagyok ő vele. 

* 
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Az a tudat, hogy Margitot szeretem, ha nem 
is tett nyugodttá, de közeiéhen marasztott; 
mióta pedig tudtam, hogy ő is szeret, ellen-
állhatatlan erő űzött közeléből. Nem tudom 
miért? — de elmentem. 

— Visszajövök, édes, érted. Várj reám! — 
szóltam hozzá búcsúzóul, könyeimet erővel 
szorítva vissza. 

— Várok ! — mondta ő biztatóan. 
Ez az egy szó tette azután mosolygóvá a 

világot körülem. 
Hogy miért jöttem én el Margit közeléből? 

Edes kalitot kellett varázsolom számára. És 
erőmet túlhaladó dolgokat műveltem, csak hogy 
édes, puha fészket csinálhassak az én „galam-
bom " - nak, aki „vár" reám. 

A kalitka kész lett. Megvolt benne minden, 
amit csak ő szeretett. 

Csak a madár hiányzott belőle . . . Hiányzott 
is örökre . . . Sohase repül már bele . . . El-
repült másnak szárnyain . . . . 

Hogy miért? —- azt nem kérdezem. Minek 
is ? Hisz ő úgy is tudja. Elég azt éreznem, 
fájón tapasztalnom, hogy nem várt reám, arra, 
aki érette föláldozta mindenét : hitét, reményét, 
üdvösségét, boldogságát, ifjúságát, hogy azután 
lássa, hogy csalódott. 

Elfeledett ? Nem. Hisz tudtomra adta el-
jegyzését, megküldte annak az arcképét is, aki 
örök válasz köztem és ő közötte. Nem feledett 
el, de elfeledte szerelmemet és azt, hogy valaha 
szeretett engemet. 

* 
Otthon vagyok. Köröttem csend. Nem zavar 

a nyüzsgő vílág lármája. Egyedül vagyok az 
„én" otthonomban. Csöndes, tompa fájda'omba 
elmerülve csak nézem azt a képet, mely azt 
ábrázolja, aki valamikor mindenem volt. Nézem 
beszédes szemeit, karcsú termetét. Hallani 
vélem angyalian szép szavát. Elandalodom. 
Majd a bősz fájdalom járja át szivemet. Sírni 
szeretnék, de könyeim nincsenek; átok jönne 
ajkamra, de a fájó lemondás, a megbocsátás 
elfojtják a kesergő szív gyűlölséget. 

Légy boldog, te szép leány ! 
Nyitott ablakomon behallatszik a föltámadás 

örömét hirdető harangok vidám hangja . . . 
Szomorúan vetem szememet arra az arc-
képre . . . Az én számomra nincs föltámadás ! 

Közelebb jő a körmenet . . . már ablakom 
alatt halad s amint kinézek és látom az élő 
hitet, mely öröm hangján hirdeti, hogy „föl-
támadott! föltámadott!" — az én szívemben 
is föléled a hit . . . 

Van, van még az én számomra is föltámadás, 
megváltás a . . . munkában : a népnevelés mun-
kájában ! 

(Vázsnók.) Cserny Béla. 

I R O D A L O M . 
A XX. század igazi népnevelői. Sassi Nagy 

Lajos munkatársunknak, szegedi f. keresk. 
iskolai tanárnak ily című közhasznú munkája 
immár harmadik javított s bővített kiadásban 
jelent meg, ami ékesen hirdeti a munka ki-
válóságát. Ebben az érdekes és 205 oldalra 
terjedő munkában, melyet minden tanítónak 
el kellene olvasnia, a magyar tanítóság, papság, 
jegyzőség gazdasági, társadalmi, erkölcsi, hazafias 
s népnevelői újabb nemzetmentő teendői és 
jogos követelései vannak jól megírva. Ezt a 
hasznos munkát első kiadása alkalmával be-
hatóan ismertettük s így most csak meleg 
ajánlására szorítkozunk. Megrendelhető a szerző-
nél Szegeden ; ára 1 K 50 f. 

Megjelentek: Nyelvészeti Füzetek. Ebből a 
gyűjteményből — melynek tavaly tíz száma 
jelent meg, közte a Helyes magyarság és az 
Új helyesírás, — most ismét négy füzet jelent 
meg a következő tartalommal: 11. Elvonás 
(elemző szóalkotás) Simonyi Zsigmondtól. 12. 
Alanytalan mondataink alanyáról Székely 
Ábrahámtól. 13. Nyelvjárási tanulmányok Erdélyi 
Lajostól, Horger Ántaltól és Szemkő Aladártól. 
14. Dugonics mint nyelvújító Simái Ödöntől. 
E füzetek az Athenaeumban és minden könyv-
kereskedésben kaphatók. Egy-egy füzet ára 
másfél korona. — Lampel R. (Wodianer F. 
és fiai) kiadásában: a Mártonfy Márton szerkesz-
tésében megjelenő iparo ok olvasótárában 
Hasznos olvasmányok; Somogyi Béla: tí-odin 
János András, ára egy füzetnek 60 f, kettős 
füzetnek 1 K 20 f ; dr. Schack Béla szerkesz-
tésében megjelenő Kereskedelmi könyvtárban 
Szmollényi Nándor : Klauzál Gábor, ára egy 
füzetnek 1 K 50 f ; Szőke Adolf és dr. Schmidt 
Attila : Magyar Latin szótár, ára 2 K 80 f, 
kötve 3 K 60 f ; Leviczky Aladár Vegykísér-
letek elemi ós ipariskolák számára, ára 80 f. — 
A Franklin társulat kiadásában megjelenő 
Ókori Lexikon 33-ik füzete, mely a munka 
H. kötetének 57—60-ik íveit foglalja magában. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Kinevezte: Sebeők Katalin oki. tanítónőt 
a beregszászi áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé. 

Áthelyezte : Darnay Péter új-szt.-annai 
áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében 
az iglói áll. polg. iskolához ; Plauder János 
iglói áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a hódmezővásárhelyi áll. polg. isko-
lához. 
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Végleg megerősítette: Mihaflovics Miklós 
temeskubini közs. isk. ideiglenes tanítót jelen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott : Hoffmann Károly 
kishajmási munkaképtelen róm. kath. elemi 
isk. tanító részére évi 420 korona ideiglenes 
nyugdíjat; Moldován Péterné, szül. Vattay 
Róza munkácsi munkaképtelen áll. el. isk. 
tanítónő részére évi 1020 koronát; Húsz 
János felkai munkaképtelen közs. el. isk. 
tanító részére évi 980 koronát; Körtvélyessy 
Tóbiásné, szül. Karvázy Mária Julia szabadkai 
munkaképtelen közs. tanítónő részére évi 
1520 koronát; Papp György perecseni áll. el. 
isk. munkaképtelen tanító részére évi 1140 
koronát ; Gáthy Jánosné sz. Némethy Anna 
beregszászi munkaképtelen állami óvónő részére 
évi 680 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néhai Nagy Bálint paksi áll. polg. isk. tanító 
özv., szül. Goldmann M. H. Julia részére 836 
koronát; néhai Sáradi László szászfalai nyug. 
gör. kath. el. isk. tanító özvegye, szül. Oláh 
Linka részére évi 300 koronát ; néhai Pataky 
József volt kisrozvágyi áll. el. isk. tanító 
Helén, Dezső és Zoltán nevü teljesen szülőtlen 
kiskorú árvái részére együtt 460 koronát ; 
néhai Bubenik János szetyechói róm. kath. 
el. isk. volt tanító özvegye, szül. Kurucz 
Rozália részére 450 koronát és Erzsébet nevű 
kiskorú árvája részére 75 koronát; néhai 
Takács Ferenc volt székesfehérvári közs. el. 
isk. tanító özvegye, szül. Schmall Helena 
részére 700 koronát. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
G. C. Méltányosság szempontjából a tanítónőt 
is — betegség esetén — az iskolaszék által 
külön díjazott helyettessel kellene helyettesí-
teni. — B. György. Hiteles fordításokat az 
arra följogosított hatósági személyek által 

, készíttethet ; a közjegyző is megcsinálhatja, ha 
arra a nyelvre jogosítva van. — Cz. Miklós. 
Azért nem juthatott eddig az előleg az ön 
birtokába, meri most intézik el az utalást 
adóhivatali területenkint. — B. Ferenc. Ha 
az elöljáróság kéri február, vagy március elején 
az újraoltandók névjegyzékét, kivánságának 
eleget kell tenni Az újraoltás a melegebb 
idők beálltával történik. — H. János. Ha 
legalább 10—12 esztendőre szóló bérlettel 
volna biztosítva földjének évi 200 korona 
jövedelme, akkor folyamodhatnék a nyugdíj-
igény fölemeléséért. — Gondnoksági elnök. 
Most is fönntartjuk ama korábban tett nyilat-
kozatunkat: „Senkinek sem tanácsoljuk, hogy 
az iskolában testi büntetést alkalmazzon." Ha 

az ügyet már a királyi tanfelügyelőséggel 
közölték, együttesen módját fogják találni 
a tanító részére adandó elégtételnek. — 
J. P. Köbölkút. Az oklevél nem veszti értékét. 
Nem tudjuk. Majd fognak kapni fizetési meg-
hagyást. • — K. I. Szurdokpüspöki. Kérnie kell 
attól, akinek átadta. — K. J. Málnapataka. 
Azt, amit nekünk megírt, írja meg a kir. tanf. 
úrnak. — Károly. 1. Az iskola pénztárából 
járatott lap olvasásához joga van az iskola 
minden tanítójának. 2. Ha nem tudná : kérdezze 
meg az igazgatójától. 3. Az állami tanítói 
helyettesítésekre vonatkozó miniszteri rendelet 
annak idejében megjelent lapunkban. — Iskola-
széki elnök. A szegénységi bizonyítvány 
bélyegmentes s ennek alapján a kérvény is. — 
B. 1. nyugdíjügy. Ön mult évben olyan bizo-
nyítékokat terjesztett föl a közoktatásügyi 
minisztériumhoz, melyek alapján nyugdíjigénye 
600 koronára redukáltatott. Utóbb, — mint 
írja, — az iskolaszék új díjlevelet állított ki, 
melybe a fizetéskiegészítést és korpótlékot is 
bejegyezték. Ennek folytán 720 koronára emel-
kedett nyugdíjigénye, s a különbözet után 
50%-os díjat, vagyis 60 koronát követeltek 
Öntől. Ez a bemutatott folyamodvány és mel-
lékletek szerint egészen szabályszerű. Ez ellen 
semmit sem tehet. — R. József. S. J . elnök 
úrtól hozzánk áttett levelére vonatkozólag 
válaszul közöljük : hogy már ki van utalva. — 
K. Gyula. Csak a postaigazgatóság mondhatja 
meg, hogy az illető magánintézetnek meg-
adták-e a postakedvezményt vagy nem ? -— 
Tankötelesek. A népoktatási törvény rendel-
kezését nem szabad kijátszani. Az elemi iskola 
4 osztályát végzett 10—12 éves tanulóit, ha sem 
V.—Vl-ba, sem közép- vagy polgári iskolába 
nem járnak, az elöljáróság útján szorítani kell 
arra, hogy az elemi iskola V.—VI. osztályában 
folytassák tanulmányaikat. — B. E. Édesanyjuk 
után, ki tanító özvegye volt s két évig segély-
pénzt élvezett, nem számíthatnak temetési 
járulékra. — G. A. A nyugdíjba a kataszteri 
jövedelmet aszerint számítják be, amint az az 
1903. év javadalomösszeiráskor fölvétetett. 
Azóta sok helyütt nagy értékkel emelkedett a 
tanítói föld, azért némely esetben az összeíráskor 
kimutatott kataszteri összeghez bizonyos per-
centet is hozzászámítanak a nyugdíj-alapba 
való fölvételnél. — Állami tanító. Egykoro-
nás bélyegű folyamodvány mellett minden 
mellékletet 30 filléres bélyeggel ellátva terjesz-
sze föl a közoktatási minisztériumhoz nyugdíj-
könyvecskéjét név-kiigazítás végett. Még jobb 
volna, ha bemutatná összes iratait a közoktatási 
minisztériumnál és általában anyakönyvi lap-
jának névváltoztatás miatt való kiigazítását 
kérné. — G. Sí Az Országos Nyugdíjintézetbe 
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való fölvételnél a folyamodványra kell bélyeg. — 
Ideiglenes. Ideiglenes cimen alkalmazott tanító 
nem tarthat arra igényt, hogy egy évi működés 
után véglegesnek tekintsék. — B. Ferenc. 
A római katholikus iskolákra vonatkozó rend-
szabályok szerint, ahol rendes tanító több van, 
ott öt rendes tanító után egy, 12 rendes tanító 
után két tanítót kell választani az iskolaszékbe 
titkos szavazással. — H. plébános. Tudako-
zódása szerint vita tárgyát képezte, hogy vájjon 
a korpótlék elszámolása a tanfelügyelőhöz vagy 
a közigazgatási bizottsághoz küldendő-e; erre 
nézve válaszunk a következő: Az 1904. évi 
március hó 2.-án v. min. 10.000. sz. a. kelt 
körrendelettel kiadott utasítás 25. §. (IY. fej.) 
értelmében a közigazgatási bizottsághoz külden-
dők a nyugták s az terjeszti föl a minisztérium-
hoz. Az iskolaszéki elnök nyugtáját a tanfel-
ügyelő láttamozza s a tanító n; ugtáit a föl-
vétel után küldi a közigazgatási bizottsághoz. — 
Th. János. Nem írta meg, milyen jellegű 
iskolánál működik. Róm. kath. felekezeti és a 
községi iskoláknál az a rendszabály áll fönn, 
hogy ahol több rendes tanító van, ott 5 rendes 
tanító után egy, 12 rendes tanító után két 
tanítót kell választani az iskolaszékbe. — 
T. Tr. Divék-Csélte. Az állami tanítók nyug-
díjigényébe hivatalból számítják ugyan be, de 
azért célszerű a kir. tanf. útján kérni. — 
H. S. P . A királyi tanfelügyelő úr intézkedése 
helyes és méltányos. — Tanító. Az államtitkár 
úr is csütörtök délután tart kihalgatást. — 
L. J . Parabuty . Hogy volna kénytelen fizetés-
csonkításba beleegyezni ? Forduljon a vár-
megyei közigazgatási bizottsághoz. — B. E. 
T.-Vásárhely. A korpótléknak a nyugdíjigény-
be való beszámításáéi- a királyi tanfelügyelőség 
útján folyamodni kell. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A közoktatásügyi miniszter tövvény-

javaslata. A népiskolai oktatásról szóló 1868. év 
XXXVIII., a magyar nyelv tanításáról szóló 
1879. évi XVIII., továbbá a községi és hit-
felekezeti tanítók fizetésének rendezéséről szóló 
1893. évi XXVI. törvénycikk módosítása tár-
gyában Berzeviczy Albert dr. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter utasításai és intenciói 
nyomán előadói tervezet készült, amellyel a 
tankötelezettség érvényre emelése, az elemi 
népiskola mindennapi és ismétlő-tanfolyamában 
a magyar nyelvtanítás sikeressé tétele, a gazda-
sági népoktatás gondozása, a községi és hitfele-
kezeti tanítók fizetésének méltányos rendezése, 

ezzel kapcsolatban a tanítók fegyelmi ügyeinek 
szabályozása, a tanítóképzés és képesítés, végre 
az állami tanfelügyelet intenzívebbé tétele nyer 
szabályozást. A miniszter a tervezetet való-
színűleg még április folyamán szélesebb körű 
ankét megvitatása alá bocsátja és ezután ter-
jeszti törvényjavaslat formájában a képviselőház 
elé. A kormány kivánsága az, hogy a törvény-
javaslat mielőbb tárgyalás alá kerüljön s így 
különösen a községi és hitfelekezeti tanítók 
illetményeinek méltányos rendezése már a jövő 
évben érvényesüljön. 

A Wodiáner-díj. Az 1000 —1000 koronás 
Wodiáner-díjat a M. Tud. Akadémia bizottsága, 
melyben a közoktatásügyi minisztériumot Halász 
Ferenc és dr. Kacskovics Mihály osztálytaná-
csosok, a M. T. Orsz. Bizottságát pedig Trájtler 
Károly (referens) és dr. tíöőz József képviselték, 
Mathiász József nagymihályi áll. isk. igazgató-
tanítónak és Marosán Kornél szatmár-megyei 
tanítónak Ítélte oda. A jelentés különösen ki-
emeli Schneider István, a Néptanoda kitűnő 
szerkesztőjének érdemeit, aki azonban a díjjal 
azért nem volt kitüntethető, mivel nem gya-
korló tanító, hanem a pécsi iskolák fölügyelője. 
Érdemeiért azonban a M. Tud. Akadémia 
elismeréssel adózik neki. 

A Wodiáner-díjjal kitüntetettek egyikének : 
Mathiász Józsefnek arcképe is, életrajza is 
megjelent a Magyar Tanítók Naptára Í902.-Í 
évfolyamában, ezenkívül méltattuk ezt a kiváló 
kartársat csak imént, lapunk f. évi 12. számá-
ban, jubileuma alkalmából. Mathiász 1852-ben 
született s a képesítő vizsgálatot 1874-ben 
Kassán tette le. Az igazgatása alatt levő nagy-
mihályi állami iskolát dicséretes módon föllen-
dítette; az iskola szabad tereit valóságos par-
kokká alakította s ezzel vonzóvá és kellemessé 
tette a tanulók előtt az iskolát, melyben az ő 
igazgatása alatt létesült a gazdasági ismétlő 
fiií-, az ismétlő leány-, iparostanonc-iskola és 
egy virágzó kisdedóvó-intézet, gazdag ifjúsági 
könyvtár, tanítótestületi segélyegyesület. Kiváló 
érdemeket szerzett a felnőttek oktatása, a 
gyümölcsészet és szőlőmívelés és a megyei 
fauna összegyűjtésével a tudományos kutatás 
terén. — Marosán Kornélról baráti kézből a 
következő sorokat kaptuk : Marosán Kornél 
szatmármegyei gör. kath. tanító csöndes kis 
falujában a hittérítő munkáját végezte anélkül, 
hogy hitében valakit megingatott volna. A régi 
idők magyarjait, akiket az oláhság magyar 
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mivoltuktól eltérített és akik nevükön kívül 
egyebet nem tartottak meg magyarságukból : 
Marosáné a hazafias érdem, hogy iskolája 
révén és társadalmi úton visszahódította őket 
újra a mi számunkra. Magyar most az elolá-
hosodott falu teljességében és Marosán az, akit 
e faluban atyai szeretettel környeznek. Nincs 
társadalmi akció a községben, amely ne tőle 
indult volna ki és szellemi munka, melyben ne 
Marosánt illetné az apostol nemes és nehéz 
missziója. Igazán a nép embere, mert csak a 
népnek él, ennek üdvét keresi. Iskolájának jó 
hírnevét messze vidéken ismerik ; gazdasági 
cikkeit, tanügyi értekezéseit s egyéb társadalmi 
kérdésekről írt fejtegetéseit általános elis-
meréssel fogadták. Munkájával nem üt zajt, 
nevét eddig országosan nem ismerték; de 
csöndes munkásságának intenzív hatása mégis 
eljutott a Tudományos Akadémia fényes ter-
meibe, ahol érdem szerint megemlékeztek róla 
is, munkásságáról is. 

— A magyar nemzeti öntudatról tar tot t 
a Pestalozzi-Társaságban kiválóan érdekes föl-
olvasást dr. Mahay Béla közoktatásügyi min. 
oszt.-tanácsos. A nagybecsű fölolvasást dr. 
Berzeviczy Albert vallás- és közoktatási minisz-
ter is végighallgatta. Dr. Mahay a magyar 
nemzeti öntudatot történeti világításban mu-
tatta be s konklúzióihoz a gyűlésen megjelent 
nagyszámú közönség élénk tetszése nyilvání-
tásával járult hozzá. Dr. Makay fölolvasása, 
mely székfoglaló volt, mély benyomást tett a 
hallgatóságra s szélesebb körökben is fölkel-
tette az érdeklődést a Pestalozzi-Társaság iránt, 
melynek elnöke : dr. Havas Gyula nyug. kir. 
tanfelügyelő lendületes szavakban üdvözölte a 
gyűlésen megjelent minisztert. Dr. Berzeviczy 
miniszter elismerő szavakban gratulált dr. 
Makay Bélának fölolvasásához, melynek bevezető 
részét és konklúzióit lapunk mai számának 
első helyén közöljük. 

— A. M. Tanítók Országos Bizottságá-
nak igazg.-tanácsa f. hó 25-én Somlyay 
József elnöklete mellett gyűlést tartott, melyen 
elhatározták, hogy kérvényt nyújtanak be a 
tanítói fizetések rendezése érdekében a kormány-
elnök, a kultusz- és pénzügyminiszter urakhoz 
és a képviselőházhoz. Kérik továbbá a 
nűnisztert, hogy a nyugdíjtörvény revíziójára 
vonatkozó javaslatát nyújtsa be a törvény-
hozáshoz. A YI. egyetemes tanító gyűlés szak-
osztályai még nem alakíttattak meg véglegesen, 
a benyújtott javaslat újra át fog dolgoztatni. 
Az egyetemes gyűlés tárgyai lesznek : a fizetés-

rendezés, a nyugdíj, a tö-vényrevizió, a magyar 
nyelv tanítása és a népnevelő egyesületek. — 
Uj tagul belépett a Pécsvidéki Tanítónők 
Egyesülete. — A YI. egyetemes tanítógyűlés-
sel kapcsolatosan tanszerkiállítás is lesz. 

— Lapunk f. szerkesztője a nürnbergi I. 
nemzetközi iskolaegészségügyi kongresszusra 
utazott; távolléte alatt a szerkesztésben dr. Göőz 
József s.-szerkesztő helyettesíti. F. szerkesztőnk 
április hó 11.-én érkezik vissza külföldi útjáról. 

— Az Uránia közgyűlése. Az Uránia 
tudományos egyesület folyó hó 21.-én tartotta 
évi közgyűlését Molnár Viktor ügyvivő-elnök 
elnöklésével. Molnár Viktor megnyitó beszé-
dében érdekesen fejtegette azt a kulturális 
föladatot, melyet az Uránia maga elé tűzött. 
„A művelődési mozgalmak között — úgymond 

amelyek az utolsó évtizedeken Európaszerte 
elterjedtek, a legjelentősebb az a törekvés, 
hogy a tudás terjesztésének, az elismert igaz-
ságok tanulmányának szolgálatába álljon a 
nemzeti élet s hogy a tudomány eredményét 
mentül szélesebb körben népszerűsítse. Erre 
gyors egymásutánban megalakult három fontos 
intézmény: a Szabad Liceum, a Szabad Egyetem 
és a Népakadémia. Ez intézmények között és 
mellett működik az Uránia Magyar Tudományos 
Egyesület és az Uránia Magyar Tudományos 
Szinház, amelyek szélesebb körű szervezetöknél 
és sokoldalú eszközeiknél fogva a fönt elősorolt 
intézmények között országos jelentőségűek 
nemcsak azért, mert egyetemes jellegüknél fogva 
az egész országban egymagukban állanak, 
hanem különösen azért, inert működésüket már 
az egész országra, a fővároson kívül nemcsak 
az ország majdnem minden városára kiterjesz-
tették, hanem az ország legkisebb községébe is 
eljutnak fölvilágosító, oktató és nemesbítő 
tevékenységükkel. Az Uránia Magyar Tudo-
mányos Szinház a lefolyt évben, a szorosabb 
értelemben vett irodalmi téren és egyéb műkö-
dési körén kívül eső előadásai mellett összesen 
571 előadást tartott, melyeken műsoron lévő 
darabjai közül 23-at mutatott be. Ezekből az 
előadásokból 405-öt budapesti színházában 
tartott és 166-ot a vidéken. A szinház 108 
vidéki városban, illetve nagyközségben tartott 
az utolsó három évben előadást. Körülbelül 
400.000 ember látogatta a mult évben az 
előadásokat. A szinház műsorával csak a 
nagyobb vidéki központokat keresheti föl, mert 
az előadással járó személyzeti és dologi kiadások 
rendkívül terhesek. Gondoskodni kellett tehát 
arról, hogy a vidéki szellemi központokon kívül 
eső kisközségek is bevonassanak az országos 
kulturális mozgalomba, amely föladatot viszont 
az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 
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vállalt magára úgynevezett vidéki akciója által, 
amely abban áll, bogy kész fölolvasásokat a 
szemléltetéshez szükséges képanyaggal és vetítő-
készülékkkel ad kölcsön a hozzája fordulóknak. 
Az egyesület ezen a téren is már nagy ered-
ményt ért el, és derekasan kivette részét abból 
a munkából, melynek végcélja a műveltségnek 
a legszélesebb rétegekre való kiterjesztése." A 
közgyűlés Körösi Henrik királyi tanfelügyelő 
indítványára jegyzőkönyvileg fejezte ki hálás 
köszönetét Molnár Viktor elnöknek fáradha-
tatlan, sikeres működéséért. A titkári jelentést 
dr. Klupathy Jenő egyetemi tanár terjesztette 
elő, a pénztár állapotáról pedig Cseike Győző, 
számvevőségi igazgató tett jelentést. 

— Az Eötvös-alap köréből. J. Komirom-
megyei Alt. Tanítótestület udoardi járásköre a 
Ferenc József Tanítók Hízíban 4000 koronás 
szobailapítványt tett, melynek első részleteként 
Kanozsay József járásköri elnök 100 koronát 
küldött az alap pénztárába. „Nem nagy ez az 
összeg, írja K. J., de nagyobb az ambíció és 
jóakarat, msly közös intézményünk iránt lel-
künKet áthatja s amely nyugodni nem enged, 
míg a 4000 koronát össze nem hozzuk." — 
Befizetési lapokat az elnökség, a kir. tanfel-
ügyelő urak szíves közvetítésével, küldött úgy az 
alap tagjainak, valamint ama t. kartársainknak is, 
akik még eddig nem léptek be az Eötvös-alap 
kötelékébs, de akik ezt a kínálkozó alkalmat 
remélhetőleg mennél tömegesebben fogják meg-
ragadni saját jól fölfogott érdekökben a 
csatlakozásra. A tagoknak azért küldött az 
elnökség befizetési lapokat, hogy ily módon 
költség nélkül fizethessék be az év folyamán 
bármikor tagsági díjaikat. Az elnökség arra 
is figyelmezteti a t. kartársakat, hogy ugyan-
ezen befizetési lapokon a filléres gyűjtések 
erednénye is beküldhető. — A képviselő-
választási összeírás is jövedelmezett az Eötvös-
alapnak, amennyiben König Géza szekszárdi 
kartársunk, aki a statisztikához szükséges össze-
írás alkalmával 200 lapot töltött ki, az ezért 
járó díjat: 8 koronát orsz. segélyegyesületünk-
nek juttatta. — A tanító-sorsjáték, mely jól-
lehet (mint egyébiránt az utóbbi időben semmi-
féle írtr<?y-sorsjáték) nem felelt meg a vára-
kozásoknak, az Eötvös-alapra mégis 5021 K 
26 fillért jövedelmezett. — A tolna-némedi 
heteiszövetkezet Bauer József kartársunk javas-
latára évi 3 K állandó segélyt szavazott meg 

az Eötvös-alapnak. — Borsod-vármegye közön-
ségének a Ferenc József Tanítók Házában tett 
3000 koronás alapítványát a belügyminiszter 
jóváhagyta s így ez az alapítvány is befizet-
hető az alap pénztárába. — A gyarapodás. 
F. év január 1-től f. é. március 27-ig 354 új 
tag összesen 2101 koronát fizetett be az alap 
pénztárába ; ugyanezen idő alatt szövetkezetektől, 
takarékpénztáraktól és városoktól befolyt 1218 
korona. Az egy heti gyarapodás: 25 új tag. 

— Gyűlések. A Nagyküküllőmegyei Tanító-
egyesület Segesvártt vvlasztmányi ülést tartott, 
melyen az egyetemes gyűlés tárgyaival foglal-
kozott és elhatározta, hogy május 14.-i köz-
gyűlésével kapcsolatban érdemes elnökének : 
Benedek Mihály segesvári áll. isk. ig.-tanítónak 
25-éves tanítói szolgálata évfordulóját meg-
ünnepli. — Az Erdővidéki Tanítóegyesület 
március 21.-én tartotta meg az új alapszabályok 
jóváhagyása alkalmából alakuló gyűlését, melyen 
elnökké Tarcsafálvi Albertet, alelnökké Boda 
Sámuelt, titkárrá Nagy Borbáth Vilmost vá-
lasztotta meg. — A Budapesti (budai) Tanító-
egyesület március hó 24.-én tartotta meg tiszt-
újító közgyűlését, melyen elnökké eddigi 
érdemes elnökét: Magyar Józsefet, titkárává 
Madarász Lászlót választotta meg. Általában 
megmaradt a régi tisztikar. 

— A világ iskolaügye. A „Brünni tanító-
egyesület" a legközelebbi két év alatt ily cím 
alatt a föld összes kultúrállamainak iskola 
szervezetét szándékozik rendszeresen tárgyalni. 
Az előadások ciklusa a következő államokat 
vonja tárgyalása keretébe: 1. Japán; 2. Kina 
és Kórea; 3. Brahma- és Buddha-iskolák; 4. Az 
izlam iskolái; 5. Finnország; 6. Oroszország 
és kolóniái ; 7. A Balkán államok (Szerbia, 
Bulgária, Montenegró) ; 8. Görögország és 
Románia; 9. Magyarország; 10., 11. A német 
birodalom; 12. Svájc; 13. Franciaország; 14. 
Olaszország; 15. Dánia; 16. Svéd-és Norvég-
ország; 17. Angolország ; 18. A brit kolóniák; 
19. Belgium, Németalföld; 20. Spanyolország 
és Portugália; 21. Az Egyesült Államok iskola-
ügye ; 22. Mexikó, Venezuela ; 23. Chile, Peru, 
Brazília; 24., 25. Német iskolák a külföldön. 
Bevezetésül 1903 október hónapjában : „A 
világpedagógia lényege, föladatai és alapjai" 
volt az előadás tárgya. Az előadók mind ugyan-
azon terv szerint dolgozzák ki munkálataikat. 

— A Délmagyarországi Tanítóegyesület 
a nem-állami tanítók fizetésrendezése tárgyá-
ban emlékiratot intézett a képviselőházhoz, 
kérelmét a következő 8 pontban foglalva : 
1. A községi és felekezeti tanítók fizetése és 
előléptetése törvényileg tétessék egyenlővé az 
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állami tanítókéval. 2. Epen olyan törvény 
szabályozza a tanítónők és óvónők fizetés-
ügyét, mint az államiakét. 3. Hol az iskola-
fönntartó ezt nem teljesíti, avagy nem teljesít-
heti, a tanfelügyelő fölterjesztésére egészítse 
ki az állam. 4. A terményfizetés teljesen meg-
szüntetendő és csakis készpénzben járjon ki 
a tanító fizetése. 5. A nem-állami tanítók is 
részesüljenek mindazon kedvezményekben, me-
lyekben az államiak, p. o. félárú vasúti jegy. 
6. Az iskola átvétele esetén a tanítók szol-
gálati ideje számíttassék be. 7. A nem-állami 
iskoláknál is csak tanító lehessen az igazgató. 
8. Minden tanító legyen köteles esküt tenni 
a kir. tanfelügyelő kezébe. 

— Rövid hírek. A M. T. Orsz. Bizott-
sága április 5.-én d. e. 9 órakor a Tanítók 
Ferenc József Házában rendkívüli közgyűlést 
tart, melyen megállapítják az egyetemes tanító-
gyűlés idejét. — Az orsz. közoktatási tanács 
állandó bizottsága húsvét után folytatja a nép-
iskolai utasítások tárgyalását s előreláthatólag 
egy-két ülésen be is fejezi. — Ünneplések. 
Odor Emilia budapesti felsőbb leányiskolái 
tanítónő tiszteletére, aki most töltötte be 
működésének 30. évét s akit ez alkalommal a 
király arany érdemkereszttel tüntetett ki, szép 
ünnepet rendeztek a budapesti áll. felsőbb 
leányiskolában, melyen a minisztert Molnár 
Viktor min. tanácsos képviselte. A Budapest-
józsefvárosi elöljáróság dísztermében meg 
Ekker Antal veterán fővárosi tanítót ünne-
pelték, skit a király 40 évi buzgó működé-
séért arany érdemkereszttel tüntett ki. A 
minisztert itt is Molnár Viktor miniszteri 
tanácsos képviselte — A népiskola I. osztályá-
nak beszéd- és értelemgyakorlati anyaga lec-
kékben kidolgozva jelenik meg legközelebb 
Kovács Gyula könyvkereskedőnél, Nagy-Bányán 
Székely Árpád közs. tanító tollából. E leckéket, 
mondja a szerző, tapasztalat alapján, gyakorlati, 
a gyermekeknek könnyen megérthető, szemléltető 
módon szűrtem le és úgy írtam meg, hogy 
azokat az osztott és osztatlan iskola tanítója 
előnyösen használhassa." Akik előfizetnek rá, 
portómentes küldéssel fűzve 2 koronáért, 
kötve 2 korona 60 fillérért kapják meg. E 
kedvezményes árban csak azok kapják, akik 
április hó 15-ig beküldik a pénzt. A bolti ár 
valamivel magasabb letz. — A magyar nyelvi 
oktatáshoz vezérkönyvet írt Ligárf Mihály 
pápai tanítóképzőintézeti gyak. isk. tanító ; 
a munka már sajtó alatt van s május hóban 
szétküldésre kerül. A munkát a szerzőnél vagy 
Kiss Tivadar pápai könyvkereskedőnél lehet 
megrendelni. — Női ipariskola (felsőbb kézi-
munka-tanfolyam) első osztálya nyílik meg a 
dobsinai közs. polg. leányiskolával kapcsolatosan 

f. évi szeptember elején. Főcélja a növendé-
keket két ev alatt oly gyakorlati ismeretekkel 
látni el, hogy a női- és gyermekruhaszabás 
és varrás, a divatárú és díszmukák stb. körébe 
tartozó munkálatokat önállóan elvégezhessék, 
sőt ha a szükség úgy kívánná, az e téren 
szerzett gyakorlati ismeretek tisztességes meg-
élhetésüket, kenyérkeresetüket is biztosíthas-
sák. Az évi tandíj 60 korona, mely félévi, vagy 
esetleg havi részletekben előlegesen fizetendő. — 
Siketnéma tanulók fölvétele. A siketnémák aradi 
iskolája első osztályába az 1904—5. iskolai 
évre új növendékeket vesznek föl. Folyamodni 
április hó 15-ig lebet. Közelebbi fölvilágosítást 
az igazgatóságtól lehet kérni. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Balázs Mihály (P.-Vizes) küldeménye 
(Tompa József áll. isk. ig.-tanító névnapján 
jelen volt tanítók adománya) 2 K 10 f; Penják 
Tivadar, Alsó-Kálinfalva (tags, díja 1904-re, 
új tag) 3 K ; lile Tivadar (Borsa-Válaszút) 
30 f. — 2. Tanítók Házára : Özv. Lővinger 
Bertaknné, Heves (koszorúmegváltás címén) 
8 K. Átutaltuk az Eötvös-alap pénztárába. 

— Halálozás. Bárány Gyula, a csurgói áll. 
tanítóképző - intézet igazgatója március hó 
25-én, munkás élete 50., tanári működésének 
29., igazgatóságának 3. évében hosszas szenvedés 
után elhunyt. — Id. Fekete János pilis-maróthi 
nyug. főtanító, aki 42 évig működött a tanítói 
pályán, 70 éves korában meghalt. — Arányi 
(Steuer) Ferenc Pankota község (Arad-megye) 
kántortanítója 53 éves korában elhalálozott. 
A megboldogult 32 évig működött a tanítói 
pályán ugyanabban a községben. — Ghdyássy 
Mihály szepesjakabfalvi községi tanító élte 
59-ik, működésének 35-ik évében rövid szenve-
dés után elhunyt. Áldás emlékökre ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII. ker., Hársfa-utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker., Rottenbüler-utca 
66. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke : 
Somlyay József, lakása : Budapest, 1. ker., Városmajor-
utca 31. szám; pénztárosa: Dallos István, lakása: I. 
ker.. Gellérthegy-utca 27. szám. 

Tartalom. Magyar nemzeti öntudat a nevelésben. 
Makói Makay Béla dr. — Eötvös-alapunk szerveze-
tének eddigi változásairól. Péterfy Sándor. — A nép-
pel való foglalkozás. Mező Dániel. -— Egy kényes 
kérdés. Schlosz Lajos. — Üdülőhelyek tanítók szá-
mára. Máthé József. A tankötelezettség kezdete. — 
„Erzsébet királyné-alapítvány." — Szünóra: Tavasz-
felen. Minké Béla. — Arcképe előtt. Gserny Béla. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e l ap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i 
in tézet , tehát az összes óvodák, e lemi , felső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése i r á n t i fo lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügyelő által l á t t amozo t t 
községi elölj árósági b izony í tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
L a p j a " szerkesz tőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az n to l só pos ta vi lágosan k i í randó. 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy n e g y e d évnél kevesebb 
időre^ előfizetést n e m f o g a d u n k el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenk i á l ta l k i számí tha tó h i rde t é s i dí j e lőre kü ldendő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenkc t t ed részé t 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEB., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEK. , ISKOLA-TÉR :i. 

Klésciratokat n e m a d u n k v i s s z a . 

Védekezés az alkoholizmus ellen. 
Ez egyike azon új kérdéseknek, melyek 

mindinkább nagyobb mértékben foglal-
koztatják világszerte az emberiség jobb-
jait. Egyesek, társulatok ós kormányok 
egyaránt nagyobb és nagyobb súlyt 
fektetnek e kérdés és az ezzel kapcso-
latban szükségessé vált intézkedések 
pontos foganatosítására. Keresik az utat, 
módot ós eszközöket, melyekkel e fenye-
gető rém ellen sikeresen szembeszállhat-
nak. Ennek kapcsán jutottak oda, hogy 
e rém leküzdéséhez első sorban az iskola, 
a tanító szolgáltathatja a leghathatósabb 
és legcélravezetőbb fegyvereket. 

íme, ismét egy új föladata az iskolá-
nak és tanítónak, mely pedig már most 
is — sokunk véleménye szerint — ala-
posan meg van terhelve. Tekintve azon-
ban ez ügy nagy fontosságát, nem von-
hatjuk ki magunkat, ez újabb kötelesség 
teljesítése alól annyival kevósbbé, mert 
mérhetetlen kárt okozna az e téren 
való közöny és nemtörődömség. 

Elborzad a lelkünk, ha csak a száraz 
számadatokat olvassuk is melyeket hi-
vatott ós megbízható szakemberek ter-
jesztettek a legutóbb Brémában tartott 
alkoholizmus elleni XI. nemzetközi 
Kongresszus elé. Azokból föltétlen biz-
tonsággal megállapítható, hogy az alkohol 
az embernek úgy testi, mint lelki szerve-
zetére romboló hatást gyakorol, a szer-

vezetet gyengíti, ellentállási képességét 
csökkenti s a betegségek iránt fogé-
konyabbá teszi. Lerontja az ember 
erkölcsi alapját, idealizmusát s romboló 
hatása nemcsak az egyedeken nyilvánul, 
hanem egész nemzedékeket tesz testileg 
és lelkileg nyomorékká. 

Mi, tanítók, tudjuk legjobban, hogy 
akárhány gyengébb elméjű tanítványunk 
szülei alkoholisztikus életmódjának szá-
nalomra méltó áldozata. 

De a katonaügyi statisztika is iga-
zolja, hogy egyes vidékeken a hadköte-
lesek fele annyira elkorcsosult, hogy 
fegyverképtelen, ami azt jelenti, hogy 
a lakosság fele korcs. 

Az emberiség legnagyobb ellenségé-
nek a tuberkulózisnak melegágya az 
alkoholizmus, mert az idegrendszert 
pusztítja, zavarja az általános táplál-
kozást és veleszületett gyengeségi álla-
potokat hozván létre, prediszponálja az 
örökösöket a gyermekkori tuberkulózisra. 
A már tuberkulotikus szervezetre pedig 
igen rossz hatással van s a betegség 
kifejlődését sietteti. 

De nem akarom ez alkalommal az 
alkoholizmusnak a testre gyakorolt rom-
boló hatását bővebben fejtegetni, csak 
azt említem még meg, hogy a nyomor, 
szegénység és rossz házasélet főbb oko-
zója. 

Az alkoholizmus elleni küzdelem már 
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régebbi időkben kezdődött Európa egyes 
országaiban, de nem sok sikerrel járt. 
Ennek fő oka az volt, hogy a kormányok 
nem nélkülözhetvén a fogyasztott italok 
után befolyó adóösszegeket, egyáltalán 
nem, vagy csak lanyhán igyekeztek az 
alkoholizmus terjedésének gátat vetni. 
Megelégedtek egy pár korcsmai rend-
szabállyal és mértékletességi prédi-
kációval. 

Csak Norvégiában foglalkoztak ko-
molyan a dologgal, intézkedtek törvény 
útján és ma már elérték azt, hogy 
Európa legkorhelyebb országából a leg-
józanabb lett és íme, emellett minden 
téren óriási módon emelkedett. A lakos-
ság szelíd, művelt, mintaszerűen becsü-
letes, a közbiztonság kitűnő, a fegyházak 
és őrültek házai mindinkább üresebben 
állanak. 

Mily ellenkező képet mutat e téren 
különösen hazánk északi része, de min-
denütt elszórva is érezhető a szomorú 
hatás ! 

Összetett kezekkel nem nézhetjük 
tehát a rombolást, ha azt akarjuk, hogy 
népünk anyagilag és erkölcsileg a tönk 
szélére ne jusson. Eredményt azonban 
csak akkor érhetünk el, ha vállvetve, 
egyesült erővel küzdünk ellene. 

Törvényhozásnak, kormánynak, társa-
dalomnak, egyháznak és iskolának egy-
aránt minden eszközzel és teljes erővel 
kell e küzdelemben részt vennie, máskép 
célt nem érünk, sikert nem várhatunk. 
Egyik se akarja a küzdelemből reá eső 
részt a másikra hárítani. A népiskolá-
ban a tanító ám kezdje a harcot, de 
folytassák ezt fokozottabb erővel a 
felsőbb tanintézetek, a hatóságok, kor-
mány és társadalom. 

Az iskola felsőbb osztályaiban külö-
nösen az egészségtan azon tantárgy, 
melynek keretében észrevétlenül kezd-
hetjük meg a. harcot az alkoholizmus 
ellen. Evégből föltétlen szükséges az 
olvasókönyvekbe pár olvasmányt föl-
venni, melyek élénk szinezéssel rajzolják 

meg az alkoholizmus romboló hatásait, 
szomorú következményeit. Ezek tárgya-
lásánál fejtse ki a tanító részletesen e 
róm emberrontó hatását. Miután a 
gyermek lelkére e kép nagy hatással 
van, szerkesztessen a tanügyi kormány 
oly képeket, melyeken az alkoholizmus 
szervezetet romboló munkája élénk szí-
nekkel van ecsetelve. 

Azonkívül mindenkor és mindenütt 
akad alkalom a reáutalásra. Gyakran 
ott támolyog a szemléltető eszköz az 
iskola előtt, vagy ott fetreng a sárban. 
Bizony több hasznot hajt működésünk, 
ha ilyenkor kevés időre eltérve az óra-
rendtől arról beszélünk, mintha ezen 
idő alatt Ázsia vagy Afrika valamely 
hegységéről tartanánk tanítást. 

Magától érthető dolog azután az is, 
hogy a tanítvány sohase lássa tanítóját 
az iskolában vagy azonkívül másnak, 
mint józannak. 

A szülőkkel való érintkezésnél is 
gyakran hozzuk szóba azt, mily káros 
hatással van a gyermek fejlődésére azon 
oktalan és durva szokás, hogy a síró 
csecsemőnek is pálinkába áztatott ke-
nyeret adnak, csakhogy elhallgasson. Ne 
engedjük azt, hogy a gyermekeket lako-
dalmakba és más torokba magukkal 
vigyék és ott ittassák. 

így haladjon a tanító munkája, míg 
a gyermek az iskola körében van. Ezek 
után vegyék át és folytassák azt az 
ifjúsági egyesületek. Ezek körében mái-
ajánlatos a külföldön sok helyen szer-
vezett abstinens egyesületek szervezése, 
melynek tagjai Ígéretet tesznek, hogy 
minden részegítő italtól tartózkodni 
fognak. 

Nehéz, majdnem lehetetlen egy iszá-
kost meggyógyítani, annál könnyebb 
azonban a gyermeket vezetni. 

Ha az iskolákban és ifjúsági egye-
sületekben ily módon megindítottuk az 
alkoholizmus ellen az irtó háborút, sokat 
megtettünk arra — föltéve, hogy a 
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társadalom, törvényhozás szintén meg-
teszi a szükséges intézkedéseket, melyek 
fölsorolása azonban munkám keretén 
kívül esik — hogy az emberiség e 
gyilkos rémét legyőzhessük és így anyagi 
és szellemi jólétét emeljük. 

Végül még azt említem meg, hogy a 
legközelebbi alkoholelleni kongresszus 
1905-ben Budapesten fog megtartatni s 
oda kellene kormányunknak hatnia, 
hogy azon mennél több tanférfiú résztvegyen. 
(A M. T. Orsz. Bizottsága a kongresszus 
végrehajtó bizottságában képviselve van. 
SzerJc.) 

(Orosháza ) Brósz János. 

A népiskolai új tanterv életbe-
léptetése. 

Az elemi népiskolai új tanterv-javaslathoz 
készülő utasítások tárgyalása az Orsz. Közokt. 
Tanács állandó bizottságában immár vége felé 
jár és amint illetékes helyről értesülünk az 
élemi népiskolai új tanterv a hozzá tartozó 
utasításokkal együtt az 1905/6. tanévben 
életbeléptethető lesz. 

Tagadhatatlan, hogy az állandó bizottság 
munkája e tekintetben hosszúra húzódott, s 
részint a dolog természetében rejlő, részint az 
állandó bizottságon kívül eső okoknál fogva 
nem teremhette meg gyümölcsét oly hamar, 
mint ezt a türelmetlenkedő közvélemény remélte 
és óhajtotta. Ily organikus munkálat azonban 
mindenkor rendkívüli nehézségekkel jár és 
sokkal inkább kell óvakodni az elsietéstől, 
mint a hosszadalmasságtól. Hogy a népiskolai 
tanterv revízió és a hozzá tartozó utasítások 
tárgyalása mily rendkívüli nehézségekkel járt 
az állandó bizottságban, az kitűnik a következő 
rövid történeti visszapillantásból: 

Az állandó bizottság a középiskolai tan-
tervek és utasítások revíziója mellett a nép-
iskolai tanterv revízióját és a hozzá tartozó 
utasítások elkészítését is megszakítás nélkül 
napirenden tartotta. Már 1899-ben elkészítette 
és jóváhagyás végett fölterjesztette a hat-
osztályú osztott népiskolai revideált tantervét, 
mely a rákövetkező esztendőben több kir. 
tanfelügyelőnek, tanítóegyesületnek és testület-
nek kiadatott véleményezés végett főképen 
abból a szempontból, hogy az osztatlan nép-
iskolák számára külön tanterv készíttessék-e 
vagy sem. E vélemények beküldetvén a 
tanácshoz, az állandó bizottság véglegesen meg-

állapította az osztott hatosztályú népiskola 
tantervét s a beérkezett vélemények figyelembe 
vételével akképen döntött, hogy az összes 
népiskolák számára csak egy tanterv készít-
tessék s ilyenül ajánlotta az általa kidolgozott 
teljesen osztott (hat tanítóval bíró) népiskola 
tantervét, az utasításoknak hagyván azt a föl-
adatot, hogy az osztott népiskolák külömböző 
körülményeihez való alkalmazásáról kellő tájé-
kozást adjanak. Miniszteri jóváhagyás után ez 
az egységes tanterv kiegészíttetett az általános 
ismétlő népiskola tantervével s az 1901. évben 
szakbizottság küldetett ki az utasítások elké-
szítése végett. E föladat megoldása rendkívüli 
nehézségekkel járt ; a szakbizottság sem a 
hazai sem a külföldi irodalomban nem talált 
olyan munkálatokat amelyekre támaszkodhatott 
volna. Az albizottság 1902. évben elkészült 
munkálata gyökeres átdolgozáson menvén ke-
resztül; az állandó bizottság új albizottságot 
küldött ki, mely az 1902/3. iskolai év alatt 
annyira haladt munkájával, hogy az állandó 
bizottság az 1903. év ősszén megkezdhette a 
népiskolai utasítások tárgyalását az albizottsági 
munkálat alapján. 

Habár más ügyekkel is el volt foglalva az 
állandó bizottság, 1903 szeptember hava óta 
letárgyalta az általános részt az egész mun-
kálat vezérelveivel, azután a magyar nyelv-, 
beszéd- és értelemgyakorlatok, mathematika, 
földrajz, történet és alkotmánytan, a természet-
tudományi és művészeti tárgyak egy részének 
utasításait és ezentúl már csak a művészeti 
tárgyak befejező része, a kézimunka és test-
gyakorlás utasításai várnak elintézésre. Ha az 
állandó bizottsághoz utalt egyéb sürgős ügyek 
tárgyalása a várhatónál több időt nem foglal 
le, remélhető, hogy az állandó bizottság f. é. 
május vagy június haváig elkészül az osztott 
hatosztályú népiskola utasításaival. Ámde ezzel 
föladatának csak egyik részét fogja megol-
dani. Ezeket az utasításokat szervesen kell 
kiegészíteniök az osztatlan népiskola utasításai-
nak, amelyeknek gyakorlati fontossága amazoké-
nál nem csekélyebb. Sőt a revízió teljességéhez 
hozzá tartozik a nem magyar tannyelvű isko-
lák számára szolgáló utasítás is a magyar 
nyelv tanításáról (előmunkálatai már meg-
vannak) és az általános ismétlő népiskolai 
tanterv utasítása. 

Hogy a közoktatási Tanács állandó bizott-
sága mindezeket a munkálatokat elkészítette : 
szüksége van még az 1904/5. iskolai évre és 
így az elemi népiskolai tanterv a hozzá tar-
tozó Utasításokkal együtt csak az 1905/6. tan-
évben lesz életbeléptethető. 

eC$K3e 
14* 
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= Az ötödéves korpótlék kiszolgáltatása 
bizonyára sok — kivált felekezeti iskolánál 
működő — kartársamnak okozott és okozhat 
még gondot és bajt. Ugyanis sok helyütt — 
ha a hitközség vagy annak iskolaszéke az ide-
vágó orsz. törvény életbeléptetése előtt is vala-
melyes fizetési fokozatokat, illetőleg fizetés-
emelést biztosítottak neki a pályázati hirdetésben, 
esetleg a díjlevélben — vonakodnak külön 
ötödéves korpótlékot adni és azokat minden áron 
a fizetésemelésbe akarják betudni. 

Ez természetesen igazságtalanság és hogy 
az így megrövidített kartársaim adott esetre 
hivatkozhassanak keresetükben, közzéteszem 
egy ilyen perből előállott közigazgatási vég-
határozatot tájékozásul. 

A neveket elhagyom, de az eredeti okmányt 
a t. szerkesztőségnél letéteményezem, hogy 
mindazon, akiknek érdekükben áll a teljes 
adatok birtokába jutni, azt onnan mindenkor 
megszerezhessék. 

964/1904. T. vármegye közigazgatási 
bizottságától. Tárgy: A. B. C. tanítóknak 
fizetésügye. — Véghatározat: Köteleztetik 
X. róm. k. hitközség, mint az ottani r. k. 
iskola fönntartója, hogy A. B. C. tanítók 
fizetését díj leveleik értelmében 1902. évi 
január hó 1-től 520 frt, illetve 1040 korona 
összegben szolgáltassa ki, illetve már föl-
vett illetményeiket ezen összeg erejéig 
egészítse ki. — Indokok: Kötelezendő 
volt a hitközség az említett tanítók fizeté-
sének évi ez összegben való megállapítá-
sára az X.-i r. k. iskolaszéknek 1892. évi 
január hó 12.-én X. szám alatt hozott és 
az illetékes egyházmegyei főhatóság által 
ugyancsak 1892. évi 210. szám alatt jóvá-
hagyott határozata, valamint az ezen 
határozat értelmében kiállított díjleveleik 
alapján, mely szerint az X.-i róm. kath. 
tanítók, illetve tanítónők kezdőfizetése 
420 frt (840 kor.)-ban állapíttatik meg, 
tíz évi szolgálat után pedig ezen fizetés 
40 frt (80 kor.) -tal és 20 évi szolgálat 
után 80 frt (160 kor.) -tal emeltetett, 
vagyis húsz évi szolgálat után 600 frt 
(1200 kor.)-tal lezáródik; — de kötele-
zendő volt a hitközség azért is, mert az 
1893. évi XXVI. t.-e. végrehajtása tárgyá-
ban kiadott utasítás 2. §-a érteiméhen 
esedékes évötödös korpótlékok ezen fizetés-
javításba be nem számíthatók, még akkor 
sem, ha a fizetés a 600 koronát meg is 
haladja. Kelt. (stb.) 

( árad. Só falvi György. 

eEXfíO- — 

Eötvös - alapunk szervezetének 
eddigi változásairól. 

Jellemző, de korántsem valami örvendetes 
jelenség gyanánt kell megemlítenem, hogy 
a 29 év leforgása alatt húszezernél is jóval 
több kartárs iratkozott volt már be alapunknak 
rendes tagjai közé ; ámde e húszezer tag közül 
a nagy többség csak rövid ideig maradt meg 
annak a kötelékében s csak egy, két évig fizette 
be rendesen a tagsági díjt. Mi okozhatta ezeket 
az itt fölemlített jelenségeket? Fölsorolhatok 
e jelenségek okaiból is néhányat, hogy könyeb-
ben tisztázhassam majd a fölvetett kérdést. 

E kedvezőtlen tények és jelenségek egyik 
oka az volt, hogy nem voltunk képesek azokat 
mind ösztöndijakhoz és segélyösszegekhez jut-
tatni, akik, mint az „Eötvös-alap kötelékébe 
fölvett tagok, ilyenekért folyamodtak, ilyenekre 
jogosan számíthattak volt az alapszabályok 
értelmében is. Bizony ez a dolog nekünk, az 
„Eötvös-alap" gondozóinak is keservesen esett 
mindenha; de hát ennek sem az „Eötvös-alap" 
szervezete, sem mi nem voltunk az okozói. 
Érthetőnek találtuk tehát mi és érthetőnek 
találhatja más is, hogy azok közül az „Eötvös-
alap" jótéteményeiért folyamodó tagtársak 
közül igen sokan, akik az alapba vetett remény-
ségükben mindjárt az első alkalommal is csalód-
tak, elkeseredésükben nemcsak hogy maguk 
kiléptek alapunk kötelékéből, de másokat is 
lebeszéltek arról, hogy ahhoz csatlakozzanak 
vagy abban megmaradjanak. 

Ehhez járult még az a véletlen is, hogy az 
„Eötvös-alap jótéteményeit kiosztó országos 
bizottság", amelynek a tagjai maguk nagyobb-
részt róm. kath. vallásúak voltak, , Eötvös-
alapunknak" mindjárt az első évtizedében 
egymás után négy esztendőben is, mindig 
protestáns vallású egyetemi hallgatóknak ítélte 
oda a kiosztásra jutott egyetlen egy 200 forintos 
ösztöndíjat, a róm. kath. vallásúaknak ellenben 
csak egyszáz forintosakat adott. Ez a véletlen, 
amely a bizottságnak igazán lelkiismeretes és 
a hitfelekezeti minőségtől eltekintve minden 
más körülményt lelkiismeretesen számba vevő 
eljárásáról tett tanúságot, arra szolgáltatott 
erős alapot, hogy egyik-másik kartársunk 
országszerte azt a fölfogást és balvéleményt 
hirdesse és ahol csak lehetett meggyökerez-
tesse, miszerint a róm. kath. kartársak nem 
igen számíthatnak arra, hogy az „ Eötvös-
alap" jótéteményeiben részesülhessenek; mert 
az „Eötvös-alap" gondozói a protestánsoknak 
kedveznek s a róm. kath. tanítók gyermekeit 
az ösztöndíjak kiosztása alkalmával háttérbe 
szorítják. E téves és nem a legjobb indulatból 
származó híreszteléssel szemben az alapot 
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gondozó bizottság egyes egyedül csak oly 
módon védekezett és védekezhetett mind a 
mai napig, hogy évenként közzétette azoknak 
a névsorát vallásuk minőségének a kitünteté-
sével egyetemben, akik alapunk valamely 
jótéte ményében részesülnek. Eötvös alapunkra 
vonatkozó évi közleményeink fényes tanúságot 
tesznek afelől, hogy az alap jótéteményeit 
kiosztó bizottságok, amelyeknek tagjai között 
mindig nagy többségben voltak a róm. kath. 
vallású kartársak, kezdettől fogva híven őrköd-
tek az alapszabályokban érvényre jutott ama 
szép és hazafias elvnek az épségben tartása 
fölött, amely nem engedi meg, hogy alapunk 
jótéteményeinek a kiosztása alkalmával a fele-
kezeti és a nemzetiségi szűkkeblűség a nemzeti 
közérzületből és a kartársi szent szeretetből 
fakadó osztó-igazságnak az erejét megsemmi-
sítse vagy csak meg is gyengítse. 

Hogy az alap jótéteményeit kiosztó országos 
bizottság intézményünk életének már az első 
évtizedében egymás után négy ízben is protes-
táns kartársak egyetemen tanuló fiainak Ítélte 
oda a 200 forintos ösztöndíjakat, ennek oka 
egyes egyedül abban rejlett, hogy ezeket 
találta tanulmányaikban elért sikereiket és 
egyéb körülményeiket is tekintve a 200 forintos 
ösztöndíjakra a legméltóbbaknak ; mert hogy 
a róm. kath. kartársak jogos igényeit már az 
első évtizedben is mindenkor igyekezett az 
„Eötvös-alapot gondozó bizottság" kielégíteni, 
erről világos tanúságot tesz alapunk titkárá-
nak az 1886-ik évi február 2.-án nyomtatás-
ban is megjelent jelentéséből vett következő 
kimutatása : 

„Az „Eötvös-alap" 11 éves működése alatt 
mindössze 19,079 forintott osztott ki ösztön-
díjak és segélyösszegek alakjában 249 tanítói 
család között, (ezen 249 család közt volt 107 
róm. Icath., 51 ág. ev., 42 ev. réf., 4 gör. 
kath., 4 unitárius és 31 izraelita vallású) — 
és 1920 forintot adott szintén segélynek 
nevezhető formában ama vidéki kartársak 
egyetemeinken tanuló fiainak, kik az alap 
irodai teendőiben segédkeztek és emellett 
515 forint 20 krt nyújtott az árvízkárosult 
szegedvidéki tanítóknak az ínség enyhítésére 
és így tehát mindössze 21,514 forint 20 kr.-t 
adott az alapszabályokban kitűzött szent 
célokra s ezen kívül 22,223 forint 63 kr. alap-
tőkét is gyűjtött." 

A föntebb említett tévedésen alapuló rossz-
hiszemű híresztelés látszólag nem sokat ártott 
ugyan az „Eötvös-alapnak", kitűnik ez abból, 
hogy mindig többségben voltak alapunk tag-
jai között a róm. kath. vallású kartársak, 
minek következtében az sem csudálandó, hogy 
az alap jótéteményeiért folyamodó és az ezek-

ben részesülő tagok nagyobb része is kezdettől 
fogva a róm. kath. testvérek közé tartozott, 
annak dacára, hogy a jótétemények kiosztása 
alkalmával a vallás és nemzetiség minősége 
soha sem vétetett figyelembe. Ámde azért 
mégis hizonyos, hogy ez a téves híresztelés 
sokakat visszatartott az „Eötvös-alap" kötelé-
kébe való belépéstől. 

Akadt egyesületünk életében évenként egy-
egy eset arra nézve is, hogy egyik-másik 
kartársunk kölcsönt kért az „Eötvös-alap"-
ból; de azt, hogy egyesületünket kölcsönöket 
nyújtó testületté alakítsuk át, tudtommal eddig-
elé csak egy ízben indítványozta volt egy-két 
kartársunk. Nehéz is volna ennek az eszmének 
a megvalósítása nézetem szerint már csak a 
nagy felelőség miatt is, amellyel az alap 
vagyonának kikölcsönözgetése járna, amellyel 
véleményem szerint csak az az orsz. bizottság 
vállalhatna magára, amely az .Eötvös-alap" 
jótéteményeinek a kiosztására van hivatva s 
évenként csak egy ízben tart gyűlést. Egyéb-
ként is, miként említém, ennek az eszmének 
a megvalósítására nézve a szükség eddig sem 
nyilvánult 20—25 esetnél többször a 29 év 
leforgása közben. 

„Eötvös-alapunk" szervezete ellen nézetem 
szerint csak azoknak lehetett és volt alapos 
kifogásuk már kezdettől fogva, akik kevesel-
ték azt, amit alapunk az árvákért és a tanító-
nőkért még az esetben is megtehetett volna, 
ha egyesületünk a kívánatos erőhöz juthatott 
volna. Ámde ezek látván az „Eötvös-alap" 
lassú fejlődését és gondozóinak küzdelmeit, 
alapunk híveivel egyetértőleg elhatározták, 
hogy szép szándékaikat és céljaikat önállólag 
valósítják meg. 

így történt, hogy az „Eötvös-alap "-ot is 
hűségesen támogató Tóth József, Gyertyánff'y 
István, György Aladár és dr. Kiss Áron 
buzgólkodása folytán már az 1882-ik eszten-
dőben megalakult volt a Magyarországi taní-
tók árvaházi egyesülete, amely már 1885-ben 
meg is nyitotta az ezóta áldást árasztó buda-
pesti árvaházunkat és hogy Zirzen Janka 
meg György Aladár vezetése mellett az 1885-ik 
évben megalakult az óvónők, nevelőnők és 
tanítónők menedékházát létesítő és gondozó 
Mária Dorothea tanítónő egyesület, amely oly 
sok szép és üdvös dolgot hozott létre eddig-
elé is. 

Az Eötvös-alap 1875-ik évi első alapszabály-
zatának és szervezetének két legnevezetesebb 
gyengeségén segítettek volna tehát az újonnan 
keletkezett testvéregyesületek és létre jött 
még ezeken kívül 1884-ben, minekelőtte 
alapunk második alapszabályzatát a kormány 
megerősítette volna, a Római- és görög- kath. 
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tanítók segélyegyesülete is, amely nagy Isten 
áldása kath. vallású kartársainkra nézve. 

Célomat tekintve, ezúttal fölösleges annak 
az előadása, hogy miként jutott „Eötvös-
alapunk" második szabályzatának megfelelőleg 
az egyetemes tanítói gyűlések bizottságainak a 
kezei közül az Országos képviseleti tanító-
gyűlés bizottságainak a gondozása alá; de be 
kell mutatnom, hogy mennyiben módosult és 
javult „Eötvös-alapunk" szervezete az „Országos 
képviseleti tanítógyűlés" által az 1888-ik 
esztendőben véglegesen megállapított ; de a 
közoktatási miniszter által csak az 1885-ik 
évi május havában jóváhagyott alapszabály-
zatok intézkedései következtében. 

Eötvös-alapunk célját tekintve is történt 
változás az 1885-ik évi szervezetben, kitűnik 
ez az alapszabályzat 3. §-ának szövegéből, 
amely így szól: „Ezen alapból: az ezt fönn-
tartó rendes tagok gyermekei számára ösztön-
díjak, özvegyeik, árváik és keresetre képtélen 
nyomorék nagykorú utódaik részére segélyek 
osztatnak; b) a tanítók orsz. árvaháza, illető-
leg annak alapja, támogatásban részesül ; 
c) az elnyomorodott és e miatt tanítói állásai-
kon meg nem maradható, csekély nyugdíjban 
részesülő, szegény sorsú rendes tagok segélyt 
kaphatnak; d) az elemi csapások által sújtott 
vidékek tanítói segély egyesületei gyámolíttatnak. " 

(Harmadik közlemény a jövő számban.) 
(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

A nemzeti nevelés érdekében. 
Ujabban a következő eszmék és gondolatok 

kötötték le figyelmemet: „1000 esztendőn 
keresztül a magyar családok voltak a nemzeti 
jellegek fönntartói" — „minden menedékház 
vezetésére faj magyar nőket alkalmaztam 
volna* — „a magyar családok végzik a 
nevelést, ezeket kell tanulmányozni, mint a 
nemzeti nevelés eszközeit". „A közoktatási 
rendszerünkben jobban keh nyilvánulnia a 
nemzeti jellegnek". „A családi nevelés fontos-
sága tekintetbe vételével elő kell készíteni a 
jó nemzeti nevelést." „Magában a magyar 
fajban kell megőrizni a nemzeti jellemvoná-
sokat". „Irodalomban és művészetben nyilat-
kozzék meg a nemzeti". „Az ősmagyar törté-
nelmi családok erény ehe építsük nevelési 
rendszerünket". 

Tehát amint láthatjuk a nemzeti nevelés 
támpontja nemcsak a népiskolában, hanem a 
családban is keresendő. Igenis, mert a családok-
ból lesz az ország, melynek jóléte a családok 
boldogságában; jövője a családok életében 
gyökeredzik. A családban pedig a nő az a 
fényes nap, ki műveltsége által jólétet, érző 

szíve által örömet és boldogságot áraszt a 
családi szentélyben. 

A Teremtő a magyar nőbe a lelki erőt és 
szépséget ; az igazi gyöngédségnek és bámulatot 
keltő akaraterőnek ; a tiszta érzelmeknek és 
egészséges észjárásnak csodálatos összhangját 
varázsolta. 

Ha nemzetünk történetét olvassuk, úgy 
találjuk, hogy őseink már a bevándorlás korá-
ban is azáltal tűntek ki a többi nemzetek 
közül, hogy náluk a nők iránti tisztelet a 
legmagasabb fokon állott és épen ezzel 
cáfolhatjuk meg azokat, kik reánk, illetve 
őseinkre a barbarizmus bélyegét akarják nyomni. 
Hisz ez a szó : „feleség" ! eléggé híven tükrözi 
vissza a nemzet szellemének és erkölcsének 
ösztönszerű irányát. A magyar nő ugyanis 
„feleség"-e urának, akinek előjogait elismeri; 
jó és balsorsban osztozik; de viszont a férj 
uralmának felét átengedi az ő párjának, akit 
„feleség"-évé tett. A magyar nőnek ezen 
nimbusza a történet fejlődésében folyton nőtt, 
de hogy nőhetett, ahhoz azon isteni és termé-
szeti adományok voltak szükségesek, melyek 
lelkében és szivében teremtő-erő gyanánt 
működtek. 

Es amely nép a nőt ily becsben tartotta, 
az bizonyosan nagy gondot fordított gyermekei 
nevelésére ; azokat apáik érvényeire szoktatni, 
bennük a magyart jellemző hazaszeretet, 
bátorság, igazság, szabadság, szótartás és rend-
szeretet érzelmeit fölkelteni korán törekedett 
és ki vonhatja kétségbe, hogy épp az anyák — 
mint a nevelés első faktorai — közvetítésével. 

A magyar nő nemzeti hivatása tehát törté-
neti alapon nyugvó, anyáról leányra szálló 
örökség, hagyomány, amelyet nemzetünk élet-
fönntartása érdekében megőrizni, azt a haladó 
kor szükségleteihez képest fejleszteni nemcsak 
hazafias, de erkölcsi kötelességünk. 

A magyar nőt hivatása századokon keresz-
tül a családhoz kötötte. Hogy mint felelt meg 
a hozzáfűzött várakozásnak, azt bizonyítja 
ezeréves multunk. Történelmünk nagy alakjai, 
kik fényt és dicsőséget hoztak e hazára — 
az egyik karddal, a másik lelkesítő, lángoló 
szóval, a harmadik ragyogó tollal — csodá-
latos jellemszilárdságukat és lelki erejüket 
vájjon nem az édes anyatejjel szívták-e magukba ; 
avagy mi acélozta volna meg, ha nem az 
anyai szeretet lángoló heve? Kétség kivül. 
Hisz hány ember, „nagy ember" életéről olvas-
suk, hogy saját vallomása szerint életpályáján 
és közszereplésében az anyai ráhatás irányí-
totta. Hát még a világtörténelemben mennyi — 
fordulópontot képező — eseményt találunk, 
hol a kulisszák mögött női kezek működtek. 

Az eddigiekből tehát levonhatjuk azt a 
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következtetést, hogy a nő szerepköre nagyon 
is fontos. Most csak azzal kell tisztába jön-
nünk, hogy hol felel meg inkább a női hivatás 
a nemzet közszükségletének : a családi életben-e, 
vagy a közpályán? E kérdést megoldani 
gyengének érzem magam és félek a darázs-
fészekbe nyúlni, de azért mégis megpróbálom, 
mert örülnék, ha egy kővel én is hozzájárul-
hatnék a „magyar nemzeti nevelés" templo-
mának fölépítéséhez. 

* . 

A modern élet hullámai elborították hazán-
kat is, de az ár készületlenül találta társa-
dalmunkat, megváltoztatta életföltételeinket és 
viszonyainkat. A modern élet nem elégszik 
meg többé azon természetes adományokkal és 
szokásokkal, melyeket őseinktől örököltünk; 
a gőz- és villanyos erő kiragadta a nőt a 
családi tűzhely mellől, új irányt tűzött ki, mi 
által a tártadalmi fölfogás is megbomlott és 
különféle nézetek és osztályok keletkeztek. 
Foglalkozzunk egy kissé ezen különféle társa-
dalmi nézetekkel. 

Az egyik azt mondja : Évtizedeken keresz-
tül kísérletezünk a férfinevelés és tanítás 
terén. Ujabb és újabb eszmék támadnak, az 
iskolák belső szervezetét változtatgatják, a 
tantervet revidiálják, szóval: sok erkölcsi és 
anyagi áldozatot hoznak a férfinevelésért és 
célt alig érünk el, mert férfiaink lelkikészsége 
még mindig nem felel meg a nemzet köz-
szükségletének. Oldjuk meg először ezt a kér-
dést, neveljük a serdülő ifjakat oly szellem-
ben, hogy azok később tudjanak az élethez 
alkalmazkodni és élethivatásukat a nemzet 
javára hasznossá tenni. 

A másik fölfogás szerint a nők taníttatása 
és képzése — még sok nő részéről is — 
csak külső ékességnek és dísznek tekintetik, 
mely csak a kényelmet és magasabb igényeket 
oltja a női lélekbe. Maradjon meg a nő ter-
mészetes és hamisítatlan mivoltában. A tuda-
lékosság ne sértse meg a nőiség zománcát ; 
legyen ő házias és jó gazdasszony, ki családja 
körében kedves otthont lel, ki könnyen tud 
lemondani és esetleg beletörődni sorsába. A 
nőnek fölösleges a közpályára lépnie, mert ez 
versenyt von maga után és nagyon megnehe-
zíti a férfiaknak, mint családalapítóknak és 
családfönntartóknak existenciáját, előbbre hala-
dását és megélhetési viszonyait. A nő termé-
szetes hivatása már a teremtéskor kijelöltetett, 
amikor férje mellé segítőtársul rendeltetett. 

A harmadik fölfogás szerint pedig a nők 
előtt is meg kell nyitni a múzsák templomát, 
hogy a leány előtt, ki férjhez nem mehet, új, 
tisztességes kenyérkereseti pálya nyíljék és 

hogy a nőiség hímporát megőrizve legyen 
képes életszükségletét megszerezni és fedezni. 

Ezen, a társadalom különböző osztályai által, 
a női hivatásnak nemzeti szempontból külön-
féleképen kimondott irányelveit egyenként nem, 
hanem csak egybevetve fogadhatom el. 

Igenis, szükségét érezzük az igazi női művelt-
ségnek. Vigyázni kell azonban, hogy a nő a 
műveltséget ne tekintse cicomának, külső, 
csillogó, hatástkeltő fénynek, hanem az igazi 
műveltség gránittalapzatán iparkodjanak komoly 
tudásuk és beesvágyuk egész erejével a társa-
dalom mozaikjában a haza javát, a közérdeket 
szolgálni és a magyar nő régi nimbuszát 
fönntartani. 

Művelt nőkre szüksége van a hazának 
emberi és nemzeti szempontból. Emberi szem-
pontból a családi életre nézve, mert érdekünk-
ben fekszik, hogy minél több művelt lelkű 
anyával dicsekedhessék a nemzet; hogy meg-
nyugvással tekinthessünk a gyermekszobákban 
az anyákra, kikre az ifjú nemzedék első neve-
lése, a haza jövője van bízva. Jó mondása ez 
egy világhírű bölcsnek, hogy: „A haza sorsa 
már a gyermekszobákban elintéződik." Tekint-
sünk be a mai, különösen a középosztály 
gyermekszobáiba és bele nyugodhatunk-e abba, 
amit ott látunk? Tisztelet a kivételnek, de 
keserű csalódás ér, és azt láthatjuk, hogy a haza 
jövője veszélyben forog, mert a rosszul értel-
mezett női emancipáció kizökkentette a nőt 
eredeti és speciális rendeltetéséből. Nőiskoláink 
közül egyedül a tanítónőképzők és óvóképzők 
nyújtanak megközelítőleg igazi, női műveltséget. 
Ezek az iskolák ruházzák föl a nőt azzal az 
igazi műveltséggel, mellyel bátran kiléphet az 
életbe és beléphet a családi szentélybe egy-
aránt. Ezzel az enciklopédikus tudással a nő 
tiszteletreméltó és tekintélyes tagja lehet a 
társadalomnak és mint művelt lelkű anya, a 
gyermekszobában is betöltheti nemzeti hiva-
tását. A többi nőiskolában — bármely fokon — 
sok az esztetika és kevés az etika. Csillagá-
szat, mathematika, alsóbb és felsőbb természet-
tudományok, rajz, olaj- és vízfestészet, félig 
elkezdett női kézimunkák befejezése, a zene 
minden ága, háztartási iskolák, műfőzés kül-
földi mintára, nyelvek és — nem tudom mi 
minden — képviselve vannak. Ezzel a magas 
műveltséggel azután együtt jár az idegesség 
is, mert máskép nem lehetne modem. És 
mivel ideges, nem tűrheti a gyermekzajt. 
Emancipálva van, korlátot nem tűr, sőt férje 
ellenvetését sem. Kis és nagy cseléd, bonn, 
kindsfrau, guvernánt, zene- és nyelvmesterek 
már idejekorán megjönnek. Mindenféle nevelőt 
találunk a gyermekszobában, csak magyart 
és — anyát nem, mert ez utóbbi azt hiszi, 
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hogy gyermekei érdekében mindent megtett 
és teljesen fölmentve érzi magát a nevelés 
munkája alól. Nyugodtan látogatják a kávé-
házakat, kioszkokat, orfeumokat, színházakat, 
sétatereket és zsúrokat. Utthon pedig a gyer-
mekek demoralizált cselédekre vagy külföldi 
nevelőkre vannak bízva, akik mindent elkövet-
nek, hogy idegen érzésüket és meggyőződé-
süket kitörülhetetlenül rányomják, illetve be-
véssék a fejlődő gyermeki lélekbe. 

Utánozva az aristokráciát, így nevelik a 
jobbmódú vagy kevésbé jobbmódú családok 
gyermekeiket. 

De miben látom én a nemzet veszteségét? 
— Igaz, hogy a nép a nemzet gyökere. De 
a népet — t. i. az alsóbb osztályt — a közép-
osztály vezeti. Ha a középosztály a nemzeti 
érzéseket és erkölcsöket nem ápolja, akkor ez 
kivész a népből is és erkölcsében és erejében 
sorvadni, pusztulni kezd a nemzet. 

A nőiskoláknak tehát nem csillogó lelki 
külsővel bíró nőket, hanem művelt lelkű ma-
gyar anyákat kell nevelniök, akik nemzeti 
lelkesedéssel és szülői érzéssel töltsék be 
tisztöket a gyermekszobákban ; akiknek tudá-
suk és szent meggyőződésük az legyen, hogy : 
a nemzet jövője a családok erkölcsére és 
erejére van építve. 

A családok beléletének szelleme hangadó a 
társadalomban és irányítója a társadalmi elvek-
nek és közfölfogásnak. A családi élet meg-
teremtője a nő, aki egyszersmind kapocs is a 
család és nemzet között. 

Hogy mily fontos szerep jut a nőnek és 
mily magasztos hivatás vár a nőre a család-
ban, ennek illusztrálására a magánéletből 
mutatok be néhány képet. 

A férj, ha kifáradt — szórakozást keresve — 
nehéz foglalkozásából a családi szentélybe 
vonul. De hogy tényleg szórakozhassék és 
lelkileg fölüdüljön, szükséges, hogy családi 
körében jól találja magát, hogy apró kívánal-
mai jóltevő gondossággal teljesíttessenek, hogy 
környezete megnyugtató, derítő összhangban 
legyen vele; hogy lehangolt kedélye tartalmas 
és bizalmas beszélgetésben találjon földerülést. 
Ha pedig az élet gondjai nyomják, a bölcs 
mérséklettel gondolkozni tudó és az életet 
tisztán szemlélő jó feleség mellett ne kelljen 
nélkülöznie a gyengéd és művelt nő tanácsát. 
Ellenkező esetben, egy szomorú házaséletben 
sínylődő férjet hivatása terén sem a maga, 
sem a családja érdekében nem vezet semmi 
nagyobb becsvágy. Az ily beteg kedélyű férfi 
élet- és munkakedvét elveszti, közcélok el-
érésére teljesen hasznavehetetlen tagja a társa-
dalomnak és érzéketlenné válik minden iránt, 
ami szép, jó, nemes és hazafias. De meg hány 

férfit kerget züllésbe és néha halálba egy 
műveletlen nő vagy az elégületlen házasélet ? 

Ha a nő piciny gyermekét keblére öleli, 
van-e ennél szebb jelenet ? Az anya a boldog-
ságtól ég ; örömtől ragyogó szemekkel elmélyed 
kicsiny angyala nézésébe és egész lénye át-
szellemült. Vagy midőn gyermekeitől körül-
rajongva látjuk, mily angyali türelemmel 
tanítgat, mesélget és felel a kis apró ivadék 
kérdéseire, — lelkükbe és szivükbe oltva 
azokat a nemes faágakat, melyek idővel Isten 
és a hazaszeretet virágjait hozzák meg. 

De tekintsük a nőt, midőn a konyhában, 
mint gazdasszony sürgölődik. Az előbbi arc 
már átváltozott, az angyalvonások helyét a 
figyelő gondosság foglalja el. Észrevesz és 
rendez mindent, hogy hazatérő férjének öröme 
teljék benne és az egész házban. Avagy, ha 
kerti munkájában kipirul és friss, eleven élet 
terül el arcán és lelkét a munka nemesíti. 

Ki figyelte meg a nőt, amidőn szíve mélyé-
ből a könyör fakad és szeretettel ad tanácsot 
a szorongatottnak, vagy alamizsnát a koldus-
nak. A nő szíve nemcsak a házi életé, a 
családé és gyereké, hanem magasabb szem-
pontból az emberiségé és a hazáé is. Ezalatt 
nem azt értem, mintha a nőnek politikai párt-
csatákba kellene elegyedni, de kell, hogy a 
zaj és tusa napjaiban finomabb lelki tulajdo-
naival megérezze mindazt, ami igaz, emberi 
és nemzeti. A spártai, karthagói, germán és 
egri nők kora már lejárt. Ily hősi önfeláldo-
zást a mai kor nem kiván a nőtől, csak azt, 
hogy gyermekéből jó magyart neveljen. Érez-
zen és tegyen úgy, mint igazi magyar nőhöz 
illik. 

Ha még fölemlítem azt, hogy a jótékony-
ság határtalan mezején mennyi szenvedést 
enyhítenek a betegápolónők ; mennyi könnyet 
szárítanak föl a nőegyesületek, rámutattam 
arra a nőre, akit a modern élet nem mételye-
zett meg; aki ettől menten, a magyar nő ősi 
erényeivel, nemes szívvel ós művelt lélekkel 
nem lankad abban a munkában, amelyben 
hivatottságánál fogva a nemzet rája szorul. 

Tudom, hogy vonásaim halványak, de célom 
elérésében az a törekvés vezérelt, hogy ki-
mutassam, hogy a magyar nő szereplése a 
magánéletben és a társadalomban mily fontos 
és döntő befolyású a nemzet életére. 

Lássuk most a nőt a közpályán. 
Mint már említettem, a modern élet elektro-

mos ereje kiragadta a nőt természetes mivol-
tából. A reális irány és a két nem egyen-
j ogo sul tságánák illatárja sokakat elkábított. 
És mondja meg valaki, hogy a nő orvosi, 
gyógyszerészi, vasúti, postai, távírói, telefoni 
és kereskedelmi pályafutásában lát-e valami 
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lélekemelőt és ideálist. A női hivatásnak itt 
nincs fénye, nincs ragyogása, mert elhomályo-
sítja sokszor a f'öltünési viszketegség, máskor 
az önző érdek vagy a kényszer, mely őket a 
közpályára vezeti. Mondhatom, hogy sajnálom 
a hivatalnoknőket. Nem irigylem azoktól a 
kenyeret, kiket az életfönntartás szüksége kény-
szerít a közpályára, de még jobban sajnálom 
azt a családot, ahol az anya is közhivatalt 
visel. Szerencsétlen kis gyermekek, hazám 
jövendő o-zlopai, micsoda gyenge oszlopok 
lesztek ti, kiknek a nevelése tudatlan, sokszor 
durva és rosszlelkű cselédekre van bízva, mert 
az apa és anya hivatalt viselnek. Ki figyelmez-
tet benneteket azonnal hibáitokra, amelyek ha 
belétek csontosodnak, veletek nőnek és erkölcsi 
életeteket tönkreteszik. Veszi-e hasznotokat 
a haza ? 

Ki ápol benneteket, ha betegek vagytok? 
Es viszont, mily lelki állapotban távozik édes-
anyátok a ti kórágyatoktól, mert hivatalba kell 
mennie ? És hogy töltheti be tisztét az oly 
anya, ki lélekben gyermekeinél van? Az ily 
életkörülmé iyek még egy erős lelkületű férfit 
is megviselnek, hát még a gyengébb szervezetű 
nőt, aki, ha családjának él, rossz hivatalnok 
és viszont, ha lelkiismeretes hivatalnok, ez a 
család és családi nevelés rovására történik. 
Statisztikai számadatokkal kellene bebizonyítani, 
hogy hány ezer ilyen családnál van kockára 
téve a családi nevelés. 

A gyöngéd nő működési körének legmeg-
felelőbb és természetes hivatásához legillőbb 
a tanítónői és kisdedóvói pálya. Egyedül itt 
érvényesül a női hivatás fensége a közpályán, 
a nemzet szolgálatában. Hazánk megmagyaro-
sodása érdekében alkotott népoktatási és külö-
nösen kisdedóvói törvényeink rideg végre-
hajtásától várható-e siker, ha ebben hazánk 
kisdedóvónői, — lelkükben igazi műveltséggel, 
mely nem a külfényre, hanem a belbecsre 
ad, mely föladatát megértve, azt szíve erejévé 
teszi, — kitartó eréllyel, okos, csendes és 
önérzetes munkával nem támogatnak ? E pályán 
a nő igazán nélkülözhetetlen és e téren a 
nemzet szükségleteit semmisem tudná pótolni. 

Mi, tanítók, kik a társadalom annyiféle 
osztályával vagyunk összeköttetésben és mivel 
tőlünk a gyermek pályaválasztása alkalmával 
a szülők oly sokszor kérnek tanácsot, kell, 
hogy a kor helyes és ferde irányú eszméit 
fölismerjük ; hogy az egyed tehetsége és liiva-
tottságát fölismerve a nemzet javára kihasznál-
tassuk és a nemzet jövője érdekében gyümöl-
csözővé tegyük. 

Fájó érzés fog el, mikor azt látom, hogy 
amíg a nőiskoláink cicomás tanterv alapján 
néhány ezer leánynak magasabb kiképzését 

célozzák, addig millió leendő anyának az alapos 
és nemzeti irányú kiképzését elhanyagolják. 
Idegen népek közé beékelt állam vagyunk, 
amelyben a családokra és különösen az anyákra 
fontos nemzeti misszió vár. 

És ha a magyar nő természetes hivatása 
sokoldalúsága fölött bármennyit is gondol-
kozom, közöttük legvonzóbb az anya. És ha 
emlékezetem szárnyain visszaszállok a múltba, 
amikor sokszor harc dúlt e hazában és bősz 
paripák gázoltak a holtesteken végig ; zászlónk 
megtépve és honfiaink letiporva rabláncokon 
nyögtek vagy hontalan bolyongtak, ki mérte 
meg fájdalmaitokat és ki ismeri el áldozatotok 
nagyságát a haza oltárán — derék magyar 
anyák ! — Majd új hajnal hasadt ; a szunnyadni 
látszó nemzet új lobogót tűz ki, megriad a 
kürt, kardot köt a bátor dalia; leroskad a 
zsarnok hatalom és fejére átkot szór a föl-
szabadult nemzet vérétől kivirágzott temető. 
Igen a temető, melynek borostyánja míg egy-
részt halhatatlansággal veszi körül az eleset-
teket, másrészt dicskoszorú a ti fejeiteken 
igaz magyar jó anyák, mert a ti jól nevelt 
gyermekeitek tették szabaddá és tartották fönn 
ezer éven keresztül e hazát. A ti karjaitokon 
kívánok drága hazámnak örök életet! 

(Budapest.) Dobos János. 

A népiskola egészségtani oktatása. 
A haladás és művelődés folyamán bizonyára 

csak később jutott el az emberiség arra a 
gondolatra, hogy nem elég csak gyógyítani 
tudni a betegségeket, hanem, hogy fölötte 
szükéges az is. hogy előzetes óvóintézkedések 
által a betegségek föllépése megakadályoztassék. 
A közegészségügy terén hasonló célt szolgáló 
intézkedések létesítése pedig már épen csak a 
legutóbbi időkben tapasztalható, mindamellett 
örömünkre szolgálhat, hogy e tekintetben már 
túl vagyunk az elméleti téren való kísérlete-
zésnél és a kormányhatóság maga mutatja a 
jó példát, amidőn a megfelelő preventív intéz-
kedéseket meg is valósítja a mindennapi életben. 

Az emberiségnek ma már óriási küzdelmet 
kell folytatnia — testi épségünk megóvása 
érdekében — a természettel, s ez a küzdelem 
nagy föladatokat ró nemcsak a társadalomra, 
mint egésre, hanem annak minden egyes tagjára 
is külön-külön. És e tekintetben, a mai nép-
nevelési, lakási, foglalkozási stb. viszonyok 
folytán egészen más föladatok háramlanak az 
emberre, mint a régebbi időben s ebből önként 
következik, hogy másként is kell vérteznünk 
magunkat a ránk leskelődő bajok ellenében. 
Nagyon természetes végül, hogy a népiskolának 
is ki kell vennie a részét az e téren fölmerülő 
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munkából, mert ez a fejlődesnek legtermésze-
tesebb útja. 

A népiskola egészségtani oktatása nagyon 
csekély térre szorult eddigelé, hiszen a tanterv 
erről meg sem emlékezik. Az olvasókönyvek 
tartalmaznak általában néhány higiénikus szabá-
lyokat tárgyaló olvasmányt s így ezeknek 
tárgyalása s néhány alkalomszerű figyelmeztetés 
képezte eddigelé a népiskola egészségtani okta-
tását. Csakhogy ma már ilyen oktatás, melyben 
ötletszerűség inkább van, mint rendszer — 
nem kielégítő. így nagyon csekély javulás 
várható mindazon dolgokban, amelyekben pedig 
az elfogultság, a maradiság és tudatlanság már 
szinte tűrhetetlen. Mert végtére a társadalom 
műveltebb rétege okul és tanul napról-napra, 
de a népiskolára vár még mindig az a föladat, 
hogy a köznépet kiemelje valahogy az ő 
csökönyös elfogultságából, mely oly mértékű, 
hogy előtte az orvos fogalma még egy fölös-
leges semmi, akihez az utolsó órában kell 
csak fordulnia, hogy a büntetést elkerülje. 
Nagyon jól ismerjük e tekintetben a nép 
gondolkodásmódját. Elfogult tudatlanságának 
nagyon ismert jelét adja köznépünk, amidőn tél 
elején ablakának külső részéhez jó vastagon 
tesz fűrészport, vagy más egyebet, hogy a 
csekély nyíláson be ne jusson egy kevés 
hidegebb, friss levegő ; persze ablaknyitásról 
szó sincsen egész télen át. Szellőztetni pedig 
ugyan mért szellőztessen ; csak nem engedi 
ki a drága meleget ! — Azt is érdemes 

O O 
volna köznépünktől megkérdezni, hogy mikor 
fürödtek utoljára ; ebből is sok tanulság volna 
szerezhető. 

Ezen sajnálatos tények fölsorolását lehetne 
még tovább is folytatni, de ez merőben fölös-
leges, mert az egészségügyi viszonyok eredmé-
nyét világosan föltünteti a halálozási statisztika, 
amelyből nagyon szomorú tanulságok vonhatók 
le. Elég, ha csak a tüdővésznek — a köznép köré-
ben is tapastalható — rombolására gondolunk. 

Ezzel szemben már most a legfőbb ideje, 
hogy orvoslás után tekintsünk. Azt hiszem, 
hogy a mindennapi és ismétlőiskola az a hely, 
ahol az orvoslás számára legelsőbben is tér 
kínálkozik, mert a köznép felnőtt tagjait oku-
lásra vezetni bajosan lehet, miután az elfogultság 
már nagyon beléjük rögzött, — a gyermekek 
nevelése ellenben a kezeinkben van. 

Az eddigi egészségtani oktatás tehát a mai 
kort ki nem elégítheti, s ennélfogva jelölje ki 
a tanterv a kereteket, amelyekben a jelzett 
oktatásnak föltétlenül haladnia kell. A leg-
elemibb higiénikus szabályok tárgyalását, ha 
másként nem, (talán szükségtelen mindjárt 
tankönyvre gondolnunk) az olvasókönyvekbe 
kell kötelezően fölvétetni, hogy a tanítás azok 

alapján haladhasson. A testápolás szabályai, 
ragályos betegségek, első segélynyújtás, élet-
mentés, alkoholizmus, a lakás és foglalkozás 
befolyása az egészségre — volnának azok a 
legelemibb tételek, amelyek a népiskola egész-
ségtani oktatásának tárgyait képeznék, még 
pedig abban az éltelemben, hogy minden nép-
iskolát végzett tanulónak ezen legelemibb 
dolgokról legyen is fogalma. 

Az elemi iskolai olvasókönyvekbe minden-
esetre fölveendők a fönt említett tételeket 
tárgyaló olvasmányok. Ha a népiskola amúgy 
is tanít történelmet, természettant, földrajzot, 
akkor az e tárgyra vonatkozó olvasmányok 
inkább elmaradhatnak, mint a higiénikusak. 

Nagyon régen ismeretes az a közmondás, 
hogy csak ép testben van ép lélek, s az 
emberiség mégis keveset tesz arra nézve, hogy 
az első föltétel meg legyen, pedig tudja, hogy 
csak abból eredhet a második. Nagyon szép 
és nemes munka az, amidőn a népiskola föl-
vértezi növendékeit mindama hasznos ismere-
tekkel, amelyeknek hasznát veheti a gyakorlati 
életben, de igen szükséges az is, hogy adja meg 
a népiskola a lehetőségét annak is, hogy mind-
azon tanultakat föl is használhassák, vagyis 
hogy egészségöket a lehetőségig mindenkor 
meg tudják óvni. 

(Török-BecseJ Lind Gyula. 

Népnevelő egyesületek. 
(Hozzászólás.) 

XIV. 
Amidőn kedvelt lapunk szerkesztője föl-

szólította a tanítóságot a „népnevelő egye-
sületek"-ről alkotott véleménye közzétételére, 
egyúttal figyelmeztette a tanítóságot, hogy : 
„Vigyázzon, hogy szürke teóriák tudományos 
látszatának a kedvéért el ne tántorodjék a 
való élettől ! " 

Igen, vigyázzon! Mert a mai emberiség 
legelsősorban a „má"-nak él, azzal törődik 
leginkább s hozzátehetjük még azt is, hogy 
kinek-kinek a saját személye a legdrágább. A 
köz, az egész nemzet ügyének előbbrevitelét 
szeretik helyeselni, de nem — előmozdítani ! 

A népnevelő egyesületek célja magasztos, 
messzeható. Égetően szükséges követelmény a 
népnek fokozottabb mérvben való nevelése. 
Tennünk kell haladéktalanul, mert különben 
elvész a nép az erkölcstelenség, a neveletlenség 
posványában. Az a kérdés, mily úton-módon 
lehetne a népnevelő egyesületeket megalkotni? 
E lap igen tisztelt szerkesztője az ifjúsági 
egyesületekből gondolja kifejleszteni. S valóban 
nem találunk helyesebb s szilárdabb alapot a 

népnevelő egyesület fölépítéséhez, mint ép az 
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ifjúsági egyesületet. Előttünk vannak a példák, 
hogy mit lehet ma az ifjúsági egyesületekkel 
elérni, s hogy mily nagy befolyásuk volt már 
e pár év alatt is egész községek erkölcsi 
életének helyes irányban való megváltoztatására. 

Minthogy azonban az ifjúsági egyesületek 
manap még csak gyermekkorukat élik, nem 
vélem tanácsosnak rövid időn belül azokból 
kifejleszteni a népnevelő egyesületet. Hadd 
erősödjék meg a gyermek s majdan, ha férfi-
korát érendi meg — ha az ifjúsági egyesület 
mostani fiatal tagjai férfiak lesznek, akkor 
könnyű leszen a népnevelő egyesületek óletre-
keltése. Az ifjúsági egyesületből kikerülő leendő 
családapák minden külső buzdítás nélkül, maguk 
fogják siettetni az ily irányú egyesület meg-
alakítását. A fő tehát az, hogy meglegyen a 
jól megmunkált talaj, amelyből aztán erőteljes 
s életképes termést fogunk nyerni. 

A magyar nép természete nem felel meg 
a németének. Németországban mindenhol és 
mindenféle cél elérésére egyesületet alakítanak, 
ott tudják, hogy „egyesülésben rejlik az erő". 
Nálunk még nem látják ezt be, nálunk a 
széthúzás dívik, nem az egyesülés. 

Avagy nem föltünő-e, hogy egy oly nemes-
célú intézmény, mint az ifjúsági egyesület, 
oly kis mértékben ismert s oly kevés helyen 
alakult meg eddig? Hisz lehetne most már 
tízszer annyi is ! Honnan van ez ? Ennek az a 
szomorú magyarázata, hogy az arra hivatottak 
közül igen sokban hiányzik az akarat, a másik 
még szomorítóbb oka az, hogy ahol meg is 
volna az akarat a tanítóban, ott nincs meg 
a hajlam az egyesülésre magában a népben. 
Hiába apostolkodik ott a tanító, hiába jár 
házról-házra buzdítva az egyesület megalapí-
tására : nem jelentkezik tag s ami szerintök 
fő, az a baja az egyesület megalapításának, 
hogy néminemű fizetségek is volnának, arra 
pedig pénze a népnek nincs. Nincs különösen 
a nevelésügyre. Már pedig hiába, ez a leg-
mostohább ága a közéletnek ! 

Még ott csak könnyebben megy az alakítás, 
ahol másféle egyesület nincsen, de ott, ahol 
már egynémely van, mint pl. tűzoltó-, dalos-
egyesület, kaszinó, fogyasztási szövetkezet, 
temetkezési egyesület, stb., ott nehéz dolog 
lenne még egy egyesületet alapítani s fölvirá-
goztatni, ha még oly fontos s nemes egyesület 
volna is az, mint a népnevelő egyesület. Szó 
ami szó, nem is lehet kívánni, hogy a nép 
annyiféle egyesületet alakítson s támogasson; 
a földművelő népnek (mégegyszer hangoztatom 
e szót, mert hisz ez szorulna rá a népnevelő 
egyesületre s nem a jómódú s következéskép 
műveltebb osztály) mondom a földművelő nép-
nek erre sem ideje, sem pénze nincs. Aki egész 

héten fárasztó munkában sorvad, kora reggeltől 
késő estig, annak este nincs kedve a körbe, 
egyesületi helyiségbe ellátogatni, mert fáradt. 
Fáradt a teste; a lelke is mintegy apátiában 
szenved, hazaér, leül, pihen anélkül, hogy csak 
valamire is gondolni képes legyen. 

Ha meg csakugyan tagja valamelyik, közsé-
gében már fönnálló egyesületnek, oda elmegy, 
de nem mind valami nagy lelkesedéssel. (Sajnos, 
tapasztalatból beszélek!) Ezektől ne kívánjuk s 
hiába is kívánnék, hogy másnap vagy aznap 
még egy második egyesületbe is elmenjen. 

Szerény véleményem magva tehát az, hogy 
népnevelő egyesületet a h ép körében s köréből 
ma csak nehezen tudnánk alapítani, legköny-
nyebben még ott, ahol másféle egyesület még 
nincsen, de ahol a tanító a népet arra jól 
kigondolt s kidolgozott terv szerint előkészítette. 
Ahol másféle egyesület már van, ott, mint 
fönntebb érveltem, legkönnyebben az ifjúsági 
egyesületből alakítható ki idővel, ahol meg 
másféle egyesület van, ott megfelélő vezetéssel 
szintén igen hatásosan szolgálhatjuk a 
népnevelés ügyét, — a mikéntjéről tán 
szinte érdemes lenne véleményt nyilvánítani 
és cserélni. 

(Káty) Hoffmann Ferenc. 

— Az esyelemes tanítógyülés előkészítése 
ügyében minden eddig szükséges lépést meg-
tett az Orsz. Bizottság elnöksége. A Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottsága ápr. 5-én 
rendkívüli gyűlésén döntött az egyetemes gyűlés 
idejére nézve. Túlnyomó közkivánsághoz képest 
július hó négy napját fogadta el. Július 3-án 
előértekezlet ; 4-én és 6-án az egyetemes gyű-
lés kitűzött tételei vitatása, 5-én szakosztályi 
gyűlések. 

= Az Eötvös-alap köréből. Trencsén 
vármegye köztörvényhatósága „ez idő szerint" 
100 koronát szavazott meg országos segély-
egyesületünkre. Dr. Teszélszky József esperes-
plébános 3000 K alapítvány megszavazását 
indítványozta, amit jobb időben a törvényható-
sági bizottság remélhetőleg el is fog fogadni. 
— Március 15.-én növendékeivel ünnepélyt 
rendezett Varga Lajos tobajdi ref. tanító 
csekély belépti díj mellett, 24 koronát juttatva 
az Eötvös-alapra és a Tanítók Házára. „Nagy 
összegnek, írja nekünk, nem mondható, de ha 
minden kartársam megünnepelné e célra ezt 
a napot, országszerte tetemes összegre rúgna, 
ami e címen befolyna." 

sC^CB® 
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Egy vőlegényhez. 
Most vagy barátom a legboldogabb, 
Bár annah épen nem tartod magad, 
Az vagy pedig. Az életed tavasz 
Minden virág csak neked fakad. 

S virágidon nincsen még por, piszok, 
Mindnyája üde, tiszta, szenytelen, 
Még nem hervasztja őket nyári nap, 
Mely foltot hagy a szirmon, levélen. 

Lánykád szive, ez édes, szép talány 
Megfejtve nincs, előtted még titok — 
És nem tudod, hogy megfejtés után 
Közületek csalódni majd ki fog. 

Êlvezzd a vidám, gondtalan tavaszt, 
Örvendj, hogy lánykád, lélekben tiéd. 
Addig vagy boldog, míg a vágynak élsz 
Amig egyebet nem kérsz, csak szivét. 

Most vagy barátom a legboldogabb. 
A boldogságról míg csak álmodol; 
Mihelyt valóra válnak álmaid, 
A boldogságtól egyre távozol . . . 

Yértesy Gyula. 

Alom és valóság. 
Egy erdélyrészi kisebb községben felekezeti 

tanító voltam. A képesítő után apám utóda 
lettem, miként ő volt utóda nagyapámnak. 
Bevett szokás volt az e községben, hogy a 
mesteri állás apáról fiúra szálljon. 

Szép, valódi szőlővel befuttatott, fehérre 
meszelt kis házikót magaménak mondhattam ; 
volt virágos kex-tecském, benne nagyobbszabású 
méhesem, veteményes s szőlőkertem, sőt jó 
pár hold földem is. 

Boldognak, elégedettnek éreztem magamat 
az nap délutánján, midőn virágos lugasomban, 
közel kedves méheimhez a pázsitpadra dűltem 
s magam ültette dohányból pipámat megtömve, 
kék füstkarikákat eregethettem égnek. 

Nincs-e meg mindenem, mire szivem vágyik ? 
Jó feleségem, helyes gyermekeim, rendes ház-
tartásom, mely nem fényűző ugyan, sem nagy 
uras, de kényelembe ringató, — van-e kíván-
ságom, melynek teljesülését óhajtanám? 

így fűztem egybe gondolataimat, egy iskolai 
szünnap délutánján, gyönyörködve a zöld 

faleveleken átszűrődő napfényben, a dolgos 
méhek egyhangú, altató zümmögésében. Jóleső 
nyugalom érzete hatotta át egész lényemet ; 
szemeim lassanként lecsukódtak már, az álom 
s valóság mesgyéjéhez értem. Egyszerre csak 
kocsizörej riaszt föl álmodozásomból. 

Váljon ki zavarhatja a falusi délután nyugo-
dalmas csöndjét? Fekvő helyzetemből föl-
emelkedve, a sűrű lombok közül az utcára 
tekintettem. 

Ni, hisz ez az állami tanító, még pedig 
kocsin. De nagy a módja, valóban Gyulafehér-
várott volt fölvenni a fizetését, hisz ma elseje 
van! Könnyű neki! Megírja a nyugtatványát, 
beviszi az adóhivatalba s egy-kettő, zsebre 
vághatja a pénzét. 

Mennyi csomag van vele a kocsiban: bevá-
sárolt szépen ! Amott a kocsi hátuljában valami 
napernyőnyél-féle mered égnek. Micsoda fényes, 
cifra valami az ! Lesz most mit hallanom a 
feleségemtől, hogy az állami tanítónénak új 
napernyője van, neki meg ne legyen? Van ő 
is oly úriasszony mint az ! 

Hja ! Könnyű ám az államiaknak ; nem kell 
százszor hajlonganiok s utána jámiok fize-
tésüknek, nem kell minden Panna, Anna s 
Orzse nénével parolázniok s őket figyelmez-
tetni, hogy hát a deputátumról, a csirkéről, 
búzáról s más efféléről meg ne feledkezenek ; 
nem kell az erdész urat kerülgetniük az egy, 
két öl fáért. 

Hol volt csak az eszem, hogy egynehány 
perccel előbb boldognak, megelégedettnek mond-
tam magamat ! Hej ! de cserélnék akár azonnal 
is az államival, csak könnyebb volna a meg-
élhetés ? A szegény asszonynak se kellene 
annyit az apró marha, tehén, majorság körül 
forgolódnia, nekem nem kellene vásárokra járni, 
marhát eladni s venni, nem kellene figyelemmel 
kisérnem a gabonaárak emelkedését, csökke-
nését; urak volnánk, így pedig egyenlők 
vagyunk akármelyik kisebb gazdurammal. 

Mintha a szél seperte volna el előbbi meg-
elégedett, boldogító hangulatomat : harag s 
irigység támadt bennem szerencsésebb társam 
iránt; de ez érzelmek dacára az álom azért 
egyre kerülgetett, visszadültem kényelmes 
fekvőhelyemre s hogy, hogy nem, csak elalud-
tam, mert amit már ezentúl láttam, hallottam 
s éreztem, az csak álom lehetett s nem valóság. 

Andalító zene hangjaira kezdtem figyelni, 
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melyek mintjobban közeledtek felém ; igye-
keztem fölemelkedni, de mintha meg lettem 
volna bénulva, szemeimet hosszas kínlódás után 
fölnyitottam, de kénytelen voltam újra meg 
újra lezárni, míg csak lassanként hozzá nem 
szoktam ahhoz a káprázatos fényhez, mely 
körülöttem terjengett. 

S mit látnak akkor szemeim? 
Egy gyönyörű női alakot, hosszú ezüstfényű 

ruhába burkolva, vadrózsaággal kezében, ki 
előttem állva, a rózsaággal felém suhint és ezt 
mondja: „kelj föl s kövess!" „Ki vagy te 
tündéralak", kérdém, fekhelyemről fölugorva. 
„Az álom tündére", szól — s unszolt újra — 
„jer, nincs sok időm s messze megyünk." 

S mi mentünk, azaz lebegtünk, repültünk. 
Egyszerre csak egy nagy városban látom ma-
gamat ; ni, ni, hisz ez Budapest ! Jobban körül-
nézek, hát ráismerek a tanítóképző-intézetre, 
amelyben végeztem s mintha most léptem 
volna át kapuját, feledve családomat, ottho-
nomat, szép vezetőmet, képezdészuek érzem 
magam, ki telve ambíciókkal, vágyakkal indul 
neki a világnak kitűnő bizonyítvánnyal a zse-
bében. S kezdem a kilincselést, egyik ajtón be, 
másik ajtón ki; mindenütt biztatnak a leg-
jobbal, csak várjak, várjak. S én vártam, 
olyannyira vártam, hogy a várás áldozata lett 
egész ruhatáram, mert elszállinkózott tőlem 
egyenkint, hogy tápláló formában, kenyér s kis 
meleg ételalakjában kerüljön ismét hozzám vissza. 

Már-már az éhhalálhoz álltam közel s mésr O 
egyre csak biztattak állással, csak egy keveset 
várjak még s ne türelmetlenkedjem . . . Ekkor 
egy öreg uzsorás könyörült meg rajtam s elő-
legezett egy pár koronát jövendő fizetésemre 
— természetesen busás kamat mellett — s 
végre egy jónevű pap szívét is megtudtam 
lágyítani könyörgéseimmel s végre mégis csak 
álláshoz jutottam. Egy kicsinyke oláh lakta 
falucskába neveztek ki állami tanítónak 800 
korona évi fizetéssel és természetben való 
lakással. Első, aki e szerencsémhez gratulált, 
az uzsorás volt s egyszersmind tudtomra adta, 
hogy a nekem adott kölcsön az elmaradt ka-
matokkal tetemesen megnövekedett, de ha 
évenként 100 korona lefizetésre kötelezem ma-
gamat, számítva a kamatos kamatokat is, 
mégis rövid öt év alatt megszabadulok adós-
ságomtól. Beleegyeztem mindenbe, csakhogy 
szabadulhassak tőle s fölkereshessem mielőbb 
müködödésem helyét. 

Alighogy némikép belé éltem magamat az 
ottani szokásokba, új helyzetembe, jött egy 
hivatalos irat, hogy havi 10 koronás részletek-
ben levonják fizetésemből a nyugdíjilletményt. 
Orühettem még, hisz nyugdíj képes lettem, de 
800 koronás jövedelmem megcsappant 680 

koronára. Ebből kellett teljesen berendezkednem, 
ruházkodnom, élelemről, fűtésről gondoskodnom. 
De nehéz is volt az élet ; ám legkényelmet-
lenebbnek, legkellemetlenebbnek akkor véltem, 
midőn a szomszéd falubéli községi tanító 
disznótorra hitt s én kénytelen voltam lemon-
dani arról az alkalomról, hogy ismét egyszer 
meleg ételhez jussak, mert nem futotta téli 
kabátra s így nem mertem neki vágni a 
fagyos, hideg országútnak. De jó dolga is van 
annak a felekezeti tanítónak ! — így morfon-
díroztam hideg szobámban, mert fogytán volt 
már a tüzelőanyag, tehát takarékoskodnom 
kellett, de jó is neki, van fája, búzája, takar-
mánya, elemózsiája elég, kifutja nála még a 
disznótor is, míg én itt az én 800 korona fix 
fizetésemmel fagyoskodom s bánkódom. 

Tépelődésimnek íme egyszerre csak vége 
szakadt, mert előttem állt ismét a szép tündér, 
gúnyosan mosolyogva tekintett reám s azt 
kérdezte, nos, hogy tetszik az állami tanítóság ? 
Sehogysem, felelém búsan, add vissza csalá-
domat, egyszerű szerény otthonomat, nem 
kivánom soha többé, a másét. 

„Lásd", mondá, „így jár az elégedetlen 
ember: cseberből vederbe jut." „Jó dolgod lesz 
neked is, annak is; kit irigyelsz, ha elégedettek 
lesztek. A megelégedés a legnagyobb kincs e 
földön. Sok dúsgazdag föláldozná szívesen földi 
kincseit, csak egy rövid időre is bírhatná ez 
égi kincset." 

Megérintett varázsvesszejével s én fölébredve 
a pázsit padon ültem s hallhattam újra a 
méhek döngicsélését, s örömmel üdvözöltem az 
állami kollégát, ki egy kis csevegésre átnézett 
hozzám. Nyugodtan hallgattam fejtegetéseit a 
fizetésemelésről, hogy biz az nem járja, hogy 
nem számítják be a községnél töltött éveit, 
hogy így ő megrövidül, mert csak 5 évi állami 
szolgálata van s eszerint csak 1400 korona 
fizetése lesz. Csak, — gondoltam magamban, 
az Argyílusát, hisz ha ezt álmom előtt tudom, 
hogy ennyi pénzre számíthat, még jobban 
irigykedtem volna reá, de a történtek után 
mégis csak azt vallom, hogy jobb a valóság 
az álomnál. 

S így is volt, mert feleségem tele tálakkal 
jött felénk, asztalt terített s csakhamar ropogós 
friss malac piroslott felénk, hozzá saját ter-
mesű karcos borom fogyott el. Nagy zajjal 
körénk telepedett piros-pozsgás 3 gyermekem, 
s az állami kolléga irigykedve nézte őket. 

— Akinek ilyen egészséges gyermekei 
vannak, de boldog is lehet, hát még ilyen ren-
dezett háztartása, mégis csak irigylésre méltó 
ember maga, — mondá. Nem, nem, szerény-
kedtem én, csak megelégedett ember. 

(Kispest.) Vörösváry Béláné. 
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H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilványította : gróf Majláth 
Gusztáv Károly erdélyi róm. kath. püspöknek, 
aki Dobó községben r. kath. felekezeti iskola 
épületére s tanítói lakására magán pénztárából 
8000 koronát adományozott; a dévai „szegény 
tanulóhat segélyező egyesületneh" és a dévai 
„Jótékony céhí asztaltársaságnak", melyek a 
dévai állami elemi leányiskola növendékeinek 
600, illetve 256 korona értékű ruhaneműt 
adományoztak; gróf Blankenstein Pál nagy-
birtokosnak, aki Füzesgyarmaton a róm. kath. 
felekezeti iskola céljaira egy 5000 korona 
értékű épületet adományozott, a tanító részére 
pedig 160 korona értékű szabad lakást, 100 
korona értékű fűtőanyagot s évi 800 korona 
fizetést biztosított. 

Kinevezte: Völgyi István kir. tanfelügyelői 
tollnokot a balassagyarmati áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá ; dr. Nagy Andrást a XI. fiz. oszt. 
3-ik fokozatába, az 1904. évi. I. t.-cikk által 
biztosított személyi pótlékkal Liptó-vármegyébe 
kir. tanfelügyelői tollnokká; dr. hevesi Bisicz 
Andort Budapest székesfővárosi kir. tanfelügyelői 
hivatalához fizetéstelen kir. s.-tanfelügyelővé ; 
Benhő József oki. tanítót a gyerővásárhelyi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Burger Ferenc oki. 
tanítót a varjasi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Len Zalán feketebátori és 
Rajta Péter nagytótfalui áll. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen. 

Jóváhagyta : a békésvármegyei ált. tanító-
egyesület módosított alapszabályait 1904. évi 
21.086. számú rendeletével. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Nagy Antal akasztói nyug. róm. kath. 
tanító özv., szül. Mitterbauer Etel részére évi 
380 koronát; néhai Urbán László kiszácsi ág. 
hitv. evang. el. isk. tanító özv., szül. Herstein 
Karolina részére 571 koronát; néhai Petrih 
Endre szabadkai közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Balázs Piri Róza részére 720 koronát; néhai 
Adamovics György apafalvi ág. hitv. ev. el. 
isk. tanító özv., szül. Chotváts Zsuzsanna és 6 
kiskorú árvája részére együtt 900 koronát. 

T 1 N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
B. B. Dadogók és egyéb beszédhibában 

szenvedők számára Solt Lajosnak van tan-
folyama Budapesten, V., Báthory-utca 20. sz. a. 
A tanfolyam a következő beszédhibák gyógyí-
tásával foglalkozik : Dadogás. E beszédhiba 
okszerű kezelése által szabályszerű természetes 
beszéd érhető el. A kezelés tartama 130 óra 

= 6 hét. Selypítés. A sziszegő hangok hibás 
kiejtése vagy pedig teljes kihagyása (z, c, sz, 
s, zs, cs) rendesen 85 órát — 4 hetet vesz 
igénybe. Orrbeszéd. A hangok dünnyögő kiejtése 
rendszerint 45 — 85 óra = 2 — 4 hét alatt 
leszoktatható. Gammacismus, r-törés stb. 
beszédhiba (k, g helyett t. d; r helyett j, 1; 
ny, ty, ly, gy hibás kiejtése vagy teljes kihagyása 
stb.). A kezelés tartama 40 —130 óra = 2—6 
hét. A gyógykezelés díja a beszédhiba fokától 
függ s 20 — 50 koronáig és följebb terjed. A 
megállapított összeg egyszersmindenkorra szól. 
Miután a kezelés teljesen egyéni, a fölvétel 
bármikor történhetik. — Y. F. Leveléből azt 
az impressziót nyertük, hogy a járásköri elnök-
nek a védekezést is meg kellett volna engednie. 
De talán attól félt, hogy személyeshedés lesz a 
dologból, ami megrontója minden közéleti 
működésnek. Ez esetben az elnök helyesen 
cselekedett. Ne utánozzanak a vidéken is — 
másokat! Tanítókhoz béhe és szeretet illik s 
higyje el nekünk: az ohosább enged! — T. J. 
A vizsgálatot a megyei tiszti főorvosnak kell 
megejtenie. — H. M. Vajdácska. A gaz-
dasági tanfolyamra a pályázatot júniusban 
szokták kihirdetni ; szíveskedjék lapunkat állan-
dóan figyelemmel kisérni : benne lesz. — 
Többeknek. Beküldött cikkek sorsáról ebben 
a rovatban nem válaszolhatunk, „szerkesztői 
üzenetek" c. rovatunk, melyben sokan a választ 
várják, nincs. Aki választ kíván, mellékeljen 
megcímzett lev. lapot. Kézirattal bőven el 
vagyunk látva, de azért a jó cikket mindig 
szívesen vesszük és soha sem nézzük azt, 
hogy ki írta, hanem hogy mit írt. — Sz. T. 
A korpótlékért az isholafönntartónak (nem 
önnek !) az esedékesség előtt legalább 8 hét-
tel kell a kir. tanf. útján folyamodnia. A 
mellékletekről stb. gyakran volt szó ezen a 
helyen! — P. Zs. Hm.-Vásárhely. Nézetünk 
szerint nem helyes, mert önnek, mint róm. 
kath.-nak meg kell tartania a saját vallása 
ünnepeit. Isk. költségvetésüket nemsokára 
elintézve beküldik. Korpótlékuk ügyében tegye-
nek jelentést a kir. tanfelügyelőségnél. — 
B. J. Zsarolyán. 1. Lehet vagy két V2 napi, 
vagy egy egész napi szünetet adni. 2. Ott 
lehetne csak megsürgetni, ahol beadta, tehát 
a honvédelmi minisztériumnál. 3. Nem tudjuk : 
milyen könyvet ért ? 

K Ü L Ö N F É L É K . 
= Délmagyarországi Közművelődési Egye-

sület címen — jóváhagyott alapszabály szerint — 
nagyszabású társadalmi mozgalom indult meg. 
Működése kiterjed : Arad, Bács-Bodrog, Békés, 
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Csanád, Krassó-Szörény, Temes és Torontál vár-
megyék területére; célja az lesz, hogy a béke min-
den eszközével, de a nagy eszméhez méltó minden 
erővél ápolja, fejlessze és erősítse a Délmagyar-
országon a hazafias magyar szellemet, terjessze 
a magyar nyelv ismeretét. Az egyesület tagja 
lehet minden feddhetetlen jellemű férfi és nő, 
továbbá az erkölcsi és jogi személy. Az egye-
sület tagjai: örökös, alapító, rendes és pártoló 
tagok. Örökös tagsági díj 10 éven át 100 
koronás részletekben fizethető 1000 korona. 
Alapítók díja 200 korona, melyet 5 éven át 
40 koronával lehet törleszteni. Rendes tag-
sági díj évi 2 korona. Pártolódíj bármely ado-
mány a magasztos célra. A fölhivás szerint . . . 
„Délmagyarországon az idegen törekvések évről-
évre tért hódítanak. A külföldről szított izgatás 
mindinkább előre tör és a magyar befolyás 
a magyarság nemtörődömsége folytán hátra 
szorul. Az idegen áramlatot segíti minden: a 
templomuk, a felekezeti iskolájuk, a pénzinté-
zeteik és a rokonnyelvű külföld. Aki a magyar 
nemzet jövője iránt érdeklődik, a magyar nemzeti 
állam ideálját szivében hordja, annak kötelessége 
fölemelni a zászlót a Délmagyarország nemzeti 
kultúrájáért teljesítendő feladatra. 

— A tanítóképzésnek vesztessége van. 
Erdődi János, a kassai kir. tanítóképző-intézet 
rendes tanára, egykor igazgatója, neves tankönyv-
író, Kassa sz. kir. város törvényhatóságának 
biz. tagja, munkás életének 60-ik évében, mely-
ből 31-et ezen tanítóképző szolgálatában töltött, 
hosszas és kínos szenvedés után elhunyt. 
Haláláról nemcsak a gyászoló család, hanem 
a tanári kar is adott ki gyászjelentést. 

— Az állami Tanítók Orsz. Egyesülete 
március 29.-én látogatott választmányi ülést 
tartott a Ferenc József Tanítók Házában. Az 
ülésen, mely főleg az egyetemes tanítógyűlés 
tárgyaival foglalkozott, Kozma László elnökölt, 
aki megnyitó beszédében rámutatott az ideig-
lenes fizetésrendezésre és a nemzeti állam 
kuitúrális érdeke szempontjából kivánta a 
végleges rendszert. Lelkesítette a tanítóságot 
az egyetemes tanítógyűlésben való részvételre. 
Az egyesület július elején óhajtja a VI. 
egyetemes tanítógyűlés megtartását. A magyar 
nyelvnek a nemzetiségi iskolákban való okta-
tásáról és általában a népoktatási törvény 
revíziójáról Ónody Gusztáv erzsébetfalvi igaz-
gató-tanító értekezett. Kivánta, hogy a határőr-
vidékre vonatkozó szabályrendeleteket teljesen 
ejtsék el. Továbbá, hogy minden magyarországi 
népiskolában a tanítás nyelve magyar legyen. 
Amely iskolafönntartó erre garanciát nem nyújt, 
attól vegyék el a jogot az iskola tartására. Az 
•előadó indítványait a hozzászólók pótlásaival 
együtt beterjesztik az egyetemes tanítói 

gyűlésre. Az állami taníiók fizetés-ügyében 
a miniszterhez benyújtandó folyamodványt 
Havass Pál főtitkár terjesztette elő, amelyet 
csekély módosítással elfogadtak és elhatározták, 
hogy azt az állami tanítók nagy küldöttsége 
ma elviszi a kultuszminiszterhez. A népnevelő 
egyesületekről Blázsik Mihály csongrádi iskola-
igazgató értekezett. Javaslatait ajánlják az 
egyetemes gyűlésre és Hartha Pált fölszólítják, 
hogy az iskolán kívül való tevékenység mód-
jait, például a szövetkezetek munkáját külön 
ismertesse. A nyugdíjügyről Mihály Ferenc 
(Szatmár) értekezett. 

— Védekezés a tuberkulózis ellen. Hogy 
egészségügyi óvóintézkedésekről szó sincs a 
falusi iskolák nagy részében, azt Nemes Elek 
gömörkőrösi ev. ref. tanító is megerősíti, írván 
a következőket : „Az egyszerű falusi elöljáróság-
nak fogalma is alig van arról, hogy minő 
veszély rejlik abban, hogy a gyermekek az 
iskolában a padlóra szabadon köpdösnek. Köpő-
csészének, sőt csak köpőládának is híre nincs. 
A legtöbb iskolát évenként egyszer, legfeljebb 
kétszer szokták meszelni, mert a gyakori 
meszeltetés pénzbe kerül. Iskolaszolga nem 
lévén sehol, az iskola seprését a gyermekek jól-
rosszul maguk végezik. Az évenként alig egy-
párszor — a meszelés alkalmával súrolt padlón az 
őszi és tavaszi sáros idők alkalmával összegyűlt 
sár, valóságos porfelhőbe burkolja az iskola — 
anélkül is miazmával telített levegőjét. Falu-
helyen a tantermek legnagyobb része — szűk 
volta miatt — a célnak egyáltalán nem felel 
meg. A gyermekek összezsúfolva ülnek, a 
terem levegője alig pár perc alatt meg van 
fertőztetve. De hát a legtöbb helyen a nagy 
szegénység, sok helyütt pedig a nembánomság 
miatt ezen segíteni alig lehet. Szigorú rend-
szabályokra van itt szükség, ha komolyan akarjuk 
azt, hogy védekezésünk, sikerrel kecsegtető legyen. 
A körorvos uraknak van ezen a téren a legszebb 
hivatásuk, de csak az esetben, ha intézkedéseiket 
a közigazgatási hatóságok kellő eréllyel támo-
gatják. Sajnos, de való azonban az is, hogy a 
körorvos urak némelyike az iskolák látogatását 
tehernek tekinti s a látogatás alkalmával is 
igyekszik mentül-előbb menekülni a miazmás 
levegőből, ahelyett, hogy a szükséges intézke-
dések megtételéről gondoskodnék. Az iskolák 
tisztán tartásának elhanyagolásáért pedig, vagy 
az iskolafönntartókat, vagy a községi elöl-
járóságokat kellene felelőssé tenni, szigorúan 
ellenőrizvén őket e tekintetben, a közigazgatási 
hatóságok." 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1904. 
év március havában belügyminiszteri enge-
delemmel a következő tanítók magyarosították 
meg nevüket: 1. Schneider Károly tanító, 
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budapesti lakos, Szentgáli-ra ; 2. Szopusek 
János tanító, háromrózsei lakos, Szigeti-ve ; 
3. Stehli Kálmán tanító, bahonyi lakos, Göndör-
re. (T. S.J 

— Rövid hírek. Felhívás. Alulírott, tiszte-
lettel fölhívom a Komárom megye Gesztesi 
járási néptanítóit, hogy azok, kik a „Milkovich-
féle 4600 koronás alap" ez évi jótéteményei-
ben részesülni óhajtanak, illetőleg az alapító-
levél 2-ik pontjában kifejezett indokok alapján 
jogcímmel birnak ; kellő módon megokolt 
írásbeli kérelmüket április 12.-ig hozzám be-
küldeniszíveskedjenek. Kethely, 1904. márc. 27. 
Pásztor Imre, elnök. — Az olvasás tanítása, 
különösen tekintettel a fonomimikai eljárásra 
című munkájára, mely a Budapegti Tanító-
testület 'pályázatán díjat nyert, hirdet meg-
rendelést Horváth István. A munka 4—5 
nyomtatott ívre fog terjedni s ára 1 K lesz. 
A megrendelést a szerző címére : Horváth 
István, Sarkad, Bihar m. kell küldeni. A munka 
csak úgy jelenhetik meg, ha legalább 300—350 
megrendelő lesz. — Pályatétéi. Az „ Ungmegyei 
ált. néptanító egyesület " választmánya m.hó 28-án 
tartott ülésében a következő pályatételt tűzte 
ki kidolgozásra: „A nemzeti nevelés fontos-
sága a népiskolái an.1' Első pályadíj: 50 kor., 
mely csak abszolút beccsel bíró mű írójának 
adatik ki ; második díj : 30 kor. E tétel ki-
dolgozásával csak a megyei ált. néptanító-
egyesület tapjai pályázhatnak. Pályázók idegen 
kézzel írt s jeligés zárt levéllel ellátott dolgo-
zataikat f. évi július hó l- ig Takács László 
egyesületi elnökhöz küldjék be. Későbben 
érkezett vagy a pályázatnak egyébként meg nem 
felelő müvek a pályázatból kizáratnak. Takács 
László, egyes, alelnök. — Fölvétel a Tanítók 
Házába A „Vas vár megyei Általános Tanító 
Egyesület"-nek a budapesti Ferenc József Taní-
tók Házában létesített szobaalapítványi helyére 
az 1904/905. tanévre oly tanítóknak a budapesti 
tudomány- vagy műegyetem vagy egyéb fő-
és szakiskolákon tanuló, kiváló előmenetelű, 
példás magaviseletű fiai pályázhatnak, kik 
egyszersmind a Vasvármegyei Általános Tanító-
Egyesületnek s az Eötvös-alapnak tagjai s 
akik ezen kötelezettségüknek az alapszabályok-
ban körülírt módozatok szerint mindenben 
megfeleltek. A fölvételre folyamodók a kér-
vényhez mellékelni tartoznak : 1. születési 
bizonyítványukat ; 2. végzett tanulmányaikról 
s erkölcsi magaviseletükről szóló bizonyítvá-
nyaikat; 3. azt az okiratot, hogy a Tanítók 
Házába való fölvételt jogosan kérik ; 4. vagyoni 
és családi viszonyaikról szóló hiteles és kime-
rítő bizonyítványt ; 5. hatósági orvosi bizo-
nyítványt. A hiánytalanul fölszerelt kérvények 
az Eötvös-alap elnökségéhez címezve 1904 

május hó l - ig nyújtandók be Pálmay Ödön 
szombathelyi községi isk. tanító, egyesületi 
elnökhöz. — Siketnéma növendékek fölvétele. 
Az „Izr. siketnémák orsz. intézeté"-ben a jelen 
iskolaév végén 12 alapítványi hely üresedik 
meg, melyek újólag betöltetnek. A növendékek 
hat évig maradnak az alapítványi helyek élvezeté-
ben. Semmiféle díjat sem kell fi/.etniök; az 
intézet teljesen ellátja őket és csak fehér-
neműről kell gondoskodniok. Az alapítványi 
helyek elnyeréseért a kérvényeket május 15-ig 
az intézet igazgatóságánál kell benyújtani. Az 
iskolaalap helyeiért a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz kell folyamodni. Néhány ked-
vezményes fizetéses hely is betöltetik. Az 
intézet igazgatósága a szükséges tudnivalókról 
készséggel nyújt fölvilágosítás. — Siketnémák 
fölvétele. A siketnémák szegedi intézetébe 
nemre, vallásra és nemzetiségre való tekintet 
nélkül 7—12 éves siketnémák vétetnek föl. 
A fölvétel iránti kérvények az intézet fölügyelő-
bizottságáhozküldendőkbe; mellékletek: kereszt-
levél, orvosi és hatósági bizonyítvány. Bővebb 
fölvilágosítást az intézet igazgatóságra ad. — 

~ ö o o . 
Gyűlések. A Komárom megyei tanító testület 
Gesztes járási köre, f. év április 14.-én d. e. 
10 órakor Kisbéren tartja ez évi rendes köz-
gyűlését. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra. Kaczun Ignác igazgató-tanító Mura-
Szerdahely (következő sorok kiséretében : 
„Tekintve a valóban szép célt, Szabó Gyula 
kartársunk eszméjét pártolandónak tartom s 
itt küldöm fizetésemelésemnek 1 % - á t a jelzett 
célra.") 3 K ; Varga Lajos (Tobajd) 12 K. — 
2. Tanítók Házára: egy tanítónő Békés-Csabán 
(„részére kiutalványozott, de általa el nem 
fogadható összeg") 3 K; Varga Lajos (Tobajd) 
12 K. Átutaltuk az alap pénztárába. 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII. ker. Hársfa-utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker. Rottenbüler-utca 
66. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke: 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker. Városmajor-
utca 31. szám ; pénztárosa : Dallos István, lakása : I. 
ker. Gellérthegy-utca 27. szám. 

Tartalom : Védekezés az alkoholizmus ellen. Brósz 
János. — A népiskolai új tanterv életbeléptetése. — 
Az ötödéves korpótlék kiszolgáltatása. Sófalvi 
György. — Eötvös-alapunk szervezetének eddigi vál-
tozásairól. Péterfy Sándor. — A nemzeti nevelés 
érdekében. Dobos János. — A népiskola egészségtani 
oktatása. Lind Gyula. — Népnevelő egyesületek. XIV. 
Hoffmann Ferenc. —, Szünóra. Egy vőlegényhez. 
Vértesy Gyula. — Álom és valóság. Vörö-váry 
Béláné. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. —-
Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Kovát vezető: KLKO L O P P A L F H Ê D . 

A hegyközségekről. 
in. 

(Befejező közlemény.) 

A hegyközség többi szerveiről, a hegyközségi 
választmányról, a hegybiróról és a hegyőrök-
ről kívánok még röviden írni. 

A választmány tagjait a hegyközségi köz-
gyűlés általános szótöbbséggel választja. Az 
általános szótöbbség mibenlétét előbbi cikkem-
ben fejtegettem, azt hiszem, hogy fölösleges 
most erről bővebb magyarázatokkal szolgálnom 
elég lesz, hogy ha ennek a képletét idejegyzem. 
(Altalános szótöbbség = a szavazatok fele -j-
legalább 1.) A választmány elnöke a hegybíró 
vagy helyettese, vagy ezeknek akadályoztatása 
esetén a választmánynak legidősebb tagja. 
Hogy hány tagból álljon a választmány és 
hogy hány évre választassanak, ezt a rend-
tartás határozza meg. Minden hónapban kell, 
hogy legalább egyszer gyűlést tartsanak. A 
választmány a hegybíró helyettesét, a pénz-
tárnokot és a jegyzőt saját soraiból választja, 
de nem hosszabb időre, mint amennyire egy 
tag megbízatása szól; — a hegybíró javas-
latára fölfogadja vagy elbocsátja a hegyőrt, — 
az évi működési tervet és költségvetést, az 
elmúlt évi zárszámadást elkészíti és a köz-
gyűlés elé terjeszti, — ellenőrzi a kegypénztár 
kezelését, — képviseli a hegyközséget peres és 
perenkívüli ügyekben s érintkezik a hegybíró 
vagy helyettese útján a hatóságokkal . . . stb. 

A hegyközség tulajdonképi végrehajtó szerve 
a hegybíró. Öt a közgyűlés általános szótöbb-
séggel választja a rendtartásban megállapított 
3—6 évi időtartamra. A hegybíró kötelességei 
és jogai közé tartoznak a rendes és rendkívüli 
köz- és választmányi gyűléseket egybehívni és 
azokon elnökölni, ezeknek határozatait végre-
hajtani, javaslatot tenni a hegyőrök fölfoga-
dása vagy elbocsátása iránt, a hegyőröket 
utasításokkal ellátni s őket ellenőrizni, a 
hegyközséget a közgyűlés vagy választmány 
megbízásából a hatóságok előtt képviselni. 

Megjegyzendő, hogy a hegybíró rendkívüli 
sziiretelési engedélyeket adhat, de ez utólag 
a választmánynak bejelentendő. 

A hegyőrökre az 1894. évi XII. t.-c. és 
végrehajtási utasításában a mezőőrökre vonat-
kozó rendelkezések irányadók. Nekik utasítá-
sokat, miként említettem, a hegybíró ad. 

A hegyközségi kötelékből a hegyközség 
megalakulásától számított 6 év után kiléphet 
az a birtokos, akinek birtoka az összefüggő 
szőlőterület szélén van, ha kilépésével a hegy-
községnek kárt nem okoz és ha a hegyközség-
gel szemben fönnálló esedékes tartozásainak 
eleget tesz. 

A hegyközségi területet egyetemlegesen ter-
helő kötelező terhek a kilépő tagot azoknak 
végleges törlesztéséig terhelik. A kilépő tag, 
ha birtokát addig szőlőmívelésre használta, 
csak szőlőjének kiirtása után s más mívelési 
ágra való áttérése után bocsáttatik el a hegy-
község kötelékéből. Ha az egész hegyközséget 
esetleg árok vagy kerítés veszi körül, a kilépő 
tag, szélső birtokos, köteles az árkot vagy 
kerítést saját költségén az új határra áthe-
lyezni, hacsak eziránt a hegyközséggel más 
megegyezésre nem jut. Ehhez a rendelkezé-
séhez a törvénynek magyarázat szükségességét 
látom fönnforogni. A törvény ugyanis azt lát-
szik mondani, hogyha az egész hegyközség be 
van kerítve — bárha talán saját költségén 
készíttette is minden szőlőbirtokos a kerítést 
saját szőlője körül, még abban az esetben is 
köteles a kilépő birtokos a kerítést (vagy 
árkot) az új határra saját költségén áttétetni, 
hacsak a hegyközséggel más megegyezésre nem 
jut. Az én fölfogásom ebben a kérdésben az, 
hogy a törvény nem arra az esetre intézkedik 
így, ha a szóbanforgó kerítést a szélső szőlő-
birtokok tulajdonosai saját költségükön emel-
ték, hanem arra az esetre, ha a kerítéseket 
közköltségen emelték. 

A hegyközségbe önként belépett tag bár-
mikor kiléphet a hegyközségi kötelékből, ha 



1 8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 3 . SZÁM.. 

a hegyközség iránt fönnálló kötelezettségének 
elébb eleget tett. 

A már megalakult hegyközségek megalaku-
lásuk után 3 év mulya föloszolhatnak, akkor: 
a) „ha ezt a száz holdra vagy ennél nagyobb 
összefüggő területre nézve az e célból külön 
összehívott közgyűlésen a hegyközség kötelé-
kébe tartozó összes birtokosok birtok és szám-
szerint háromnegyedrészét túlhaladó többsége 
kívánja; — b) ha a fölosztást a száz holdnál 
kisebb, összefüggő területen alakult hegyköz-
ségre nézve a hegyközségi kötelékbe tartozó 
birtokosok birtok- és számszerinti többsége 
kívánja. — A fölosztás iránti határozat csak 
a hatóság jóváhagyása után lép hatályba". 

Azon szűk keret, melyben egy ilyen cikk-
nek mozognia lehet, — nem engedi meg, hogy 
a hegyközség pénzügyeivel bővebben foglal-
kozzam, csak azt kívánom még megjegyezni, 
hogy a hegyközségek azon költségek fedezése 
végett, melyek a föladatuk teljesítéséhez szük-
ségesek, hegyközségi járulékot vethetnek ki — 
és ezen járulék ott, ahol községi pótadó van, 
azzal együttesen szedetik be. 

(Budapest.) Dr. Szabó Béla. 

A lúd tenyésztéséről. 
(Háztartástan! lecke a gazd. ism. iskola II. évf. leány-

növendékeinél, 2 - 3 órán át tárgyalva.) 

Édes leányaim! 
Tekintettel arra, hogy ti már a mult évben 

meghorgoltátok a párnabetéteket, az idén 
pedig varrtatok kis- és nagy pámahúzatokat, 
s mindezeket jó kedvvel, egymással nemesen 
versenyezve készítettétek, időszerűnek látom 
ma oly házi szárnyas tenyésztéséről mondani 
el egyet-mást, mely a párna és dunnába valót 
szolgáltatja. 

Tudjátok azt ti is, hogy minden gazdasszony-
nak legfőbb öröme, büszkesége az, ha párnáit 
s dunnáit tollal, pehellyel megtöltheti s ágyaira 
magasan halmozza föl azokat. 

A legértékesebb tollat a lúd szolgáltatja. Ti 
mindnyájan ismeritek a lúdat s hiszem, hogy 
szeretitek is. Hiszen melyik leány az, aki a 
kedves kis libáknak ne örülne s ne gondozná 
híven; tudom, hogy kis leány korotokban, ha 
legeltettétek őket, öletekbe véve meg is simo-
gattátok. 

Meg is érdemli a lúd a dédelgetést, -a jó 
bánásmódot, a helyes alapon irányuló tenyész-
tést, mert húsa igen ízletes, mája a legfino-

mabb eledel, zsírját is nagyra becsülik s 
ágyunk sem volna oly puha és meleg, ha ágy-
neműinket nem tölthetnénk meg a híd tollával 
és pelyhével. 

Tudom, kis leány korotokban ti is, midőn 
babátokkal játszottatok, hogy puha fekhelyet 
készíthessetek, könyörögtetek édes anyátok-
nak: „adjon kérem egy kis tollat a babám 
párnájába ! " 

Régente még írásra is lúdtollat használtak ö o 
az emberek. Tudniillik a szárnytollak egyes 
darabjait ékalakúra vágták, ilyformán : (bemu-
tatja) a hegyes végét behasították, mint a 
mai réz és acéltoll van s bemártották a tin-
tába. A megfosztott tollszárakat ma is fölhasz-
nálják különböző tárgyak előállításánál, nézzé-
tek ! E papírból készült szivarszívónak szopókája 
is a lúd termékéből van. A tollseprüt meg ti 
is jól ismeritek. 

Hogy a lúdtartás hasznos dolog, elismeri 
minden gazdasszony ; innen van az, hogy 
kivált faluhelyen majdnem minden háznál tart-
ják azt. A lúdnak is, mint minden más baromfi-
nak tenyésztése kicsiben kezdve igen kevés 
befektetési tőkét igényel. Kevés gondot és 
fáradságot okoz. Mindennemű terméke úgy 
életében, mint kimúlta után jól értékesíthető, 
bárhol biztosan vevőre talál. 

Azonban, sajnos, hogy gazdasszonyaink nagy 
része mégsem jár el e hasznos állat tenyész-
tése körül úgy, amint kellene s azt saját 
haszna megkívánná. Nem csoda, ők ezt sehol-
sem tanulták, innen van az, hogy nem te-
nyésztik a ludat okszerűen, nem koppasztják 
kellő vigyázattal s körültekintéssel s nem tudják 
úgy értékesíteni, hogy abból kellő jövedelem 
jöjjön be. 

Figyeljetek ! Majd elmondom, miképen lehet 
és kell még a szegényebb körülmények között 
élő gazdasszonynak is ludat tenyészteni... 

Hazánkban leginkább 3 lúdfajta tenyésztése 
van elterjedve; ú. m. a magyar lúd, vagyis a 
közönséges, parlagi lúd, az emdeni- és toulousi 
(tuluzi) lúd. (Mindezek legalább képen bemu-
tatandók.) A mi parlagi lúdfajtánk erős, edzett 
természetű, zömök testű, rövid nyakú jól hízó ; 
nem oly kényes és finnyás, mint némely külföldi 
rokonfaja, csak az a kár, hogy teste kicsiny. 
Tollazatára van tarka és tiszta fehér színű. 
Ez utóbbi tenyésztése sokkal indokoltabb, job-
ban kifizeti magát, mivel ennek tolla 30—40 
fillérrel is drágább kilónként, mint a tarkáé. 
Testének kicsinységét fejleszthetjük az által, 
hogy a tenyésztésre gondosan kiválasztjuk a 
legkoraibb és legkifejlettebb példányokat. Mind-
azonáltal igen ajánlatos, hogy emdeni fajtából 
szerezzen be gúnárt a gazdasszony s ezzel 
párosítsa a magyar ludakat ; ezek ivadékai 
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már nagyobb testüek s még hízékonyabbak 
lesznek. 

Jegyezzétek meg, hogy oly esetben, ha pl. 
a gazdasszony parlagi ludakkal más fajta 
gunárt járat, az ezektől származott libák keress-
tezetteknek neveztetnek. 

íme, itt van az emdeni lúd. (Természetben 
vagy képen bemutatja.) Ez külföldi fajta. 
Poroszország Emden nevű városától vette nevét. 
Mint látjátok, ez sokkal nagyobb, délceg, büszke 
járású, tömött törzsű állat. Nyaka a hattyúéra 
emlékeztető, szép hosszú, erős. Csőre közép-
hosszú, széles, tövén erős és sötét hússzínű. 
Szemei világoskékek. Törzse mély, háta hosszú, 
széles, lapos, lábszárai sötét narancssárga szí-
nűek. Tollazata tömött, puha, hófehér színű, 
sok pehellyel. Azonban jegyezzétek meg, hogy 
az emdeni liba kikeléskor szürke pelyhes, a 
tojók csak 4—5 hó múlva, a második vedlés-
nél nyernek ily tiszta fehér tollat, ellenben a 
gunárok vagy kikeléskor vagy igen hamar 
azután fehér tollúak lesznek. Az ügyes gazdasz-
szony már ekkor könnyen megjelölheti, melyik 
kis liba a gunár, melyik a tojó. De a talpuk 
úszóhártyáját behasítani nem kell, legfeljebb 
egy kicsiny kerek lyukat szabad azon ejteni. 

Az emdeni lúdnak oly sok jó tulajdonságát 
ismerik már hazánkban a tenyésztők, ezek a mi 
éghajlatunk s viszonyaink mellett annyira be-
váltak, hogy más fajtának a tenyésztését magam 
sem ajánlom nektek. Hanem igenis azt mondom, 
hogy vagy tiszta vérben tenyésszen minden 
gazdasszony emdeni ludat, vagy ha már magyar 
lúdjai vannak, vagy egy kis törzs beszerzésére 
kevesebbet áldoz, ám tartsa a magyar ludakat, 
de szerezzen hozzájuk emdeni gunárt, hogy 
így a keresztezett ludakkal tartsa fönn a magyar 
gazdasszony jó hírnevét, hogy ő a baromfiak-
nak is gondos ápolója, s ezekből szép jövedel-
met szolgáltat családjának. 

E képen bemutatom a tulúzi (Toulous-i) 
ludat. Ezt nagy teste miatt óriás hídnak is 
hívják. Franciaországból származik, nálunk 
könnyen honosult meg, igen liizékony s rend-
kívül nagy mája van. Tollazata puha, pelyhe 
igen dús. Színe feketés szürke, a fiyak alsó 
része, a mell- és combtája, hasaalja szép fehér. 
30—40 szép, nagy tojást is ejt. 

Mgndd el most Mari ! miért érdemli ineg a 
lúd a gondozást? 

A lúd tollát mire használják? 
Jövedelmethozó-e a lúdtenyésztés ? 
Hány fajta ludat tenyésztenek leginkább 

hazánkban ? Vilma ! 
Mit tudsz a magyar, parlagi lúdról? 
Hogyan javíthatunk parlagi lúdjainkon? 

Mit nevezünk az állattenyésztésben keresz-
tezésnek ? 

Honnét származott az emdeni lúd? Mit tudsz 
róla ? Etel ! 

Melyik fajta lúd legjobb nálunk a tenyész-
tési célra ? 

Honnét származott a tulúzi lúd, hogyan is 
nevezik még, mit tudsz róla ? 

Édes leányaim ! Sokan vannak, akik idegen-
kednek a lúdtenyésztéstől, mivel azt hiszik, 
hogy csak folyók vagy tavak mellett fizeti ki 
magát ; pedig ebben tévednek, hiszen ti tud-
játok, hogy telepünkön vagy annak közelében 
sehol sincs víz, csak a kútban s mégis föl-
nevelünk évenkint 50—60 drb libát. De meg 
én sok gazdasszonyt ismerek, aki csak mester-
ségesen előállított tócsán neveli föl lúdjait s 
ezekből ruházza föl magát s gyermekeit és 
duzzasztja meg párnáit. 

Igaz, hogy a lúd vízi madárfaj, nagyon 
szereti s nem nélkülözheti a vizet, hiszen nem 
a porban fürdik, mint pl. a tyúk, hanem a 
vízben tisztogatja magát. Ahol tehát nincsen 
víz, úgy segít magán az ügyes gazdasszony, 
hogy ásat egy hosszúkás nagy gödröt s gon-
doskodik, hogy abba mindig víz legyen vagy 
a kút mellett téglákra téve nagy vályút tart, 
gyakran friss vízzel fölujítva, hogy a libák 
fürödhessenek. 

Kitűnik tehát, hogy természetes uszóhely 
nélkül is haszonnal nevelhető a lúd, csak 
legyen neki elég tágas legelője. 

Ha a libáknak nagy legelőt juttat a gazda, 
ha mindjárt a marhák vagy juhok után jár-
hatnak is, kevésbe kerül fölnevelésük; a tarló 
fölszabadulása Titán meg alig kell nekik szemet 
adni, maguk keresik meg élelmüket. 

Itt említem föl, édes leányaim, hogy sok 
gazda ellensége a lúdtartásnak, pedig ok nélkül. 
Azt hoz/ák föl érvül, hogy a legelőt ürülékjükkel 
ártalmassá teszik ; ez nem áll. Azt is mondják 
az elfogult gazdák, hogy a ludak sok kárt 
tesznek a vetésekben, az asztagokban ; télen 
meg a szalma--és törekkazlakat kihúzogatják. 
Erre én azt felelem, hogy a két előbbi ellen 
kellő fölügyelet kell a libákra. Az meg, hogy 
a kazlakat ki ne kezdjék, a gazdauramnak a 
gondja legyen. Vagyis szükséges, hogy a szalma 
s más kazlak is legyenek jól körülvéve mák-, 
tengeri-, vagy cirokszárral, így nem juthatnak 
azokhoz a baromfiak. 

Mint minden állattenyésztésnél, úgy a lúdnál 
is legfontosabb teendő a tenyészanyag, vagyis 
a magludak helyes kiválasztása. 

Magnak mindenkor a legkorábbi keltetésű, 
szépen kifejlődött libákból kell hagyni. Kisebb 
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gazdaságban, liacsak kevés a legelő, 4 tojót 
s 1 gunárt hagyunk ; azonban egy gunár 
sikerrel járatható 8 —10 drb tojóval is. Kelte-
tésre és tenyésztésre sohasem használjatok idei 
libát, legyen az mindkét nemből legalább 2-éves, 
az ezektől származott libák mindig erősebbek, 
szebben fejlődők s a betegségnek is ellen-
állóbbak lesznek. 

Tenyésztésre a ludat 8 — 10-éves koráig 
használhatjuk. Legtöbbet tojik a lúd 3—4-éves 
korában. A közönséges parlagi lúd 10—15, 
az emdeni pedig 20—30 tojást is ejt évenként. 

Figyelmetekbe ajánlom, édes leányaim, ha 
majdan ti is lúdtartással és neveléssel akartok 
foglalkozni, ne vegyetek magnak valót ismeretlen 
helyről, sem a piacon; legjobb, ha azt jó 
ismerős, megbízható kézből szerzitek be. 

Hogy hol tartsátok a ludakat, az ne okozzon 
nagy gondot, a lúd a szabad természet nagy 
kedvelője, edzett, nem igen érzékeny az idő-
járás iránt, csak legalább annyit tegyünk meg, 
hogy a zimankós vagy hidegebb időjárás ellen 
védett, fedett helyük legyen. Erre más hiányá-
ban a szín vagy félszer egy része is alkalmas, 
elkerítve, csak kivánatos, hogy itt nyugalmuk-
ban ne legyenek háborgatva. Tanyán igen 
olcsón készíthet a gazda külön lúdólat is, vert-
falból, azt kívül-belül betapasztja, bemeszeli, 
az alját, bárhol legyenek is a ludak, okvetlenül 
jól le kell furkózní, ha a föld laza, agyagot 
vigyünk rá s jó arasznyi vastagon lefurkózzuk, 
hogy az a nedvességet magába ne vegye. A 
lúdól teteje lehet szalma, zsúp, gyékény vagy 
nád, ami kisebb költségből kikerül. Nagyon 
természetes, hogy a meleg helyen tartott ludak 
hamarább kezdenek el tojni, erre törekedni is 
kell minden gazdasszonynak, hogy így lehetőleg 
március hóban már kis libái legyenek. 

A magludakat ősszel kell kiválogatni s a 
többit eladni, vagy felhizlalva értékesíteni. 
Ha most első ízben szerezzük be, ezt mindenkor 
október, legkésőbb november hó elején eszkö-
zöljük. Ha oly helyen vagyunk, ahol ilyenkor 
is van mit csipedni a libáknak, hajtsuk a 
legelőre, de vizükről soha meg ne feledkezzünk. 
A magnak valóknak soha sem adjunk túlsókat 
enni, nem célunk itt a hizlalás, csak a jó 
erőben tartás. Tengerit keveset ; inkább adjunk 
nekik ocsút, zabot, cirokmagot stb. Igen jól 
teszi a gazdasszony, ha január hóban egy 
vályúba vagy teknőbe önt 3—4 liter zabot 
vagy árpát, ezt nedvesen s meleg helyen tartva 
kicsiráztatja s midőn a csíra egy ujjnyi hosszú, 
ebből naponként s fejenként ad fél-fél marokkal 
a ludaknak. Ez igen kedvet eledelüket fogja 
képezni. 

A szikes legelőt nagyon szeretik a ludak, 
mert sós izü. Mindamellett, főként télen 

konyhasót is juttassunk nekik, még pedig 
úgy, hogy korpára vagy kenyérhéjra vizet 
öntünk, jó sűrűre készítve megsózzuk, ezt 
3—4 hetenként el ne mulasszuk. Szükséges 
még friss vízről, végül malterdarabok, mészről 
és homokról gondoskodnunk, hogy mindezek-
ben ne szűkölködjenek. 

Fölemlítem, hogy a lúdól mindig tisztán 
tartandó, évenként többször bemeszelni kell ; 
a lúd egymás mellett szokott ülni, de azért 
ne szorítsuk össze őket az ólban, ez legalább 
oly magas legyen, hogy egy ember ott köny-
nyen fölállhasson. A ludak alját naponként 
be kell teríteni homokkal, szalmával, törekkel 
vagy fürészporral. Almukat naponként vigyük 
ki a trágyagödörbe, újjal fölcserélve ezt. 

Lehet-e ludat tenyésztem folyó- vagy tóvíz 
nélkül? N ! 

Szükséges-e a víz a lúdnak, hogyan segít 
sen magán a gazdasszony ? 

Sok gazda hogyan gondolkozik a lúdtar-
tásról? 

Hogyan válasszuk ki s mikor a magludakat? 
Hol szerezzük be azokat? N ! 

Hány éves kortól — meddig használhatók 
a ludak tenyésztésre ? 

Egy gunárhoz hány tojót tarthatunk ? 
Milyen helyen tartsuk a ludakat, a lúdól 
aljával mit kell tenni s miért? N ! 

A magludaknak mit adjunk enni ? 
Hogyan kell a lúdólat tisztán tartani ? 

Ha ősszel és télen jól gondozzuk, kellő 
meleg helyen tartjuk lúdjainkat, azok már új év 
után 2—3 hétre párosodni s nemsokára tojni 
kezdenek. E szándékukat tudtunkra adják azzal, 
hogy giz-gazt, apró gallyat és szalmaszálakat 
hordanak össze maguk körül vagy az ólba s 
elkezdenek fészkelni. Ekkor már nagyon meg-
figyeljük az ilyen fészekkészítő ludakat, napon-
ként vizsgáljuk meg, kieresztés előtt, nem 
tojósak-e, nehogy a legelőn eltojjanak. 

Kevés magludat tartó asszony leghelyeseb-
ben cselekszik, ha január vége felé beszok-
tatja ludjait ama melegebb helyre, hol azokat 
tojatni s ültetni akarja, pl. a kamarába ; itt 
adjon néhányszor nekik enni s a ludak 
örömmel mennek oda tojni is. Itt kell meg-
készíteni a tojófészkeket, mely egyúttal ülő-
fészek is lesz ; mert tapasztalásból mondhatom, 
ott marad meg legnyugodtabban költésre is a 
lúd, amely helyen tojott. 

Fészket készíthet a gazdasszony nagy hitvány 
kasból, vagy szegezzen össze 3 darab deszkát, 
amely 30 cm. magas és 60—70 cm. hosszú 
legyen; a falhoz erősítse. Ebbe tegyen jó 
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puha széliát vagy szalmát s kész a fészek, 
amelynek sötétes, nyugalmas helyen kell állnia. 
Nem jó, ha látják az ülőludak egymást, azért 
el kell a fészkeket egymástól választani úgy, 
hogy közéjük teszünk 60—80 cm. magas 
deszkákat. 

Kell, hogy minden ülőlúd előtt kellő magas-
ságban mindig friss víz legyen valamely 
edényben. 

A lúd egy időközben 12—16, esetleg több 
tojást is ejt s amint a tojás lerakását bevé-
gezte, fészkén marad, elkezd sziszegni s pely-
hével a fészkét kibélleli ; hogy valódi-e a lúd 
ülési szándéka, megtudhatja a gazdasszony 
úgy, hogy az ilyen bennmaradó ludat kiteszi 
a fészekről s lia az ismételten sziszegve vissza-
siet s fészkére ül, bátran alája rakhatja a 
tojásokat. Különösen korai ültetésnél sohasem 
kell 13, később 15 darabnál többet egy lúd 
alá helyezni. Hogy azokat jól betakarhassa, a 
tojások lehetőleg egyforma nagyok legyenek 
s amennyire lehet, minden lódnak saját tojásait 
adjuk alája. 

A ludakat naponként maga a gazdasszony, 
vagy megbízható helyettese vizsgálja meg s 
ha érett tojást talál náluk, borítsa le s ki ne 
eressze, míg meg nem tojnak. Jó minden lúd 
tojását irónnal meg is jegyezni. A tojásokat 
azután ültetésig rakja a gazdasszony egyen-
ként kóc vagy vatta közé s közép hőmérsékü 
száraz helyen tartsa. 

Ha fölösleges tojásunk van, ezeket tyúk 
által 5—6 darabot téve alá, költessük ki. 

Az ülőről nem kell a ludat magunknak 
leszállítani, legjobban ő érzi szükségét annak, 
mikor kell onnaip lejönni, de ha lejön, mindig 
tartsuk jól szemes eleséggel. Friss ivó- és 
fürdővizéről gondoskodjunk. Míg a lúd lenn 
van a fészekről, a tojásokra meleg takarót 
helyezzünk, hogy ki ne hűljenek. 

A kis libák rendszerint 28 esetleg 30 nap 
alatt kelnek ki. Ügyes gazdasszony följegyzi 
az ültetés napját s általában arra iparkodik, 
hogy lehetőleg egy időben üljenek el a libák, 
mert bizonyos dolog az, hogy így a libák egy-
szerre kelve, azok gondozása, fölnevelése keve-
sebb fáradságot s költséget okoz. 

27—28-ik napon már résen legyen a gazd-
asszony, figyeljen, nem hallja-e a libák hangját 
a tojásból, még éjjel is talpon legyen, gyakran 
megnézze, mert a lúd tojásának héja igen erős, 
szükség lehet a segítségre, ha a kelő liba nem 
bírja keresztültörni a tojásburkot, mert külön-
ben sok befulladhat. 

Ha a kis liba kikelt, mielőbb el kell venni 
óvatosan anyja alól, nehogy az azt összetapossa, 
de meg sok lúd, hallva a csipogást, el is 

hagyná a fészkét. Azután tegyük azt egy meleg 
ruha vagy kevés tollú párnával kibéllelt 
kosárba s vigyük meleg szobába, ügyelni kell, 
hogy a kis liba meg ne nyomuljon vagy levegő 
hiányában meg ne fúljon. 

Figyehnetekbe ajánlom, édes leányaim, ha 
majdan libaneveléssel foglalkoztok, iparkodja-
tok ezek számára még ősszel vetni 2—3 ágy 
téli salátát, libakelés előtt pedig 8—10 nappal 
vessetek el e célra összeszegezett deszkákba, 
vagy vályiíkba tett nedves földben 1—2 liter 
árpát, hogy legyen azoknak zöld eleségük. 

24 órán belül meleg helyen tartva, semmi 
eleséget nem kell a libáknak adni, azonban 
másodnap búzakorpát vagy igen apró tengeri-
darát vízzel sűrűvé keverve adjunk nekik egy 
rossz tepsire téve. Jó ha ez eleségből hátukra 
hintünk egy keveset, hogy így egymást bibir-
kélve, egymás hátáról leszedve azt, rászokjanak 
az evésre. Később adhatunk nekik salátát, vagy 
csalánt, here-lucerna gyönge hajtásait össze-
vágva darájuk közé keverten. Friss víz adás-
ról el ne feledkezzünk. Meleg, napos időben, 
harmat fölszáradás után harmadnapra kienged-
jük őket a szabadba, a gyepre. Ajánlom, hogy 
legeltetésnél a libapásztor mindig karján vigye 
a vízzel telt kantát s itató-tálat, gyakran meg-
itassa őket, később fürdővizükről is gondos-
kodjunk. 

Esős, hideg időben ki ne engedjük a kis 
libákat, nehogy megfázzanak. Lehet ilyen eset-
ben füves-hantot is fölvágni s bevinni részükre ; 
de meg a vetett árpát nagy kedvvel fogják 
megcsipkedni. 

Amint a kis libák nőnek, nagyobb szemű 
darát is megesznek. Eleinte a libák majdnem 
minden órában esznek, persze egyszerre keve-
set, egyhetes korukban naponkint 4—5-ször, 
később 3-szor etessünk. Háromhetes korukon 
túl, lia bő legelőjük van, elegendő reggel és 
este adni nekik szemes eleséget. Mindig legyen 
friss ivó- s fürdővizük. 

Különös gondozást igényelnek a libák 7—8-
hetes korukban, midőn tollasodni kezdenek, 
főleg midőn számytollaikat kezdik nevelni ; 
ekkor nagyon érzékenyek. A gondos ápolást s 
bővebb táplálékot megkívánják. Óvjuk őket 
attól is, hogy meg ne fázzanak, át ne ázzanak. 

Miről ismerjük föl a ludaknál a tojás lera-
kási szándékot? Terézia! 

Kellő gondozás mellett mikor szokott ez 
beállani ? 

Hová s miért kell január vége felé a luda-
kat bészoktatni ? 

Hol, hogyan s miből kell a tojó- s ülő-
fészkeket elkészíteni s miért ? Mari ! 
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Mivel s miért kell az ülőfészkeket egymástól 
elkülöníteni ? 

Mit kell tartanunk a fészkek előtt, miért ? 
Miről ismerjük föl az ülni akaró ludat ? Hogyan 
győződjék meg erről a gazdasszony ? 

Hány tojást kell tenni egy lúd alá ? Viktor ! 
Hogyan szedhetjük össze, miben és hol tartsuk 
a tojásokat? 

A fészkén ülő ludat hogyan gondozzuk ? 
Jó-e egyszerre több ludat elültetni s miért ? 

Hány nap múlva kelnek ki a libák ? Mi a 
gazdasszony teendője, ha a libák kelnek ? 
Katica ! 

Hová helyezzük a kikelt libákat? Mit kell 
tenni a gazdasszonynak ősszel s keltés előtt 
néhány nappal, hogy a libáknak zöld eleségük 
legyen"? 

Mikor s mit kell első napokban adni a kis 
libáknak ? Juliska ! 

Mikor engedjük ki ezeket a szabadba ? Mi-
től kell ezeket óvni ? 

Mikor igényelnek a libák különös gondozá-t ? 

Ha korai — márciusi — libáink vannak, 
azokat a pünkösdi ünnepekre fiatal pecsenyé-
nek jól értékesíthetjük. Amit el nem adunk, 
tollából veszünk hasznot a mellesztés, koppasz-
tás által. Fölemlítem, édes leányaim, hogy a 
sovány libákról való toll mindig finomabb, 
mint amit a kövér libákról nyerünk; a leölt, 
vagy elhullott lúd tolla sem oly finom, mint 
az elevenen koppasztotté ; innen van az, hogy 
a leölt állatot azon melegiben kell megkoppasz-
tani, mert ha kihűlni hagyjuk, sokkal érték-
telenebb lesz a tolla. 

Hogy a libák megértek-e, alkalmasak-e a 
koppasztásra, ezt — kikelésük után körülbelül 
3 hónapra — arról tudjuk meg, hogy ilyenkor 
röpíteni kezdik tollaikat s testükön csőrükkel 
bibirkélnek. Ha a testükről levett toll alsó vége 
nem genyes, hanem száraz : ez a toll érettsé-
gének biztos jele ; ekkor a libák ügyes, gya-
korlott kéz által óvatosan, könnyen s fájdalom 
nélkül mellezhetők. 

A koppasztást legjobb zárt, szélmentes, de 
világos helyen, pl. ti-zta, üres kamrában vagy 
istállóban eszközölni. Koppasztáshoz előkészí-
tendő 1—2 db tiszta, száraz dézsa, szita, rosta 
annyi, ahány koppasztó van, kis zsámolyok, 
melyeken ezek ülnek, takarók a sziták és dé-
zsákra, végül a tollnak berakására s eltartására 
alkalmas vászonzsák vagy páma-alsóhuzat. 

Hogy mi módon kell koppasztani, majd a 
nyáron természetben bemutatom. De otthon is 
figyeljétek ezt meg. A koppasztásnál fődolog, 
hogy a libákat soha, főképen első alkalommal 

meg ne koppasszuk úgy, hogy azokon semmi 
toll ne maradjon. Nincs szánalmasabb, mint 
ha lát az ember olyan hbát, amelyiknek egy 
vagy mindkét szárnya földön húzódik, emel-
geti az istenadta, de az visszaesik, mert a 
gondatlan, szívtelen vagy ahhoz nem értő 
asszony kitépte a szárnytartó tollakat is. Ezt 
soha megtenni nem szabad. Nem kell meg-
szedni ezenkívül soha a szárnyakat, farktol-
lakat, a nyak felső részén és fejen levő tol-
lakat. A gondos gazdasszony csakis a mell-, 
has és a nyak alsó részén levő tollakat szedi 
le, mégis több hasznot tud fölmutatni, mint 
az, aki szánalmas csúnyán koppasztja meg 
libáit, még pedig azért, mert a túlságosan 
megkoppasztott libák könnyebben megfáznak, 
megbetegedhetnek s elhullhatnak. Tovább nő 
ki újból a tollúk s több eleség kell, hogy a 
veszteséget visszapótolhassák. Koppasztás után 
libáinkat jól tartjuk s kibocsájtj uk. Néhány 
napig bővebb táplálékban is részesítjük. 

Libáinknál á toll 7—8 hét alatt annyira 
kinő, hogy elérkezik újból a koppasztás ideje. 
Ha azoknak jó legelőjük s elegendő vizük 
van, évenként 3—4 ízben is megkoppaszthatók. 
Azonban szept. hó végén túl nem kell őket 
tollaiktól megfosztani, mert hamar meghűl-
hetnének. Egy lúd évenkénti tollértéke 1 — 
1"20 korona. 

Ha a koppasztást bevégezte a gazdasszony, 
szedje a tollat az odakészített vászonzsákba 
vagy tolltokba, de csak lazán, nem megtömve 
azt és száraz, szellős padláson akassza föl 
kiszáradás céljából. 

A korai libákat mikor értékesíthetjük ? Mari ! 
Mi különbség van a toll és toll között? 
Mikor lehet a libákat először megkoppasz-

tani, mi a biztos jele a toll érettségének? 
Milyen helyen kell a koppasztást eszközölni ? 

Margit ! 
Miket szükséges ehhez előkészíteni ? 
Mire kell ügyelnünk a koppasztásnál? 
Mely részekről kell s honnan nem szabad 

a tollakat leszedni? Etel! 
Mibe kell tenni s eltartani a tollat? 
Hogyan gondozzuk s mitől óvjuk a meg-

koppasztott libákat? 
Mennyi idő múlva lehet újból a libákat 

megtépni ? 
(Összefoglaló kikérdezés.) 
Édes leányaim, hátra volna még a lúd-

tenyésztésből a „tömés" s a ludak betegségei 
és ezeknek gyógyítása. Mindezekről majd akkor 
beszélek, ba a nyáron, vagy ősszel bemutatom 
nektek lúdjainkon a koppasztást. 

(Békéscsaba.) Makayné Pelm Valéria-
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Növénykórtani levelek. 
(Április hó) 

Kedves kartársaim ! 
Mult levelemben elég kimerítően a megelőző 

védekezéssel foglalkoztam, melynek körébe a 
leírt eljárásokon kívül a permetezési munká-
latok is tartoznak. Igaz, bogy a permetező 
oldatukkal a már föllépett gombát vagy rovart 
kívánjuk elpusztítani, s így a kártételeket 
lebetetlenné tenni, mindazonáltal a védekezés 
ezen módjával legtöbb esetben csak akkor érünk 
célt, ba a támadást megelőztük s az élősdi 
szervezetnek a gazdanövényen történő tovább-
fejlődését így lebetetlenné tettük. A gomba s 
rovar irtása tehát a betegség megelőzése, amiért 
e két védekezési mód itt összefolyik. 

A permetezés a ma ismert növényvédelmi 
eljárások között az első helyet foglalja el s 
bár oly általános sikert, milyet különösen 
egyes „föltalálok" tulajdonítanak annak, még 
ma nem érünk el vele, mégis van elég betegség, 
mely a szakszerűen végzett permetezéssel az 
illető növényektől majdnem teljesen távol-
tartható. 

A permetezés sikere az anyagtól, az eljárás 
módjától s alkalmazásának idejétől függ. A 
permetező anyag összetételeit a betegség neme 
határozza meg. Gombabetegségek ellen leg-
inkább a rézoldatokat használjuk, melyeket 
mész vagy szóda hozzákeverése által neutráli-
zálunk. Ugyanis a réz megöli a gombacsirákat, 
de amellett károsan hat a növényre is ; a mész 
vagy szóda a maró hatást gyöngíti s az anyag 
tapadóképességét elősegíti, miáltal a növény 
nem szenved, sőt némely esetben még jobban 
is fejlődik. 

Sok hiba történik a permetezési oldatok 
elkészítésénél, amiért e munka kiváló gondot 
igényel. Sok réz perzseléseket idéz elő, kevés 
réz védelmet nem nyújt ; sok mész a levélzet 
életműködését zavarja, kevés mész a maró 
hatást nem szünteti meg. Legjobb tehát a 
tiszta rézgálic mennyiségével egyenlő meny-
nyiségü meszet vagy szódát használni, mi-
által a perzselés veszélye is legjobban 
elkerülhető. A rézgálic tisztasága a következő 
eljárással őrizhető ellen : törjük szét a rézgálic-
jegeceket s a nyert porból tegyünk egy fél 
kávéskanálnyit tiszta pohárba, öntsünk rá tíz-
hűszszor annyi esővizet s többszöri fölkavarás 
után hagyjuk a folyadékot mindaddig állani, 
míg a rézgálicoldat feloldódott. A nyert kék-
szinű oldathoz öntsünk azután néhány csöpp 
ammoniákot s folytonos fölkavarás közben 
ismételjük ezen eljárást. Ha a kezdetben kelet-
kezett kékszínű csapadék föloldódik s az egész 
folyadék azúrkék, tiszta átlátszó oldatot képez, 

akkor a rézgálic a hamisításnál legtöbbnyire 
használt vasat nem tartalmazza. Ellenkező 
esetben az oldatban eleinte fehéres-, majd 
zöldes-, végre barnásszinü csapadék lesz lát-
ható, mely több ammoniákoldat hozzátétele 
után sem fog eltűnni. (A szükséges ammoniák-
oldat más néven szalmiákszesz, néhány krajcárért 
minden gyógyszertárban kapható.) 

Kevés vasgálic a növénynek nem árt ; sok a 
rézgálic értékét nagyon is alászállítja, miután 
7—8-szor olcsóbb s megfelelő hatást nem 
biztosít. 

A neutrálizáláshoz régi oltott meszet kell 
használni, mely az oldat tapadóképességét 
elősegíti. A rézgálic és mész oldatát bordói 
lénak nevezzük ; elkészítése a rézgálicoldat és 
mésztej külön-külön előállítása s összeöntése 
által történik. Az 1%-os oldatok 1 kilogramm 
rézgálicot s 1 kilogramm meszet, a 2%-os 
oldatok 2 kilogramm rézgálicot s ugyanannyi 
meszet tartalmaznak. Az oldat megfelelő elké-
szítésének fölülvizsgálata lakmuszpapiros segít-
ségével (2 krajcárért eleget kaphatunk) történik. 
A jól elkészített oldat a „vörös" lakmusz-
papirost kékre festi ; a rosszul elkészített 
oldat a vörös színt nem változtatja, amiért az 
oldatot mindaddig kell még mésztejjel telíteni, 
míg a papiros kékesszínűvé nem válik. (Jól 
tennék kedves kartársaim, ha ily papirost 
beszereznének s a kisbirtokosok között is 
szóbeli használati utasítás mellett kiosztanák.) 
A burgundi keverék abban különbözik a bordói 
létől, hogy mész helyett szódát alkalmazunk. 
Ára nagyobb, tapadása csekélyebb. 

Az azurin különösen a csemegefajták perme-
tezésénél válik be, miután a permetezett 
részeken nem látszik meg ; más előnye a 
bordói lé fölött nincs, tapadóképessége pedig 
szintén csekélyebb. 

Az Aschenbrandt-féle bordói por, melyet a 
„Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" hoz forga-
lomba, újabb időben sok pártolóra talál s így 
már nagyon el van terjedve. A gombaölő 
hatást itt is a réz fejti ki, de miután az oldat 
igen jól tapad, a leveleket nem perzseli le s 
elkészítése semmiféle szakértelmet nem igényel, 
a házilag esetleg helytelenül elkészített bordói 
lé használata által előidézhető bajok itt ki 
vannak zárva. (Használati utasításokat a 
„Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" szivesen 
küld.) A leírt oldatokat leginkább a gyümölcs-
fák és a szőlő gombabetegségei ellen való 
védekezésnél használjuk ; az ártalmas rovarok 
ellen petróleum-emulzióval, dohányhíggal vagy 
rovarporkeverékkel védekezünk. A petróleum-
emulzió 10 deka mosószappannak egy liter eső-
vízben történő fölforralása, két liter petroleum-
mal való összekeverése s az így előállított 
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sűrűbb oldatnak 40—50 liter vízben való 
hígítása által készül. Ez az arány, mely szerint 
bármily mennyiségű oldat készíthető. A dohány-
lúgot 2—3 kilogramm folyadéknak (thanaton) 
100 liter vízben történő föloldása által készítjük ; 
az anyagot hatósági engedély mellett minden 
nagyobb dohánykereskedésben kapjuk. A rovar-
por- (pyrethrum) oldatot l 'A kilogramm rovar-
pornak 10 liter meleg vízben való föloldása által 
készítjük; utóbbiban azonban előbb 3 kilogramm 
káliszappant oldunk föl. A hígítás 90 liter 
vízben történik ; az arány szerint szintén bár-
mely mennyiségű oldat készíthető. Az említett 
oldatokkal leginkább a gyümölcs és a szőlő 
levéltetvei ellen védekezünk, melyektől a fák 
sokszor tiszta vízzel történő locsolással is tisz-
títhatók. Igen-igen sok permetező anyag van 
még, melyeknek használata szakszerű eljárás 
mellett szintén sikerrel jár ; ezeknek leírásába 
e helyen azonban már nem bocsátkozhatom, 
elég a jóból a kevés is. Magát a permetezést 
szakszerűen kell végezni. Nem szabad az 
anyaggal fukarkodni, sem azt eltékozolni ; perme-
tezzük a növény összes zöld részeit, hogy a 
támadás egy helyen se következhessék be ; 
szellős, esős időben lehetőleg, hacsak nem tört 
már ránk a baj, ne permetezzünk, ilyenkor 
munkánknak nemcsak hogy nem lesz sikere, 
hanem fáradságunk s maga az anyag is kárba 
vész. Az élősdi gombák szaporodásának s terje-
désének a meleg s esős időjárás kedvez leg-
jobban. Fontos azon kérdés is, hányszor kell 
permeteznünk ? A gyümölcsfák első permetezésé-
nek most van az ideje, siessünk evvel, nehogy 
elkéssünk. Az áttelelő gombaszerveket s rovarokat 
ezen első permetezéssel pusztítjuk el, melyet ha 
jó idő van, jó még februárban vagy márciusban 
végezni. Alig éri a növényeket az első meleg 
napsugár, már előbújnak az áttelelő petékből 
a fiatal levéltetvek s pusztító útjukra indulnak 
a különféle molyok s hernyók, amit kellő idő-
ben végzett eljárásaink által, hacsak részben 
is, meg lehet akadályozni. A gyümölcsfák további 
permetezése szükség szerint történik ; legjobb 
a fákat ezután még rügyfakadás előtt, virágzás 
után s a levelek félig történt kifejlődése idején 
permetezni. Altalános szabályok itt nem adhatók; 
szárazabb időben elég kétszer-háromszor perme-
tezni, nedves időjárás esetén ötszörös-hatszoros 
permetezés által sem óvhatjuk meg a fákat az 
egyes betegségektől, melyek fejlődésük szerint 
szintén megszabják az eljárás idejét. A nyári 
hónapokban ezen időpontokat pontosan meg 
fogom adni. A szőlő peronoszporája ellen 
májusban kezdünk permetezni, midőn a hajtások 
már körülbelül '20—25 centiméter nagyságot 
elértek; másodszor virágzás után, harmadszor 
pedig 3 — 4 héttel későbben permetezünk ; 

nedves időben az eljárást többször is kell 
ismételnünk, ilyenkor ezen munkálatokat csak 
a szőlőbogyó éredése rekeszti be. A gyümölcs-
fák első permetezésénél 2%-os oldatokat hasz-
nálunk, minden egyéb esetben, tehát a pero-
noszpora ellen való második és harmadik 
permetezésnél is az 1%-os oldatok is kellő 
védelmet nyújtanak, amiért a legújabb tapasz-
talatok figyelembe való vétele mellett az eddig 
ajánlott 2°/o-os és erősebb oldatok használatát 
már nem tartom indokoltnak. A káros rovarok 
ellen való permetezés sokszor csak mint irtó 
eljárás szerepel ; az eljárást itt az élősdiek 
újabb föllépése vagy elmaradása szabja meg. 

A permetező gépekre vonatkozólag csak azt 
jegyzem meg, hogy a tökéletes permetező 
gépektől megkívánjuk, hogy a legjobb anyag-
ból készítve, használatuk lehető legköny-
nyebb legyen; alkotórészeik legyenek köny-
nyen hozzáférhetők, hogy azokat tisztíthassuk 
s esetleg pótolhassuk : a szelepek működése 
legyen kifogástalan, a sugár szabályozása pedig 
könnyen eszközölhető, miáltal sok időtrabló 
vesződségtől kímélhetjük meg magunkat. A 
permetező-cső végén levő ú. n. dió kicserélése 
által a gyümölcs- ós szőlő-permetezéshez egy 
és ugyanazon gép használható. 

A permetezést, ha az csak egy sugár alakjá-
ban történik, fecskendezésnek mondjuk ; ezen 
eljárást egyes rovarok ellen (pl. szőlőmoly) 
használjuk. 

A permetezés, mint legelterjedtebb szőlő-
védelmi munka mellé a kénporozás sorakozik ; 
ezen eljárással a betegségeket nemcsak meg-
előzni, hanem gyógyítani is lehet. Gyümölcs-
fáinkon s a szőlőn számos lisztharmat-gomba 
tenyészik; ezeknek szerveit a kén megsemmi-
síti, miáltal a kártétel is megszűnik. Pontos 7 o 
föltétel, hogy a védekezésre használandó kén-
por minél finomabb s kémiailag is minél tisz-
tább legyen. Ezért legjobban az őrlött kén 
használata ajánlható, mert ezáltal a legfinomabb 
porra teszünk szert. Ujabban az őrlött kén 
helyett már igen sok helyen az Aschenbrandt-
féle rézkénport használják, mely finomságánál 
fogva mintegy ködben burkolja a tőkét vagy 
hajtásokat, igen jól tapad s a lisztharmatos 
növényrészeket szintén sikeresen kigyógyítja, 
illetve a betegséget azoktól távol is tartja. 
A porozást jó azonnal kezdeni, mihelyt a leve-
leken a lisztliarmatféléket jellemző fehér be-
vonatok láthatók. Az eljárással különösen a 
szőlő lisztharmatja ellen védekezünk, mely a 
védekezés elmaradása esetén tetemes károkat 
okozhat. Ha fölváltva a peronoszpora- ellen 
permetezünk, s a lisztharmat ellen kénezünk. 
szem előtt kell tartani, hogy mindig jobb előbb 

I permetezni s csak aztán kénporozni, s ha 
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mégis előbb kénporoztunk, a permetezéssel 
legalább is egy hétig várnunk kell. 

A kénporral való behintést némely esetben 
a mészpor használata váltja föl. így pl. a szőlő 
antraknózisa ellen először kén-, majd mészpor 
hintésével védekezünk. 

Kémiai úton hat az egyes növényrészek 
beecsetelése, bekenése is. így a gyümölcsfák 
törzsét s ágait különböző betegségek ellen való 
védekezés céljából (rák, levéltetvek, vértetü stb.) 
oltóviasszal, kőszénkátránnyal, mésszel stb. ken-
jük be ; az antraknózisban szenvedő tőkéket 
hasonló eljárás mellett rézgálic és víz keveré-
kével kezeljük; a gyökérpenésznél a calcium-
bisulfit-oldatot alkalmazzuk stb. 

A megelőző és irtó védekezéshez a mecha-
nikai védekezés sorakozik, melynél az egyes 
betegségeket saját kezünk munkája, vagy min-
denféle fogókészülékek használata által kíván-
juk távol tartani A főcél itt a kártevő eltávo-
lítása, amiért az eljárás is igen különböző. 
Vessünk e munkálatokra is egy pillantást. 

A gabonafélék tarlóján, a répa s buxgonya 
beteg és be nem gyűjtött maradványain s 
egyéb mezei és kerti növények korhadó, 
száradó részein az élősdiek egyes fejlődési 
alakjainak egész tömege marad vissza, mely a 
jövő évi infekció alapját képezi. A tarlóégetés 
vagy fölszántás, a beteg részek összeszedése s 
elégetése által a baj nagy mértékben csökkent-
hető, amiért a tüzelés a legfontosabb növény-
védelmi eljárások közé sorolandó. A ragyás s 
moníliás gyümölcs, a foltos, sebes, fekélyes 
ágak, elszáradt levelek, az összeaszott fürtök 
s hibás venyigék mind tűzre valók. Természe-
tes, hogy ezen eljárások által célt csak egye-
sült erővel érhetünk. 

Ide tartozik a káros rovarok összefogdosása, 
összegyűjtése is, melynek számtalan módja 
van. A téli alakok pusztítása a menedékül 
szolgáló, megrepedezett kéreg lehántása, a 
farészek tisztogatása, a mélyebb repedésekbe 
húzódott bábok összenyomása, vagy a bábosodé 
rovarok leforrázása által történik; „általános 
tisztogatás" név alá itt valamennyi eljárás 
összefoglalható. A már kibújt rovarok össze-
fogdosása igen fontos, amiért újabb időben 
erre már nálunk is nagyobb súlyt fektetnek. 
A cserebogarak évente óriási károkat okoznak, 
a pajorok pusztítása mellett a kifejlett bogarak 

..összegyűjtése már azért is jár haszonnal, 
amennyiben ezek gazdag nitrogén-tartalmuk-
nál fogva trágyázásra, esetleg baromfi- vagy 
disznó-etetésre is használhatók. (Trágyázásnál 
a cserebogarakat jó földdel s oltott inészszel 
összekeverni s csak az így előállított komposztot 
fölhasználni : a baromfi őrölt állapotban liszttel 
összekeverve szereti őket; disznóetetés céljából 

az egész tömeget ötszörösen nagyobb súlyú 
burgonyával kell összekeverni.) Ily gyűjtési 
célokra leginkább gyermekek használhatók ; 
jó szolgálatot tehet azonban itt a baromfi 
maga is, mely már kint a mezőn gyűjti össze 
a rovarokat s mindjárt táplálékul is használja. 
Németországban ily célokra keréken járó ólakat 
használnak, amelyeket reggel kitolnak a mezőre, 
hol a baromfit kieresztik, majd este újra 
bezárják s hazatolják. Májusban a búza- s rozs-
földeket, juniusban a tavaszi vetéseket, répa-
táblákat s az ugart tisztítják ily módon az 
ártalmas rovaroktól, ősszel pedig a tarlóra 
kerül a sor. Ugyanily munkát nemcsak a házi-, 
hanem más madarak is végeznek, amiért ezek-
nek oltalma, védelme minden gazda egyik 
elsőrangú kötelességét képezi ; a törvény ily-
nemű rendelkezéseire s a madarak gazdasági 
jelentőségére tehát növendékeink figyelmét 
minél gyakrabban föl kell hívni. Az össze-
gyűjtési munkálatokhoz tartozik még a rovarok-
tól ellepett ágak, galyak stb. levágása s meg-
semmisítése, az árkokkal, cserepekkel, zsákokkal, 
olajos lépekkel stb. való rovarfogdosás is, amely 
eljárások az egyes kártevők életmódja szerint 
alkalmaztatnak. 

Az ártalmas rovarok moly-, illetve lepke-
alakjainak összefogdosására külön e célra 
készített ú. n. molyfogó lámpásokat s moly-
legyezőket használunk. A lepkék tudvalevőleg 
a világosság felé szállnak ; röpködés közben 
nekimennek a lámpáshoz erősített enyves 
papirosnak, vagy pléhtányérnak, miáltal el-
pusztulnak. Itt csak az a baj, hogy az egyei 
eljárás semmit sem használ; a lepkék száma 
oly nagy, hogy ha milliót is fogunk magunk 
össze, látható sikert alig fogunk elérni. Ugyanez 
áll a molylegyezők által történő molyfogdosásra 
is, mely csak egyesült munkával biztosíthat 
szép sikert. A molylegyezők egyszerű fogóhoz 
erősített, enyvezett papírlapok, melyekkel a 
röpdöső molyok felé csapkodunk, miáltal ezek, 
az enyves felülethez ragadva elpusztulnak. Ily 
munkálatokra az iskolás gyermekek alkalmaz-
hatók, kiknek ebben örömük is telik, s a 
közjónak, esetleg megfelelő csekély díjazás 
mellett magunknak is hasznot hajtanak. A 
fagyapotból, vagy papirosból sodort, s a 
gyümöcsfákra kötött hernyófogó kötelek, vagy 
az iparilag előállított fogóövek igen sok be-
básodó ártalmas rovarnak nyújtanak menedéket; 
miáltal egy helyre gyűjtve könnyen pusztít-
hatok; ide tartozik a fogó- vagy csalogató 
vetés is, mellyel néhány szál búza vetése 
által a szálló rovarokat (nematodok, fritt-légy 
stb.) szintén egy helyre csalogatjuk, hogy őket 
azután a növények alászántása által meg-
semmisítsük. 
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Vége-hossza sincs az eljárásoknak, melyekkel 
a jó gazda a különféle növénybetegségeket 
leküzdeni kész ; a legfontosabb növényvédelmi 
teendő azonban mégis a mnnkában történő 
egyesülés s ha ily hatalmas erővel közelítjük 
meg az ellenséget, szakszerű eljárásaink bizo-
nyára sikerrel is fognak járni. 

Mindent megpróbálni s megtartani a leg-
jobbat, minden eszközt megragadni s a leg-
kipróbáltabbnál megmaradni, minden jó tanácsot 
elfogadni s azt híven követni, ez a helyes 
védekezés sarkalatos törvénye, melyet sem 
forgatni, sem megdönteni nem lehet. E fontos 
törvényt az eddigiekben is tehetségem szerint 
magyaráztam, járjanak kedves kartársaim is 
elől annak követésében ! 

(•Grinád.) Posch Károly. 

Kezdő méhészek hibái. 
Az ember nem is hinné, hogy manapság az 

„okszerűség"a méhészetben modem cím arra, 
hogy sok méhcsaládot tönkre kínozzunk az 
ingó szerkezetű, különféle rendszerű kaptárak-
ban. Az okszerű méhészet jövedelmezőségét 
és a méhek okszerű kezelését ne tekintsük 
mindjárt az első évben biztosnak. Sokan hiszik 
közülünk, s kivált a kezdők, hogy ha fölcsap-
nak okszerű méhészeknek, a méhészetbe befek-
tetett tőkéjük oly „biztos" jövedelmet hajt, 
hogy abból urasan meg is élnek. Ezt hinni 
tévedés, mely nagy csalódással és nagy káro-
sodással is jár. Hirtelen meggazdagodni ma-
napság nem lehet semmiféle, a tanítói állással 
megegyeztethető vállalatból, így az okszerű 
méhészetből sem. De ne is a meggazdagodás 
vágya vezéreljen bennünket az okszerű méhé-
szet alapjának megvetésében, hanem azon 
remény, hogy a méhészet is biztosíthat kisebb-
nagyobb évi jövedelmet, mely nemcsak anyagi 
gondjainkon enyhít, hanem melynek megvan 
az a nagy, még az anyagiaknál is nagyobb, 
többre becsülhető haszna, hogy a méhészet 
elfoglalva tart bennünket, reményekkel táplál 
és a méhecskék a közös jólét előmozdítása 
érdekében kifejtett kitartó szorgalma bennünket 
is a jóra, „a közös vagyon nagyobbítására", 
munkásságra és takarékosságra serkent. Lássuk 
be, hogy alig találkozik közöttünk csak egy is, 
akinek mindezekre szüksége ne lenne, ha tár-
sadalmi helyzetét és családi jólétét tartja szem 
előtt. 

Hogy a méhészkedés, a mai küzdelemteljes 
világban mint mentsvár, mily hatással lehet a 
mindennapi élet ezerféle bajai által lehangolt 
kedélyünkre, legyen szabad hivatkoznom egy 
ismerősömre, akinek hetenként csak egy fél 
vasárnapi pihenő jut kenyeret adó pályáján és 

ez az ismerősöm pihenni, mulatni, új munka-
erőt gyűjteni a méhesbe fut. Mi méhészek 
elhisszük, hogy csakugyan így van, csak a 
nem méhész nem tudja elképzelni, hogy mi 
kellemes élvezet lehet a fájdalmas méhcsipé-
sekben és a nevetségességig arctorzító dagana-
tokban. Bármiként is vélekedjenek némelyek a 
méhészkedésről, egy bizonyos, és ez az, hogy 
a méhészkedés úgy kicsiben, mint nagyban 
igazi, hamisítatlan, élvezetes, unaloműző szóra-
kozás. Errg pedig ha valaki, úgy a néptanító 
a leghivatottabb értelmiségénél, élet- és foglal-
kozásmódjánál fogva egyaránt. 

Jelen soraimnak nem lehet célja a már 
ezerszer elcsépelt dolgot újra ütni akkor, ami-
kor a méhészet hasznáról írni ismételten is 
megpróbálkozom. 

Igaz, közülünk sokan megértik a buzdító 
szót, de ahogy fölbuzdulnak, úgy egy-kettőre 
le is mondanak a méhészkedésről egy-két évi 
eredménytelenség után. 

Ha ennek okát kutatjuk, én az „okszerű-
ségében vélem azt föltalálni. Ugyanis kezdő 
méhésztársaim már méhészkedésük első- második 
évében végeznek oly operációkat méhcsaládjai-
kon a mozgó szerkezetű kaptárban, amilyeneket 
más, öregebb méhész még évek multán is fél 
megtenni. — így pl. az ujoncméhész tavaszkor 
az első kirepüléskor ha nem látja mindazon 
jeleket, melyekről olvasott és amelyek a jó 
családnál mutatkozni szoktak, — nekiesik a 
kaptáinak, hogy azt szétszedve úgy győződjék 
meg a méhcsalád belállapotáról. Megemlítsem-e, 
hogy kora tavasszal a kaptár szétszedése ava-
tatlan kézben mindenkor veszedelmes V Ha 
olvas a méhek tavaszi vízszükségletéről — az 
itatásról — fölszaggatja a f'edődeszkácskákat 
és itatja a családot, talán még le is önti azt 
hideg vízzel, nem gondolván meg, hogy a 
háborgatás és fészekhűtésével sokkalta nagyobb 
kárt tesz a családban, mint amennyit az eset-
leges tényleges szomjúság okoz. 

A kaptárral méhészkedőnek az anya petézé-
sét is meg kell tapasztalnia s ezért a kaptárt 
legalább is kéthetenként szétszedi. Később 
műrajt is készít — hiszen nem azért vagyunk 
„okszerű" méhészek, hogy ne „irányítsuk" a 
méhek működését és fejlődését. 

Gyümölcsvirágzás után is „okvetlenül" be 
kell nézni a keretek közé, hogy nincs-e méz-
fölösleg, melyet, ha van, ki kell pergetni, hogy 
az anyának a petézésre helye legyen. Aki 
tudja azt, hogy bőséges hasításnak (amilyen 
gyümölcsvirágzáskor és után van) bőséges táp-
lálékra van szüksége — az gyümölcsvirágzás 
után nem hogy elvenne, de inkább még ad 
mézet a családnak. 

Az anya petézőképességéről is tévedésben 
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vannak a kezdő méhészek. Nem kell és nem 
szabad az anyát okvetlenül leölni, ha az két-
éves és egy napos — azon hiedelemből kiin-
dulva, hogy az anya csak két - éves koráig 
alkalmas a petézésre. 

Sok, nagyon sok okszerűtlenség van még, 
melyet kezdő méhészeink a méhcsalád és ön-
maguk kárára elkövetnek — és mindezt azért, 
mivel előbb tanulták meg a kaptár szétszedését, 
mint a „méhek természetét." Nem mondom, 
hogy teljességgel ne kísérletezzenek — de jó 
szívvel tanácslom, hogy a méhcsaládok szét-
szedését, a műtéteket kivált első években 
lehetőleg kerüljék. A méhcsalád csak nyuga-
lomban tenyészik jól, az örökös háborgatás 
még a legerősebb családot is megviseli 
Hagyjuk a méhcsaládot az első években 
teljesen önmagára (ha ugyan szabályszerint 
volt az a kaptárba lakolva), legfeljebb nyujt-
sunk neki alkalmat a terjeszkedésre keretek 
behelyezésével, de ezt is csak akkor, ha az 
utolsó (hátsó) keretek is méhekkel födvék; — 
egyébként ne nyúlj unk hozzájuk, de annál 
nagyobb figyelemmel kisérjük a család műkö-
dését. Tanuljunk mi a méhektől és csak azután 
vegyük őket „okszerű kezelés" alá. 

Grand Miklós „A méhészetről" című kime-
rítő útmutatásokat közlő művét minden tanító-
nak módjában áll ingyen megszerezni, de ebből 
a könyvből először is a méhek természetrajzát 
tanuljuk meg. Mert csak ezt tudva, kerülhet-
jük el a méhész tőkéjét és a méhcsaládok 
fejlődését oly annyira veszélyeztető „okszerűtlen-
ségeket." Már pedig nagyon is érdekünkben 
áll, hogy csakugyan okszerű méhészekké 
képezzük magunkat, mert csak így számít-
hatunk oly évi biztos jövedelemre a méhészet-
ből, — amely anyagi jólétünket előmozdítja 
és amely mindennapi gondjaink terhén észre-
vehetően enyhít. 

(Víziedet.) Uhlárik Sándor. 

A mezőgazdaság.* 
A régi magyarok halászattal, vadászattal és 

állattenyésztéssel foglalkoztak. Ezt a szép hazát 
a honfoglalás után fölosztották a nemzetségek 
között. A családok azután sátraikkal más-más 
vidékre vándoroltak, amint egy helyen lelegel-
tették a mezőt s kiirtották a vadakat. A 
keresztény vallás szelídebb erkölcsöket hozott. 
A magyarok lassankint fölhagytak a vándor-
lással s állandóan letelepedtek egy-egy alkal-
mas helyen. Fölfogtak maguknak annyi terü-

* Mutatvány szerzőnek „Polgári jogok és köte-
lességek (Alkotmánytan.) az elemi népiskolák V., VI. 
osztálya számára" című könyvecskéjéből. 

letet, mely elég volt a kenyérnek való gabona 
termesztésére és a barmok legeltetésére, — A 
királyok olyan embereknek, kik magukat vala-
mely jeles cselekedettel . kitüntették, egy-egy 
vidéket adományoztak. Akik így földesurakká 
lettek, azok jobbágyaikkal megmíveltették föld-
jüket. 

Az 1848-diki örökre emlékezetes törvények 
megalkotása előtt (eltekintve a városi polgá-
roktól) Magyarországon nemesek és jobbágyok, 
más szóval : urak és szolgák voltak. A jobbágy 
vagy szolgaember kapott a nemes uraságtól 
egy darab földet, melyet szabadon mívelhetett ; 
kapott házat, rétet, tüzelőfát. Haszonbér fejében 
azután a jobbágy terményeinek kilenced-részét 
tartozott a földesuraságnak adni ; tartozott 
továbbá a földek adóját fizetni s több kézi és 
igás napszámot teljesíteni az uraság javára. 
Törvény szabályozta, hogy mivel tartozik a 
jobbágy az uraságnak, hanem az urak sokszor 
áthágták a törvényt, többet követeltek a 
jobbágyoktól, néha valósággal zsarolták őket. 
A jobbágyok elkeseredése olykor-olykor véres 
lázadásban tört ki. Ismeretes a Dózsa-féle 
lázadás. De a fölkelőket legyőzték s azután 
olyan szigorú törvényeket hoztak, hogy ha 
valamelyik földesuraság bármily kegyetlenül 
bánt is jobbágyaival, ezek nem költözhettek el 
más urasághoz. Nagy igazságtalanság volt ez 
s még növelte az, hogy a jobbágynak a fia is 
jobbágy volt s csak kivételesen engedték meg, 
hogy valaki a jobbágyságból fölszabaduljon. 

Végre Széchenyi, Kossuth, Wesselényi s más 
lelkes honfiak munkálkodása után 1848-ban 
fölszabadultak a jobbágyak s ingyen lettek 
tulajdonosai annak a darab földnek, melyet 
sokszor keservesen munkáltak meg s mégis 
alig maradt nekik a terményből betevő falatjok. 

Az volt a nagyszerű nap, mikor annyi millió 
szolgaember egyszerre szabaddá lett ; az úr 
testvérévé, honfitársává fogadta szolgáját, tör-
vény előtt egyenlő lett minden ember. Ezért 
olyan fontosak az 1848-diki törvények, hogy 
azok szentesítésének emlékére itt az iskolában 
minden év április hó 11-én ünnepet ülünk. 

Hogy a tulajdonát senkitől el ne vehessék, 
kinek-kinek birtoka nyilván van tartva a telek-
könyvekben. (Meg kell említeni, hol van a helyi 
telekkönyvi hivatal.) 

Minkenkinek birtoka be van írva egy könyvbe, 
mely három részből áll. Az első részét A-lapnak 
hívják. Ez tartalmazza a birtokrész leírását, nagy-
ságát. A második részt B) lapnak nevezik. Ezen 
van följegyezve a tulajdonos neve. Ha Z nevű 
tulajdonos eladja a birtokát X-nek, az új 
tulajdonos nevét beírják a B) lapra. Ezt úgy 
mondjuk, hogy X-re telekkönyvezték a birtokot. 
A harmadik részt C) lapnak vagy téherlapnak 
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nevezik. Ha X tulajdonos pl. 1000 korona 
pénzt vesz kölcsön H nevü hitelezőtől s úgy 
egyeznek meg, hogyha nem tudna fizetni X, 
akkor a birtokával áll jót, a (!) lapra most föl-
jegyzik, hogy a tulajdonos H-nak 1000 koro-
nával tartozik, amit úgy fejezünk ki, hogy X-nek 
a birtoka meg van terhelve, be van táblázva 
1000 koronáig. így H-nak a pénze biztosítva 
van, mert ha X el akarja adni birtokát, az új 
tulajdonos először 7i-nak fizeti ki az 1000 
koronát (vagy pedig magára vállalja az adós-
ságot) s X csak annyi pénzt kap, amennyi a 
birtok eladási árából még marad. 

Akinek mezei birtoka, jí. m. szántóföldje, 
rétje, erdője van s kenyerét ezek megmunkálá-
sával és állattenyésztéssel keresi meg, az mező-
gazda. Azok az emberek, kik a gazdálkodásban 
.segédkeznek, mezőgazdasági munkások vagy 
mezőgazdasági cselédek. 

Ma már a mezőgazdáknak is van előkészítő 
iskolájok. Sok helyen van gazdasági ismétlő 
iskola, hová a 12—14 éves növendékek járnak 
s az okszerű gazdálkodást tanulják. Aki szor-
galmasan tanul, hasznát veszi az ismeretnek. 
A jó gazdának is tanulnia kell. A tudomány 
a gazdaságban is ixjabb meg újabb dolgokat 
fedez föl s aki izeket nem érti meg, az nem 
tud könnyíteni magán. Ugyan mit mondanának 
arról az emberről, aki még ma is faekével 
szántana, mikor annyi célszerű vaseke van ! 
Minél többet olvas, tanul a mezőgazda, annál 
könnyebb lesz a munkája. 

A gazdák közösen határozzák el, hogy szabad-, 
vagy nyomásos-gazdálkodást fognak-e folytatni. 
Azután közösen fogadnak őröket a mezők, 
erdők, szőlők stb. megőrzésére. Az őrök föl-
ügyelnek arra, hogy a földek határát képező 
jegyeket senki el ne mozdítsa, meg ne rongálja, 
másnak a terményeiben kárt ne tegyen. 

Allatot csak főlügyelet mellett szabad legel-
tetni. Sokszor megtörténik azonban, hogy a 
pásztor elalszik s azalatt az állat tiltott helyre 
megy ; néha meg épen rossz szándékkal hajtják 
tilosba. Az ilyen állatot a mező-, erdőőr be-
hajtja s az állat tulajdonosa köteles megfizetni 
nemcsak az okozott kárt, hanem az őr fárad-
ságát is Akad olyan rossz ember is, aki ellene 
szegül a mezőőrnek s nem engedi állatját be-
hajtani ; az ilyen embert szigorúan megbüntetik. 

A mezei vagy diilőútak arravalók, hogy 
azokon a gazdák földjükhez juthassanak. Az 
ilyen útaknak s a rajtok levő hidaknak jókar-
ban tartásáról a községi képviselőtestület gon-
doskodik. 

Gyakran volt rá eset, hogy tűzvész vagy 
jégverés semmivé tette a gazdák egész 
évi fáradozásának eredményét. Azért okosan 
tesz az a gazda, aki lábon levő terményeit 

jégkár ellen, a betakarított gabonát s minden 
vagyonát tűzkár ellen biztosítja. A biztosításnál 
ne azt keresse a gazda, hogy melyik társa-
ságnál lehet olcsóbban biztosítani, hanem azt 
válassza, amelyik lehetetlent nem ígér. 

A mezőgazdaságnak igen fontos ága a mi 
országunkban a gyümölcstermelés és gyümölcsfa-
tenyésztés. A lakat a faiskolában nevelik. 
Faiskola csaknem minden községben van. A 
községi faiskolában nevelt csemetékből először 
a vízmosásos, mívelésre alkalmatlan helyeket, 
az útak mentét ültetik be ; ami még meg-
marad, olcsó áron eladják a községi lakosoknak. 

Az erdők különös gondozás alatt vannak. 
Minden szolgabírói járásban van egy-két 
képzett erdő-őr, ki felügyel az egyes közsé-
gekben levő erdőőrökre, de van minden megyé-
ben erdőfelügyelőség is, mely tervet készít a 
közös erdők gondozására, mívelésére. 

Tavasszal a gyermekek csapatostól lepik el 
az erdőket, madárfészket keresnek s a fészek-
ből kiszedik a tojásokat és a fiókákat. Nem 
gondolják meg az ilyenek, hogy azoknak a 
madaraknak legnagyobb része kártékony fér-
geket pusztít, tehát önmaguknak, szüleiknek 
okoznak kárt kegyetlenségükkel amellett, hogy 
büntetendő cselekményt követnek el. 

A mezőgazdaságnak igen fontos ága továbbá 
az állattenyésztés. Az állatokat a tenyésztők 
a vásárokon adják el. Aki állatot (lovat, 
szarvasmarhát, kecskét, juhot) hajt a vásárra, 
az köteles a kiállított állatról a községi elől-
járóságtól marhalevelet váltani. Aki az állatot 
megveszi, az a marhalevelet magára íratja. 
Megtörténik, hogy pl. : a szarvasmarhák vagy 
sertések között ragadós betegség üt ki. Ilyen-
kor az egész község szarvasmarháit és sertéseit 
zárlat alá helyezik s addig, míg a járvány el 
nem múlik, abból a községből nem szabad 
szarvasmarhát, sertést a vásárra hajtani. 

Hegyes vidékek lakói a nagyobb mezei 
munka : aratás, cséplés idejére gyakran el-
mennek lakóhelyükről távoli vidékekre, az 
Alföldre, hol egész nyáron munkát kapnak. 
Az ilyen munkások kötelesek a községi elöl-
járóságtól munkás-igazolványt váltani. 

A mezőgazdaság hazánk legfontosabb foglal-
kozási ága. A gazdasági munkások és cselédek 
igen nehéz munkát végeznek, mégis szegény 
emberek s nagy nyomorúságba jutottak eddig, 
ha betegségbe estek, baleset érte őket, vagy 
öregség miatt keresetképtelenekké lettek. 

Ma már van egy intézmény, mely a gazda-
sági munkások és cselédek sorsának javításáról 
gondoskodik, ha azok nyomorba jutnak. Ez az 
intézmény a gazdasági munkások és cselédek 
országos segélypénztára. Tagja lehet ennek a 
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segélypénztárnak minden gazdasági munkával 
foglalkozó férfi és nő, ki tizennegyedik életévét 
betöltötte. 

A tagok fizetnek a pénztárba évenként 
pl. 10 korona 40 fillért, vagy 5 korona 72 fillért, 
melyet hetenként is lehet törleszteni. — Ha 
azután a tagot munka hősben baleset éri, 
ingyen gyógyítják s ha 60 napig munkakép-
telen, naponta 1 korona napszámot kap. Ha a 
munkás a baleset miatt meghal, a hátramaradt 
családtagok egyszersmindenkorra 400 korona 
segélyt és 100 korona temetési költséget 
kapnak. Ha 10 évi tagság után bármely okból 
lett a tag keresetképtelenné, havi 10 korona 

segélyben részesül. Ha rendes halállal hal meg 
a tag, a családja 100 korona temetési költséget 
s azonfelül 200, 250, 270 korona segélyt kap 
aszerint, amint az elhúnyt 5, 10, 15 évig volt 
tagja a pénztárnak. 

Aki 5 kor. 72 fillért fizetett évenként, az 
természetesen kevesebb segélyt kap, de mégis 
annyi jóban részesíti ez a pénztár a gazdasági 
munkásokat és cselédeket, hogy csak igen 
hanyag és könnyelmű ember mulasztja el, hogy 
abba belépjen. Aki ennek a pénztárnak tagja 
akar lenni, az a községi elöljáróságtól mindenre 
megkapja a felvilágosítást. 

(Kraszna.) Zoványi Lajos. 

A gazdaság árvája. 
A postás meghozta az újságot. Görcs János 

uram kezébe veszi és olvassa az első lapon: 
„A gazdaság árvája". Már ez mi? kérdezte 
magában. Amint tovább betűzi a lapot, egy-
szerre csak elneveti magát, s éppen akkor 
toppant be hozzá Gondos Péter, szomszédja, 
akit gúnyosan „könyves Péternek" neveztek 
el, mert amikor csák volt rá ideje, olvasgatott. 
De meg is látszott az egész gazdaságán, hogy, 
mint a jó pap, folyton tanul. 

— Ugyan mi jó van az újságban, Görcs 
uram, hogy olyan jóizüen nevet rajta ? — 
kérdezte Gondos. 

— No, öesém, nevetni való dolog is az> 
mikor azt olvasom, hogy a legelő a gazdaság 
árvája, mert senki sem törődik vele. Hát ki 
és mire törődjék vele valaki? Hogy gondozás 
kell a legelőnek. Mire ? A fű magától nő. 
Ezek az újságok sokszor csak szaporítják a 
szót. Az öregapámtól sem hallottam, hogy a 
legelőt gondozni kell. 

— Már megbocsátja urambátyám, ha meg-
állítom szavában és őszintén megmondom, hogy 
téved, ha azt hiszi, hogy a legelőnek nem kell 
a gondozás; sőt nagyon is megkívánja. Csak 
nézze meg a mi legelőnket, hát az nem igazi 
árva, melyről mindenki csak hasznot akar, de 
különben senki ügyet sem vet rá ? Ezt csak 
nem tagadhatja, akinek szeme van és látja, 
hogy a szegény állatok mennyit koplalnak 
rajta. Ha nagyon jó időjárás van, fölpezsdíti 
rajta a füvet ; de amint csak rövid időre beüt 
a szárazság, akkor a jószág nézheti a napot. 
Nagyon is igaz, amit az újság mond és ha 
nincs ellenére, beszélgethetünk róla, mert előbb-

utóbb magunknak is valamit tennünk kell a mi 
közlegelőnkkel. 

— Hát csak kezdd meg. Te légy tanító, én 
meg tanuló leszek. Sokat olvasol, halljam tudo-
mányodat! Azután majd megmondom, hogy 
igaza van-e az újságnak, no meg neked is? 

— Dehogy akar a csibe a tyúknál okosabb 
lenni ! Majd csak beszélgetünk róla és tudom, 
hogy megértjük egymást. 

Urambátyám azt mondta, hogy a fü 
magától nő, nem kell azt gondozni. Hisz akkor 
minden növényre azt lehetne mondani, hogy 
nincs szüksége a mi ápolásunkra. Pedig tudjuk, 
hogy van. A fü is, épp úgy, mint más növény, 
addig gyarapodik, fejlődik, míg a föld táplálé-
kot nyújt neki. Amint a földjét kiéli, elkezd 
satnyulni és kivész. 

— Utóbb még a legelőt is kell trágyázni ! — 
közbeszólt Görcs uram. 

— Okvetlenül időközönként meg kell javítani 
a legelőt is, hacsak azt nem akarjuk, hogy a 
marha hiába koptassa rajta a száját. A legelő 
javításának más módja is van, nemcsak a 
trágyázás, de szóljunk előbb erről. 

A legelőt részint maga a legelésző jószág 
trágyázza ; csakhogy trágyája többnyire haszon-
talanul vész el, vagy éppenséggel kárt okoz, 
ha ott hagyjuk, ahol a marha elhullajtotta, 
mert alatta kivész a fű s gyomok jönnek a 
helyére. De ha a pásztor az állatok elhullt 
ganaját szétveri, az trágyázza a legelőt. Vagy 
pedig lia a ganajt rakásokra összegyűjtjük és 
ha megszáradt, télen széthintjük és koratavasszal 
befogasoljuk, tetemesen megjavítjuk a legelőt. 
Bizonyos, hogy ezt csak szakaszonként lehet 
megtenni, de idővel, anélkül, hogy valaki meg 
volna vele terhelve, az egésznek sorát ejtjük. 
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Igen jó a legelő javítására az úgynevezett 
keverék-trágya, mely mindenféle söpredékből, 
gyim-gyomból összegyűjtve készül. Csakhogy 
ennek jól meg kell rothadni, hogy ne szapo-
rítsuk vele a gazt. Az érett keverék-trágyát 
úgy hintjük el, amint előbb mondtam és 
szintén befogasoljuk. A keverék-trágya gyűj-
tésére és kihordására mindenkit kellene köte-
lezni, aki a legelőt használja. A ház körül az 
ilyen söpredék haszontalanul elvész, holott a 
legelőn hasznot hajt. 

De pusztán magával a fogasolással is javítjuk 
a legelőt, ha kora tavasszal, mikor már a 
legelő fölszikkadt, erős fogassal megjáratjuk. 

— Hogy kitépjük vele a füvet ; — közbe-
vágott Görcs uram. 

— Ellenkezőleg — folytatta Gondos Péter — 
arra ösztönözzük, hogy erősebben, sűrűbben 
nőjjön; mert miután a fogassal a föld ülle-
pedettségét megbolygattuk, vagyis meglazítot-
tuk, abba a fű táplálására szükséges levegő, 
melegség és nedvesség jobban jut, amellett, 
hogy a fű gyöktörzsét meghorzsoltuk a fogassal, 
ujabb hajtásra serkentjük. 

— No, lám — megjegyezte Görcs uram — 
mit tud az, aki olvasgat! 

— Valót mond, urambátyám, mert én a 
könyvekből sokat tanultam, nagy hasznát látom, 
azért nem törődöm vele, hogy „könyvesnek" 
gúnyolnak. Előbb-utóbb majdcsak a gúnyolódok 
fejelágya is benő. 

De hogy folytassam megszakított beszé-
demet, meg kell jegyeznem, hogy ha a legelő 
már nagyon elsatnyult, elgyomosodott, elkopá-
rodott, akkor erőteljesebb táplálékot kíván, 
mint amit neki a fölülhintéssel nyújtanak. 
Akkor az szükséges, hogy a legelőt szakaszon-
ként föltörjük, hacsak nem futóhomok, meg-
trágyázzuk, az első évben kapás növénnyel 
ültessük be és azután árpával vagy zabbal 
keverve, fűmaggal vessük be, olyannal, mely a 
vidéken legjobban díszlik, mert minden fű 
mindenütt egyaránt nem díszlik. Ez már költ-
ségesebb dolog, csak apránként lehet megtenni, 
de ha azt akarjuk, hogy a legelő táplálja is 
állatainkat, akkor, amikor szüksége mutatkozik, 
ezt az áldozatot is meg kell hoznunk. 

Vannak ezenkívül még más dolgok is, me-
lyeket szintén nem mulasztanak el megtenni ott, 
ahol a legelőt úgy gondozzák, mint ahogy a 
jó gazda a házát tatarozza. Ott minden gazt 
a pásztorral kiirtatnak, amire napközben elég 
ideje van; a vakondtúrásokat elsimítják és 
bevetik ; a dombokat, melyeken hamarább kisül 
a fű, lehordják ; a mélyedéseket, pocsolyákat, 
hol haszontalan, savanyúbb füvek terenmek és 
az állatok betegséget szednek magukba, be-

töltik, vagy ha szükséges árkokat is ásnak a 
fölösleges víz levezetésére. Ki gondol ilyenekre 
minálunk ; pedig télen sokat végezhetnénk, 
hogy legelőnk jókarban legyen. 

— Bizony senki, Péter öcsém, — erősítette 
Görcs uram némi szégyenérzettel, hogy ő ezekre 
a hasznos dolgokra sohasem gondolt. 

— De nemcsak a gondatlansággal, hanem a 
helytelen, majdnem mondtam, hogy esztelen 
használattal is rontjuk a legelőt. 

Emlékezik urambátyám a minapi szóváltásra, 
mikor többen azt akarták, hogy kezdjük meg 
a legeltetést, holott a föld még olyan volt, 
hogy minden nyom meglátszott volna rajta. 
De mikor nincs mit etetnünk ; — sopánkodtak 
sokan. De arra nem gondoltak, hogy ha a föl 
nem szikkadt legelőt meggyuratjuk, hogy a 
megtaposott fű azután nehezen hajt ; hogy 
akkor még nincs annyi a legelőn, hogy az 
állatok jóllakhatnának és ha egyszer rákap-
nak a fűre, több baj van velők otthon, mert 
nem szívesen eszik meg utána a száraz takar-
mányt. 

De épp úgy, mint az igen korai, a nagyon 
késői kihajtás sem jár haszonnal, mert az 
elvénhedt füvet nem eszi a marha, hanem a 
javában válogat és többet taposnak. le, mint 
amennyit megesznek. 

Az is rontja a legelőt, ha a pásztor szabad-
jára engedi a csordát, hogy bebarangolja az 
egész területet. Az állatnak, hogy úgy mond-
jam, van annyi esze, hogy csak a javát leeszi 
és a többi kárba vész. Azt tartja a közmondás, 
hogy a rend mindennek a lelke, a legelő föl-
használásában annak kell lennie, ha azt akarjuk, 
hogy állataink mindig találjanak ennivalót. 
A szabadjára való eresztés csak a pásztor 
kényelmére van, de nem a legelő javára. 

De most már tovább nem untatom uram-
bátyámat, pedig még a legelő befásításáról is 
szerettem volna szólni, mert mindig elszomor-
kodom, mikor látom, hogy szegény állataink 
nyáron mennyit szenvednek a forróságtól. 

— Nem untatsz engem, kedves öcsém ; 
halljam, hogy keh a legelőt befásítani, mert 
még erre sem gondoltam, dacára annak, hogy 
kenyerem javát már megettem. 

— Örülök, hogy urambátyám szivesen hall-
gat, de arról most csak röviden szólok, majd 
alkalmilag bővebben beszélünk róla. 

A legelőre akár gyümölcsöt, akár tüzelőt 
adó fákat lehet ültetni ; mind a kettőből hasznot 
húzhat a község, ha gondozzák. A fáknak 
olyan magas törzsüeknek kell lenniök, hogy 
koronájukat az állatok meg ne rághassák és 
tüskével be kell keríteni, hogy derekukhoz 
sem férhessenek. Miután a beárnyékolásnak 
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nem szabad akkorának lennie, bogy a fű növé-
sét akadályozza, egymástól messze, 20—30 
méterre ültetjük, csak a delelőkön sűrűbben, 
hogy délben, a legnagyobb forróságban az 
állatok ott tölthessék az időt. A gyümölcsfák 
közül alkalmasak a legelőre : a dió-, alma-, 
körtefa ; a gazdaságiak közül a kőris-, szil-, 
juhar-, hárs-, eper- vagy fűzfa. A föld minő-
ségéhez kell választani a fákat, vagyis olyanokat, 
amelyek ott díszleni fognak. 

Ha már annyiról beszéltünk, nem hagyhatom 
szó nélkül a kutat sem. A mi kutunk bizony 
nagyon is kifogásolható. Mindig nagy ronda-
ság, piszok van körülötte, egész tócsa, melynek 
bűzhödt leve visszafolyik a kútba. Már pedig 
tudjuk, hogy a jó, tiszta vízre épp úgy van 
szüksége az állatnak is, mint az embernek és 
hogy a tisztátlan, romlott víz sokféle beteg-
séget szülhet. A kát erős befoglalásáról, hogy 
szerencsétlenség ne történhessen, annak idő-
közönkénti megkötrásáról, kitisztításáról, kör-
nyéke rendbehozásáról gondoskodnunk kell, 
ami amúgyis legkevesebbe kerül, inkább csak 
akarat szükséges hozzá. 

De mi haszna, mikor a községi tanács-
kozásban alig akad pártfogóm, ha ilyeneket 
megpendítek. 

— Most rajtam a sor, kedves Péter öcsém. 
Köszönöm tanításodat és megfogadom, hogy 
a községi tanácskozásban ott állok majd mellet-
ted és rajta leszek, hogy közlegelőnk úgy 
legyen gondozva és fölhasználva, ahogyan 
imént elmondotíad. 

Kívánom, hogy falunknak mentől több olyan 
„könyves Pétere" legyen, mint te vagy, mert 
tudom, hogy akkor ügyeink jobbra fordulnak. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
V. J. „A nemzetgazdaság érdekében" című 

cikke, miután személyeskedésre vezethetne, s 
különben is úgyszólván lehetetlenségeket kíván 
abban, nem közölhető. — W. J. Arad. Válasz 
magánlevélben ment. A szép és hasznos cikk 
a jövő számban jön. — I. J. Nagy-Mánya. 
Gyümölcsfa-csemetéket csak kedvezményes (de 
igen mérsékelt) árban kaphat, ha eziránt 
1 koronás bélyegjeggyel ellátott kérvényben 
a földmív. miniszterhez fordul. — S. S. Szilas-
Balhás. A szőlőlisztharmat betegsége ellen leg-o o o 
célszerűbben a közönséges ke'npor (kénvirág) 
használatával védekezhetik. Mindenféle más 
szer csak jóval drágább, s bizony nem jobb, 
sőt ellenkezőleg, rendesen rosszabb és kisebb 
hatású. — H. L. Kisbár. Az elhasznált 
távirdasodronyt méltányos áron a gazdák 

rendelkezésére bocsátják. A sodronyt szőlő-
mívelési, kertészeti vagy más gazdasági 
célra igénylő gazdák folyamodásaikat a föld-
mívelésügyi miniszterhez intézzék. A folya-
modásban meg kell írni, hogy mire akarják a 
sodronyt használni. A folyamodáshoz csatolandó 
a vármegyei gazdasági egyesületnek, vagy a 
főszolgabírónak, avagy a községi elöljáróságnak 
1 koronás bélyeggel ellátott igazolványa arról, 
hogy a sodrony valóban gazdasági célra szük-
séges. Az 5 milliméter átmérőjű ócska sod-
rony ára Budapesten a távirdaraktárban 14 
korona, a 3 milliméter átmérőjűé pedig 20 kor. 
métermázsánként. Az 5 milliméter átmérőjűből 
1 métermázsa 800 folyómétert, a 3 milliméter 
átmérőjűből 1 métermázsa 2200 folyómétert ád. 
— P. A. Királyi. 1. Cégeket elvből nem 
ajánlunk. 2. Névtelen levelekre nem válaszo-
lunk. 3. Forduljon az Orsz. méhészeti egye-
sülethez. — H. D. Csönge. Méhészeti eszközök 
ingyenes adományozásaért a földmív. miniszter 
úrhoz kell folyamodni egy koronás bélyegjegy-
gyel ellátott kérvényben. Azonban, tekintettel 
az óriási előjegyzésekre, nem sok eredménnyel 
biztatjuk. A mai napon annyi tanító (pap, etc.) 
van előjegyezve, hogy ha mindegyik kérvényét 
azonnal kellene teljesíteni, talán 100.000 kor. 
összeg sem volna elegendő a költségek fede-
zésére. Legjobb ha az idén egy kissé „spórol," 
s a jövő év tavaszán saját költségén szerzi be 
a legszükségesebb eszközöket. Ezt mintegy 30 
korona költséggel — azt hisszük — meg is 
teheti. —• G. J . Dámóc. A kérdéses tojások 
beszerezhetése végett forduljon a „Baromfi-
tenyésztés" című laphoz (Budapest, Rákosliget 
V. 3.). Az állam már nem ad ingyen tojást. 
— P. K. Mint látja : megjött. A cikkeket 
még rövidebbre kell szabnia, mert különben 
a közlés nehézségekbe ütközik. Méltóztassék 
figyelembe venni, hogy mellékletünk havon-
ként egyszer jelenik meg, s csak 5—6 cik-
ket hozhat egy ívnyi terjedelmében, közlésre 
pedig legalább 4 ívre való anyagunk van. 
A jelszó tehát röviden, de velősen. A jövő 
cikket kérem lehetőleg 15-e előtt beküldeni. 
— I). J. Budamér. Ingyen nem, csak kedvez-
ményes árban kaphatna gyümölcsfákat. Miután 
azonban az előjegyzésnek (kérelem) legkésőbb 
minden év december hó 15-ig kell megtörténnie, 
a folyó évről már biztosan elkésett. — N. A. 
Bedeg. Ha május hó végéig nem kap választ, 
forduljon lapunk rovatvezetőjéhez, aki a kér-
déses Útmutatást, ha az egyáltalában még 
kapható, meg fogja szerezni. — S. J. Felsö-
vásárd. 1. Egy koronás bélyeggel ellátott 
kérvényüket az illető kir. állattenyésztési kerü-
leti felügyelő útján terjesszék fel a földmív. 
miniszter úr ő nagyméltóságához. 2. Ha nincs 
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ellenére, kérjük megírni, hogy miért kívánnak 
éppen poland-china tenyészanyagot P A jó 
magyar mangalica nem felelne meg ? 

V e g y e s e k . 
— Értesítés. Egy a szőlészet érdekeit is 

hathatósan szolgáló társulat Pósch- Károly 
grinádi (Pozsony m.) tanító „ Védekezési könyv-
vecske a szőlő peronoszporája " ellen című 
füzetének 500 példányát oly célból rendelte 
meg, hogy ezeket a német és tót szőlővidé-
keken működő néptanítóknak további terjesztés 
végett kiossza. Nevezett kartársunk fölkéri tehát 
azon t. kartársainkat, kik ezen füzetekre igényi 
tartanak, hogy ezt nála mielőbb jelentsék be, 
annyival is inkább, mert a hazafias szellemben 
írt füzet terjesztése által nemcsak fontos 
növényvédelmi feladatot végeznek, hanem a 
magyar szőlőmívelés általános érdekeit is 
szolgálják. Egy-egy helyre 1 —10 példányi; is 
küld, de a megkereső-levélhez postaköltségre 
20 filléres bélyeg melléklendő. A „Gazdasági 
Ismétlő Iskola" mult évi 49-ik számában 
közzétett „felhívásra" annyian jelentkeztek, 
hogy külön-külön felelettel szolgálni lehetetlen 
volt. Pósch emiatt némi türelmet kér. Válasza 
bár késik, de elmaradni nem fog. 

— Gyors hernyóirtás. Gyorsan megy a 
hemyófészkek irtása, hogyha kenderkócot ösz-
szecsomózva egy rúd végére kötünk, petróleumba 
mártjuk és meggyújtván, a hernyófészkeket 
elégetjük. Egy kis elővigyázattal célt érünk 
anélkül, hogy a gyümölcsfa lombjában kárt 
okoznánk. 

Gazdasági irodalom. 
Házinyúltenyésztés és értékesítés. A 

gabonatermelés hovatovább visszavonul az 
állattenyésztés és az úgynevezett kisebb gazda-
sági haszonvételek elől, mely utóbbi gazdasági 
ágazatok egyrészt a föld termőerejét emelik 
lényegesen, másrészt a termeléssel járó esélye-
ket kisebbítik, végül a takarmányfélék maga-
sabb áron való értékesítését teszik lehetővé. 

Összes háziállataink között a takarmányt 
egyik sem értékesíti olyan magasan, mint a 
házinyúl, már t. i. az a fajta házinyúl, amelyik 
kulttír - fogalmak szerint haszon-állatnak van 
elismerve. Ugyanis a híres 6—8 kilós hús-
állatok, mint amilyenek a „belga óriás", a 
„bécsi kéknyúl", a „lotharingi óriás" stb. 
a lehető legegészségesebb, kitűnő ízű húsáért 
kilogrammonként 1 koronát, néha még ennél 
magasabb árat is fizetnek. Ha pedig prém-
nyúltenyésztést rendezünk be, a haszonvétel 
kétszeres, mert a hús használata mellett a 

gerezna (bunda, prém) eladása is számbaveendő. 
Sőt az utóbbi jelentékenyen meg is haladhatja a 
húsnak értékét, mint például az „ ezüstnyúl "-nál. 

Az utóbbi évtizedekben európaszerte óriási 
lendületet nyert a házinyúltenyésztés s néhány 
év óta nálunk is nagy ez irányban az érdeklődés 
és pedig amióta az értékesítésre nézve nálunk 
is biztató jelenségek mutatkoznak. 

Valóban óriási hordereje -van e kérdésnek még 
azért is, mert az olcsó húsétel már országszerte 
képez szükségletet. Egy nagy fejlődésre képes 
ágazatról van szó. A nyúl nagyon szapora 
jószág és nagyon sokan foglalkozhatnak tenyész-
tésével, miután ehhez akár a fáskamara zugába 
elhelyezett faládika is elegendő területet és így 
csak csekély befektetést képez. 

A házinyúl - tenyeszte's kérdését újabban 
Andrássovich Géza m. kir. gazdasági intéző 
tűzte napirendre. Ezelőtt két évvel több újság-
cikket írt, amelyek élénk visszhangot keltettek 
az érdekelt körökben. Midőn azután a dolog 
nehezebb részét, a nyúltermékek értékesítését 
is sikerült dűlőre juttatnia, a tenyésztés hazánk 
sok vidékén megkezdődött. 

Miután azonban a magyar irodalom ezen ága-OJ o 
zatban hiányos, említett szakíró elhatározta, hogy 
e tárgyról könyvet ír. Munkálatával már annyira 
jutott, hogy azt jövő hó közepén az olvasóközönség 
rendelkezésére bocsájthatja- A munka hü leírását 
fogja tartalmazni az összes, haszonnal tenyészt-
hető házinyulaknak és pedig mindent a hazai 
viszonyokhoz alkalmazva. A nyúlhúsból készít-
hető változatos eledelek receptjét is közli ; 
útbaigazítást ad a hús, a gerezna (bunda), a 
szőr, a beleknek a kereskedelembe való juttatás 
módozatai felül. Magát a tenyésztést ós a takar-
mányozást oly gyakorlati irányban tárgyalja, 
hogy a^ könyv tanulmányozása útján olyan 
egyén is tenyészthet, aki azzal még sohasem 
foglalkozott. Végül a munkát világos illusz-
trációk teszik megérthetőbbé. A szerző könyvé-
ben is kifejezést ad azon nézetének, hogy a 
nyiíltenyésztés általánosítását a néptanítói kar-
tól reméli. A könyvre előfizethetni a szerzőnél : 
Budapesten, II., Erőd-utca 8. sz. a. Az elő-
fizetési ára 2 K, mely utalványon küldhető be. 
Néptanítóknak a munkát bérmentve küldi meg 
és pedig a megjelenés után azonnal. (J\.) 

Tartalom : A hegyközségekről. Dr. Szabó Béla. — 
A lúd tenyésztéséről. Makayné Pekó Valéria. — 
Növénykórtani levelek. Pósch Károly. — Kezdő mé-
hészek hibái. Uhlárik Sándor. — A mezőgazdaság. 
Zoványi Lajos. — A gazdaság árvája. (Tárca.) Zádor 
Gyula. - Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. — 
Gazdasági irodalom. 

Felelős szerkesztő: Újvár y Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Gööz József. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A könyvek megrendelésénél — keresztkötésre — a postai díjszabásban előirt 
szállítási díj előre beküldendő. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, L ker., Vár, Iskolatór 3. sz.) 

megjelent tankönyvek és taneszközök 

Á R J E G Y Z É K E . >8— 
A nyomtatványokat az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a 

portomentes hatóságok- és hivataloknak, a u e ^ t o - á r ö s s z e g előleges beküldése mellett, 
portóuieiitesen Küldjük m e g . 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket: „A kir. tud.-egyetvmi nyomda igazgatóságátiak Bu la-
pest, I. ker., Iskolatér 3. szám11, pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kívül, az 
Utolsó postát is tudatni kérjük. 

A) Az állam talajdonát képező tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 

I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
4 K 80 f, netto ára 4 K. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 75/s iv, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. 

Gönezy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'/J iv, bekötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyointatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 91/« iv, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. 

Gáspár J.III, olvasókönyv. 8°, 13V« iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

G á s p á r J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'/. iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorJa-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'/. iv, köt., 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'/. iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókon}-v a III., IV. oBzt. 
sz. '8°, 7'/» iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyv liöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, tűzve, bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. 

Dr. Simonyi Jeuő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8", 
9 Vs iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Dr. Simoni i Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 t'. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv,"kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Dr. Kiss Ároii. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálva és az osztatlan népiskolák számára. 8", 3'/« 
iv, kötve, bolti ára 30 £, netto ára 24 f. 

Dr. Kiss iron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 51/» iv, köt-^e, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Vezérköuyr a népisk. számtani okta-
táshoz. 8U, 14 iv, fűzve, b. ára 2 K 80 f, n. ára 2 K. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Boke Manó. Számtan, HL oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'/< iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8", 10'/» 
iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Bartalns István. Ének tani tó vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 iy, kötve, bolti ára 2 K 40 f, nstto ár t 2 K. 

Bartalns István. Énektanitó vezérli. III., IV. évf. 8°, 
12'/» iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°. 18 iv. kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

ISartal us 1. Éuekló ABC I. évf, 8°, 4 Ys iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. S", 4'/i iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8", 4'/> iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8', 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalns I. Éneklő ABC VI. évf. 8», 4 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8", 5 iv, kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. 

Margíttaí J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'/i iv, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'/« iv, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. 

Maszák H. Kézi rajzminták. O. fíizet. (32 tábla) 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. 

Kiss és Knn. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. Sajtó alatt. 

Kriiiiner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

b) Német nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javított 

kiadás. 8°, 7 'A iy. kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik, 55 db. Tábla-

papírra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, n. ára 1 K '29 f. 
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Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 1 K 20 f, n. ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16'/» iv, kötve, bolti 
ára 68 f, netto ára 56 f. 

Gáspár J. T. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'A iv, kötve, 
bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 E 20 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 177» iv, kötve, bolti ára 90 f, 
netto ára 72 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'/J iv, kötve. bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8", 
2 iv, kötv., bolti ára 16 f. netto ára 12 f. 

Dr. Emericzv-K ár páti. Vezérkönyv a foldraja taní-
tásához, 8°, 27'/a iv, kötve, b.ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, i 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'/J iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve', 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'/< iv, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'/J iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8", 
5 iv, kötve, bolti ára 1 E 20 f, n. á. 1 K. Elfogyott. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. 
Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6V> iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 110 db, tábla-

papirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 110 db, 

fell.uzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 E. 
(íroó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 71/» iv, kötve, bolti ára 
48 f. netto ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelengyakor-
latok tanításához. 8°, 13V< iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 8'/< iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

N'agy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
21/« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gáspár J. 13. olvasókönyv. 8°, 11V» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. ü l . olvasókönyv. 8", ll1/« iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/* iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'/J iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, IV. iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'/i iv, kötve, bolti ára 1 E 20 f, netto ára 1 E. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

d ) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 

osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 61/« iv, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8", 9'/< iv, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak BZ. II. r. 8°, 71/« iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'/J iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. H. olvasókönyv. 8°, 117« iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára, 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11V» iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 15'/. iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 1 E 28 f, netto ára 1 E 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13 V. iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto á.ra 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8'/J iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'/. iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Dr. Emericzv-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, '26 iv, kötve, b. ára 1 E 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
IV. iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23V> iv, kötve, bolti ára 1 E 20 f, netto ára 1 E. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 E 80 f, n. á. 4 k. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 77« iv, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8°, 9V» iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-

mára. 8°, 9'/J iv, kötve, b. ára 48 f, netto ára 40 f. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-

tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára. 

8°, 5'/J iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, l1/« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II L, IV. osztály szá-

mára. 8°, 67. iv, kötve, b. ára 40 f. n. ára 32 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 

ára 48 f, netto ára 40 f. 
Gáspár J. D l . olvasókönyv. 8", 10'/« iv, kötve 

bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolt; 

ára 68 f, netto ára 56 f. 
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Gáspár J. V. és TI. olvasókönyv. S°, 30'/» iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26 »/« iv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredinénytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
27'A iv. kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

f ) Román nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
öönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Göncz y P. írásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. >Tyomtatást»eli mozgatható betűk. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K. 20 f, netto ára 1 K. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-

latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy t . Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8", 6 iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8", 2'A iv, kötve, bolti ára 16 f, 
netto ára 12 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérköuyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyvé 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 64 f, 'netto ára 56 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'Aiv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredméuytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Maszák II. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó Y. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- ós gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'A iv. kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'/J iv, kötve, b. ára 40 f, n. ára 32 f. 
Hargitai J. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 8 iv, kötve. b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8", 5'A iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8", 5'A iv, kötve, 
bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

i ) Rutén nyelven. 
a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 4 K 80 f, 
netto ára 4 K. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 

Nagy L. Vezérköuyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 11'A iv, kötve, bolti ára 60 f, 
netto ára 48 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Groó V. Vezérköuyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 

! bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Vezérköuyv a rutén ajkúak számára. II. rész 

8°, 8 iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 

12 iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 
Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 

28'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 
Kiss Áron. Magyarország története. 8", 7'A iv, kötve, 

bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 
Valkovszky. Magyarország története. 8° 4'A iv, 

kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
b) Sáros-zempléninegyei tájszólás szerint. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

j ) Vend nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótábla vend iskolák számára az 

átdolgozott Gönczy ABC-hez. 20 lap bolti ára 5 K, 
netto ára 4 kor. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 20 t', 
netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti áru 
48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8", 13'A iv, kötve, 
bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
1 ára 72 f, netto ára 56 £ 
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Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolákszámára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 50 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'/s iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 40 f, net to ára 32 f. 

Nngy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
16 f, netto ára 12 f. 

M aszút 11. Útmutató a rajztanitásban. Nagy S°, 4'A 
iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, net to ára i K. 

Maszák II. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy ö°, 17 '/» iv, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy t>°, 21'A iv, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K. 70 f. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. i>°, 
77« iv, fűzve, bolti ára 1 K 40 f, net to ára 1 K 12 f. 

III. Tanitó- és tanitónöképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 127« iv, fűzve, bolti 
ára 2 K 50 f, net to ára 2 K. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'A 
iv, tűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4", 32 iv, bekötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 K. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és műformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 24'A 
iv, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 91/« 
iv, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9' / i iv, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47< 

iv, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11 Va iv, 

bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/» iv, 

bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8", 5 iv, 

bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 
I'eres-Fodor-Exner-Ür. imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'/í iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, 
netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. 

Koboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák Bzámára. Kötve bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

V. Tantervek es szervezeti szabalyok. 
Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 

(1877. 21678. sz. r.) netto ára 54 f. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 

8°, 3iv, iüzve. (1879. 17284. S7. a.) netto ára 40 f. 
Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 

népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 20 f. 
Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 

népisk. szám. Fűzve." (1882.18634. sz. r.) netto 20 f. 
Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-

mára. 8°, l 'A iv fűzve, netto ára 30 f. 
Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 

(1879. 25409. sz. r.) netto ára 40 f. 
Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 

(1887. 2900. sz. r.) netto ára 40 f. 
Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-

mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 32 f. 
Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-

dék számára. (Új fog megjelenni.) 
Tanterv a budapesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó- és 

tanítónő-képző intézetek számára. (1901. évi május 
22-én 498. ein. sz.) Netto ára 56 f. 

Tanterv a házi ipari munkamesternó-képezde szá-
mára. 8°, Vi iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 10 f. 

A közép ipar tanoda szervezete. 8°, l 'A iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 24 f. 

A/, iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv. 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 40 f. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. 35527. sz. a.) Bolti ára 12 f, n. ára 10 f. 

A kereskedő tnnoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897, 25314. sz. r.) b. á. 40 f, n. á. 32 f. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 80 f, netto ára 64 f. 

l'elsöbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(18^7. 28999. sz. r.) netto ára 76 f. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40925. sz. r.) 
Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanítónőképző-
intézet nevelő tanfolyamának szervezete, tanterve 
és képesítő vizsgálati szabályzata. (1898. évi 31068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó irófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az áll. felsőbb 
leányiskolákban. Bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák számára 
szükséges tanszerek jegyzéke. (1-96. évi 20690. sz. r.) 
Netto ára 50 f. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) Netto ára 28 f. 

Xői kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1900. 
junius 11-én 26033. sz. r.) Bolti ára 26 f., n. ára 20 f. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1902. 66569. sz. r.) Netto ára 60 f. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. B. ára 30 f, n. ára 24 f. 

VI. Szabályrendeletek, utasítások és 
könyvjegyzékek. 

Szabályzat az áll. elemi népiskolai tanítók és tanító-
nők képesítő vizsgálatairól. (1900. évi 45781. sz. r.) 
Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve, 
(1902. 539. el.) bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Az állami elemi népiskolai tanitó- és tanitónőképző-
mtézetek rendtartása. (1900. évi 45781. sz. r.) Bolti 
ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 10 f. 
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Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az 41-
, lami y. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 

évi pótléka megállapításáról. Fiizve, netto ára 16 f. 
Utasítás az áll. el. népisk. gondnoksága az áll. el. 

népiskolák tanítói illetve igazgató-tanítói számára, 
az 1868. évi XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz., 
(1901. évi május 21-én 32055. sz. r.) bolti ára 1 K, 
netto ára 80 f. (Az új utasítás már megjelent.) 

Utasitás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 4 f. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 24 f. 

Utasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasitás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604./189Û. sz. r.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasitás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
a,z 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1883. 13217. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 12 f. 

Utasitás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárának szer-
kesztése tárgyában (1899. julius 25. 40505 sz. r.) 
bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 

Utasitás községi iskolaszékek számára (1902. évi 
44246 sz. r.) fiizve netto ára 1 K. 

Utasitás a polgári községek számára (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) fűzve 32 f. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 40 f. 
tót „ „ „ „ 40 f. 

Utasitás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 70 f. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 70 f. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 1 K. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 40 f. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto ára 44 f. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanitónö-
Tizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, VU ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 40 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári flu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. •/« ív. (I»s8. 
17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 20 f. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 
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Netto ára 50 f. — 11. Jegyzék. Ugyanazokról. 
'/. iv. (1889. 14539. sz. r.) Netto ára 10 f. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 50 f. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 50 f. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
50 f. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 50 f. — VU. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
50 f. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 50 f. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 50 f. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 50 f. — XI. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1899. évi 190'>4.sz.r.) Netto ára 50 f. 
— XII. Jegyzék. Ugyanazokról (1901. évi 45702. 
sz. r.) Netto ára 60 f . — X I I I . Jegyzék. Ugyanazok-
ról (1902. évi 13262. sz. r.) Netto ára 60 f. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 

iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 4 f. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

B) minta. Netto ára 8 f. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. 
Vz iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 6 f. 

Felvételi napló a/2. minta. 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Nyilvántartási napló DJ minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 beliv 144, 1 küliv 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. 

IJérszerződés a kincstár által bérbeveendő épületek 
számára. 1 iv netto ára 6 f. 

Tandíjmentességért folyamodók kimut. 1 iv n. á. 4 f. 
Polgári i>k. anyakönyv (kül-és beliv). 1 iv n. á. 10 f. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javitó-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
10 f, netto ára 8 f. 

l'olg. isk. előmeneteli és mulasztási napló 6/5, 1 iv 
4 tanulóra, netto ára 3 f. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül-és 
beliv). 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

Minősitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 iv netto ára 6 f. 

Haladási napló. (Kül- és beliv). 1 jv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Látogatási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kimutatás az áll. elemi iskolába beiratkozott min-

dennapi- és ismétlő tanulókról. 1 beliv 84, 1 küliv 
42 tanuló számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 beliv 88, 1 küliv 64 
tanuló számára. 1 iv bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f-

VIII. Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 

rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképxő-intézetek szervezeti 
szabályzata. 50 f. 

A kisdedÓYÓnöképző-iiitézetek tanterve. 24 f. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 10 f. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 30 f. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 4 f. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m., b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. 
Kisdedóvodai mulaszt, napló, bel- és küliv, b/1 m., 3 f. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 4 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Feltételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 5 f, 

netto ára 4 f. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., b. á. 6 f, n. á. 4 f. 
Osztálynapló (bel- és küliv), bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., b. á. 4, n. á. 3 f. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és kyliv), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Iparos tanulók iskoIa-szerTezete. Netto ára 40 f. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 30 f. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a/4, minta (bel- és küliv.) 1 iv 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára b/4. minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

X. Nyomtatványok képzőintézetek számára. 

Felvételi napló Ny. I ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Anyakönyv K. B. 1 ív bolti ára 7 f, netto ára 5 f. 
Időszaki értesítő K. B. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Iskolalátogatási bizonyítvány Ny. b. ára 3 f, n. ára 2 f. 
Osztályozó-ív (évvégi és évharmadi) Ny. 1 ív bolti 

ára 14 f, netto ára 10 f. 
Tanítóképző oszt. bizonyítvány Ny. b. á. 8 f, n. á. 6 f. 
Tanítónőképző oszt. bizonyítvány Ny. b. á. 8 f, n. á. 0 f. 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv Ny. 1 ív bolti ára 

7 f, netto ára 5 f. 
Zenéből vizsg. anyakönyve Ny. 1 ív b. á. 16 f, n. á. 12 f. 
Munkamesternői anyakönyv Ny.l ív b á. 16 f, n. á. 12 f. 
Tanítói oklevél Ny. bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Tanítónői oklevél Ny. bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Bizonyítvány énekből Ny. bolti ára 4 f, netro ára 3 f. 
Munkamesternői bizonyítvány Ny. b. á. 10 f, n. á. 7 f. 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról Ny. 

bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Kivonat anyakönyvből Ny. 1 ív b. á. 10 f, n. á. 7 f. 
Osztályozó-ív képesítö-vizsg. számára Ny. 1 ív bolti 

ára 11 f, netto ára 8 f. 
Osztálynapló Ny. 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Mulasztási napló CJ Ny. 1 ív b. á. 14 f, n. á. 10 f. 
Orsz. anyakönyv népisk. tanítóságra képesített taní-

tókról. K. B. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Orsz. anyakönyv népisk. tniiítónőségre képesített 

tanítónőkről K. B. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Kimutatás a tanító(nö)-képzö 1. osztályába felvételre 

jelentkezett folyamodókról K. B. 1 ív bolti ára 
8 f, netto ára 6 f. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai taní-
tóságra képesített tanítókról. K. B. bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. 

Orsz. anyakönyv felső nép-és polgári iskolai tanitó-
nőségre képesített tanítónőkről. K. B. bolti ára 
14 f, netto ára 10 f. 

XI. Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesitő. 1 péld. b. á. 12 f, n. á. 9. f. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány fluk számára. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 4 f. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyitvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyitvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgári fiúiskolái bizonyitvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgárileányiskolai bizonyitvány. 1 péld.netto ára4f . 
Polgári fiúiskolái bizonyitvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Polgári leányiskola! bizonyitvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Tanitóképezdei bizonyitvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Tanitónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 8 f. 
Munkamesternői bizonyitvány. 1 péld. netto ára 4 f -
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. I péld. 

netto ára 4 f. 
Egyházi ének- és zene-blronyitrány. 1 péld. n. ára 4 f . 
Elemi népisk. tornatanitónöi bizonyitvány. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 1 E 20 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanitónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 E 20 f. 

Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pld. netto ára 1 E 20 f. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézimunka-
tanfolyam-bizoiiyitvány (32028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. 

XII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 4 f. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 4 f. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 1 E. 
Â felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (Iö96. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 50 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; b. á. 50 f, n. á. 40 f. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve b. á. 80 f, n. á. 60 f. 

XIII. Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 
Felső kereskedelmi iskolák részére : Bolti Netto m» 

1. Érettségi bizonyitvány . . . . 10 f, 8 f. 
2. Bizonyitvány 10 „ 8 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy belív . . 8 , 6 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. belív 8 „ 6 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. belív 8 „ 6 „ 
6.Eimutatáséretts.vizsg.,kül-v.beb'v 10 „ 8 „ 
7. Osztály-névkönyv 10 , 8 „ 
8. „Minősítő táblázat" tanárok részére 8 „ 6 „ 

XIV. Női keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi-, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
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iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

Bizonyítvány. I iv netto ára 6 f. 
Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 

junius hó 11-én 26033. sz. a. k. r.) B. á. 26 f, n. á. 20 f. 

XV. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Előailó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta-. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv mjtto ára 4 f. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 4 f. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 6 f. 
Tanítói változás jelentés. XI. m. L iv netto ára 2 f. 
Határidö-napló. 1 iv netto ára 4 f. 
Jegyzőkönyv a teljesített isk.-látogatásról. 1 iv n.á.3f. 

XVI. Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 
Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m., netto ára 3 f. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ivre 20 

név irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Haladási napló (bel- és küliv), egy iv bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv, egy ivre 10 név 

irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, küliv, 
egy iv 3 tanuló számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f, 
beliv, egy iv 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. 

Mulasztási kimutatás, 1 beliv 88, 1 küliv 83 tanuló 
számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

T a n e s z k ö z ö k . 
1. S z e m l é l e t i képek.* 

IV-ik szállítmány. Egy szállítmány (10—10 kőp) 
bolti ára 13 K, netto ára 11 K 70 f. — 
At egyes szállitmány tartálmát lásd a füzetes árjegy-
zékben. 

2. Természe tra jz i éa g a z d á s z a t i s z í n e z e t t 
táblák. 

Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 2 K. 
3. R a s c h - f é l e t e r m é s z e t r a j z i táb lák . (16 drb 

színezett tábla ; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4 '/. ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 13 K 20 f. 

4 . G ö n c z y P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, német, tót, rutén, 
szerb és vend nyelven, bolti ára 1 K 60 f, 
netto ára 1 K 40 f. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 1 K, netto ára 90 f. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Magyar 
és szerb Utasítás nein kapható. 

6. G ö n c z y P. U t a s í t á s a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz.8°,7,'4Ív. tűzve, b.ára 1 K 50 f, n. á. 1 K 20f. 

6 . G ö n c z y P. Épüle t terven . Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 2 K 40 f, n. ára 2 K. 

• Az I-BÓ, Il-ik éa III-ik szállitmány nem kapható. 

7. M e t z n e r Al fons - fé l e s z á m v e t ő - k é s z ü l é k az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 36 K. 

8. S z á m o l ó g é p g o l y ó k k a l (141 cm. h). N. á. 12 K. 
9. Bopp. Méter -mértékek g y ű j t e m é n y e , netto 

ára 10 K. — A tartálmát lásd a füzetes árjegyzékben 

B) Kath. elemi népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv. 8°. 6'/« iv, kötve, bolti ára 

36 f, netto ára 30 f. 
Német nyelven. 8°, 5'/»iv, kötve, b.ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 8°, 5'/J iv, kötve, b. ára 32 f, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'/i iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
\Témet nyelven. 8", 10V» iv, kötve, b. ára 50, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8°, 9'/J iv, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, 16Vi iv, kötve, bolti ára 
96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 82, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 16V. iv, kötve, b.ára 96 f, n.ára80f. 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 iv, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 19'/» iv, kötve, bolti ára 1 K 28 f, 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, III. és IV. osztály számára. 8", 13 iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 17'/. iv, kötve, bolti ára 80 f, 
netto ára 66 f. 

Tót nyelven. 8°, 15V« iv, kötve, b.ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző 8°, 2'/. iv, fűzve, bolti ára 14 f, 

netto ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a Hl. oszt. számára. 

8°, 10 iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 

8°, 15'/* iv, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

osztály számára 8°, 12'/J iv, kötve, bolti ára 
88 f, netto ára 72 f. 

Tót nyelven. 8°, 12'/. iv, kötve, b.ára 94 f, n.ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 iv, kötve, 

bolti ára 50 f, n. ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. osztály szá-

mára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, n. ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 3d f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. sz. 

8°, 6Va iv, kötve, bolti ára 42 f, netto ára 36 f. 
Tót nyelven. 8°, 6'/< iv, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. — Tanítók és tanítójelöltek számára. 
8°, 12'/> iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8", 9'/a iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 1 K 78 f. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 30 £ 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'/» iv, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'/« iv, kötve, bolti ára 
54 f, netto ára 44 f. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. "és IV. oszt. számára. 8°, 17'/> iv, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 177i iv, kötve, bolti ára 82 f. 
netto ára 68 f. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 
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Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv. kötve, bolti ára 36 f, 
netto ára 30 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
és V. oszt. számára. 8°, 6'/J ÍV, kötve, bolti ára 
42 f, netto ára 36 f. 

Szerb iskolák számára. 
Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 

8°. 5'/« iv, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 8°, 10®/« iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti isko-

"lák számára. 8°, 31 J iv, kötve, b. á. 22f,n,á. 20 f. 
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A karlóczai görög keicti synodus által kiadott kis 
Katekizmus. 8°, 41/» iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák 
számára kiadott Katekizmus. 8°, 8'/a iv, kötve, 
bolti ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 31/« iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

Kis Katekizmus. 8°, 17. iv, fűzve, b. á. 8 f, n. á. Gf. 

Román iskolák számára. 

Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák 
számára. 8°, 4'/J iv, kötve, b. á. 28 f, n. á. 24 f. 

Figye lmezte tés . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

a következőket sziveskedjenek szem előtt tartani. 

1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a un. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium ós 
az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldemények portó alá esnek; a nyomtatványok ellenben, ha nettó-áruk 
előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapesten, 1904. évi április hó 1. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 
Igazgatósága. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Sz. 24/1904. Tályázati hirdetmény. Lemondás folytán 

üresedésbe jött kovás i gör. kath. tanítói állásra 
pályázat nyittatik. Pályázati határidő : 1904 április 
17. d. e. 11 óra. Javadalmazás egy évre : pénzben 
aj államsegély 362 kor., bj a hitközségtől 238 kor. ; 
természetben : aj szabad, jó kényelmes lakás, bj fűtés, 
c) '.2 kat. hold jó föld haszonélvezete. Okleveles 
tanítónők, esetleg óvónők is pályázhatnak. A meg-
választott egy évi működés után véglegesíttetik, 
állását azonban azonnal elfoglalni köteles. A szabály-
szerűen fölszerelt pályázatok a kitűzött határidőig 
alólirt iskolaszék elnökségéhez nyújtandók be. Kovás, 
Szatmár megye 1904 mároiüs 22-én. A kovási görög 
katholikus iskolaszék elnöksége. (265—I—1) 

A k.-tanító lemondása folytán megüresedett szent-
györgyvári róm. kath. k.-tanítói állomásra az iskola-
szék pályázatot hirdet, f. április hó 12-ikre. AJ Jogo-
sítványai : 1. Cseréptetős lakás, három szobával, 
konyha, kamra, különálló istálló, félszer, sertés ólak, 
értéke 60 K. 2. Mindennapi 115 tanköteles után tan-
díj 230 K. 3. Ismétlő iskolások tanításáért 20 K. 
4. Párgabona, minden pár után '/« pmérő rozs, körül-
belül 30 m. ennek megfelelő tíz évi átlag ár 150 K. 
5. Lélekpénz, 120 pár után a 20 f. 6. Szántóföld 12 h. 
(1200 l_i) ebből egy holdat munkál a község, 2'/3 h. 
rét és kis kert, ezeknek bérértéke 232 K 60 f. 7. Hat 
öl tűzifa, melyet a hívek megvágnak és házhoz hor-
danak, ebből az iskolát fűteni nem tartozik, értéke 
140 K. 8. Stólajövedelme körülbelül 24 K. 9. Ross-
féle alapítványból 62 K. 10. Harangozás ellátásért, 
körülbelül 10 kereszt gabona, értéke 60 K. ll.Kollek-
tabor, a Vis. lan. szerint minden szőlősgazdától, két 
itce mustja, értéke 100 K. 12. Legeltetési jog 8 drb. 
marhára és sertésre értéke 96 K. 13. Természetbeni 
munkaváltság, értéke 24 K. 14. Ostyasütésért 04 K. 
15. Faiskola felügyelésért 20 K. összesen : 1246 K 60 f. 
BJ Kötelességei : 1. Tartozik a mindennapi és ismétlő-
iskolásokat tanítani, isteni tiszteletre vezetni. 2. Napon-
ként orgonálni. 3. Vasár- és ünnepnapokat, az ádventi 
négy hetet, Űrnap nyoloadját kivéve a miséző papot 
öltöztetni, az oltárgyertyákat meggyújtani, temetés és 
egyéb szertartásokon jelen lenni, a gyermekeket 
ministrálni tanítani, naponként ministereket előállítani. 
4. Harangozásról gondoskodni. 5. Ostyát sütni. Meg-
jegyeztetik, hogy, ha a harangozást elvállalni nem 
akarja, akkor erről a község gondoskodik. Tannyelv 
magyar. Személyes megjelenés előnnyel jár. Kérvények 
a szentgyörgyvári róm. kath. iskolaszék elnökéhez 
intézendők. Ű. p. Alsópáhok. Zala m. Kelt Szent-
györgyvár, 1904 március 28. Szabó Antal plébános, 
iskolaszéki elnök. (272—1—1) 

Székesfehérvár szab. kir. város közs. elemi nép-
iskoláihoz egy osztálytanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. A tanító fizetése az első 5 évben 1000 korona 
és 300 korona lakbér, a 6-ik évtől kezdve 1200 kor. 
és 300 korona lakbér; ezekhez járul az 1903. évi 26. 
törvénycikkben megállapított korpótlék, amely 8 ízben 
válik esedékessé, s így a tanító fizetése, a lakbért 
nem számítva, 2000 koronáig emelkedhetik. Az iskola-
székhez címzett és születési, magyar honossági, tanul-
mányi, összes működési és legújabb keletű hatósági orvosi 
bizonyítvánnyal fölszerelt, kellően bélyegeit kérvények 
április 17-ig alulírotthoz küldendők. A megválasztott 
tanító állását azonnal tartozik elfoglalni s azt csak 
6 heti fölmondás után hagyhatja el. Az okmányok 
eredetiben vagy közjegyzőileg hitelesített másolatban 
adandók be. A hiányosan fölszerelt vagy elkésett kér-
vények nem vétetnek figyelembe. Székesfehérvár, 
1904 április T-én. Szirbek József, igazgató. 

(277-1 -1 ) 

A senyeházi (Vas m.) ev. ref. orgonista kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. A javadalom : 
készpénz, föld és tandíjból áll, vagy ezek helyett 
1200 korona készpénz fizetés. Ezeken kívül tisztességes 
lakás kerttel, stóla, korpótlék és a község részéről 
40 korona faiskolai kezelési díj. A kérvények május 
20-ig az esperei hivatalhoz Egyh. Rádóc-ra (Vas m.) 
adandók be. Az állás szeptember elején elfoglalandó. 
Ha nem egyházmegyénkben választatik, a megválasz-
tott 60 korona szállítási díjat és a csákányi állomásra 
elegendő fuvart kap. (266—III—1) 

Somogy megye, Német - Egres községben levő 
kántortanítói állásra f. évi április hó 18-ra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme mindent kézpénzben számítva 
1165 korona. Az állomás azonnal elfoglalandó. Kér-
vények a török-koppányi plébánoshoz küldendők. 

(273—1-1) 

H I B D E T E S E K . 

Szeretettel való nevelés és játékos tanítás 
szolgálatában állanak dr. Uööz József oki. elemi isk. 
tanító és oki. középiskolai tanár reformművei. Tanító 
és tanuló munkáját legalább tízszeresen megkönnyítik. 
1. „Hangutánzó olvasás- és írástanítás.11 (Tanítók Út-
mutatója II. rész.) Ára 3 K. Kötve 3 K 40 f. Eng. 1903. 
évi 2088. ein. sz. a. 2. „Hangutánzó képes ÁBÉCÉ-1 

(eredeti gyermekbetükkel). Ára kötve 60 f. Eng. 1903. 
évi 2129. ein. sz. a. 3. „Tanítók Útmutatója III. rész." 
Tartalma : a) Játékos Rajzolás ; bj Kézügyesítő Játékos 
Foglalkozás ; cj Játékszerű Testgyakorlat ; dj Mese és 
Versike ; ej Eredeti Magyar Gyermekdalocskák. Ára 
kötve 3 K 40 f. Szerzőnek saját kiadása ; ezt nála is 
lehet rendelni. Budapest, II., Zárda-utca 39. Mind-
három könyv kapható Lampel Róbert (Wodiáner F. 
és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedésében, Buda-

pesten, VI., Andrássy-út 21. 
(261—II—2) 

Iskola hegedűk kaphatók 
3, 4, 5, G, 8 frttól feljebb 

Iskola és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és jutányos árakon 

Sternberg Ármin és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár központi 

üzletében 
BUDAPEST, Kerepesi-út 36. szám. 

Árjegyzék (minden cikkről külön) ingyen 
kapható. (1908—25 20) 

Az amerikai cottage-orgonak 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

VIII., József-körűt 15- sz, 
a j á n l j a európai szerkezetű liarmo 

niumait is. 
gyönyörű hang, melyet az 

merikai rendszernek elmos 
szerkezete elóvarazsol, önrna 

ganak zeng dicsé etet . 

Ál'» 12« korwii&tril föl-jebb. « korom.s rékxle-lekben ÍM. 
Kéjies á r j egyzék ingyen é* 
bér inout re . ö éyi jntaHa*. 

(H40— 62—31) 
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Azonnal állást nyer vidéken egy 
keresztény, német származású 

okleveles tanítónő, 
ki három gyermeket a középosztályok tantárgyaiban 
magyarul tanítson és a zongorában is jártas Jegyen. 
Havi fizetése 60 korona és tel jes ellátás. Bővebb tudó-
sítás levélben. Kocsán Flóriánné ügyvéd neje, 

Dab j on (u. p. Zsibó, Szilágy vármegye). 
(276-1 -1 ) 

Dávid Károly és fia 
doboz-papiráru és szab. fémkapocsgyára 

BUDAPEST, L, Mészáros-utca 38. sz. 
Gyárt : Papirtányirt, bonbonniert, légmentesen elzárható 
és összehajtható dobozókat. Hintödobozok, valamint teás-

dobozok tetszés szerinti nagyságban. 
Állandó kiállítás a fenti cikkekből a városligeti 

iparcsarnokban megtekinthető. 
(51 —XII —4) 

Alapíttatott 1863. évben. 

Első leánykiházasítási egylet 
ni. sz. leány és fiúbiztosító intézet. Budapest, YI. ker., 
Teréz-körút 40. sz. az intézet saját házában. Leg-
előnyösebb és legolcsóbb díjtételek gyermekek bizto-
sítására. Változatlanul megállapított havi díjtételek. 
Azonnali haláleseti biztosítás. Kötvény- és bélyegilleték 
nem fizetendő. Prospektussal és felvilágosítással szol-

egál az intézet. (184—12-3) 

Magyar tanszerkészitö intézet 
F e l d m a n » G y u l a , 

Budapest, VI., Felső-erdősor 5. szám. 
Összes népiskolai tanszerek. Physikai alapfölszerelés. 
Hivatalosan ajánlott beszerzési forrás. Kérjünk árjegy-

zéket. (193—XII-3) 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR [B 
= vi l lamos erőre berendezve. = 

STOWÀSSER J. 
I'S. Ís kir. udvari liatigszergj ílros, 

a „Rákóczy" _ áíse 
javított 

t á r o g a t ó 
egyedüli 

feltalálója. 

Ajánlja saját 
gyárában 

készült összes 
vonós, fa-, 
réz-, fúvó-

Budapest, 
•*• II. ker., <*> 
Láncliid-u. 5. 

0 

' joex 1 

hangszereit 
szakértői és 

föltétlen 
szolid árak 

mellett. 
Ley újabb ltiadfisü árjegyzék 

'»síiét hangszerekről és — har mónia mohról = j— 
kívánatra ingyen is bérmentve niegHfildetik I 

TÍj és átalakított 

templom orgonákat 
kitűnő hanggal és szerkezettel jutányos árban szállít 
az ország bármely részében Sza lay Gyula, mü-

orgonaépítő Székesfehérvárott. 
(252 - I I I - 2) 

L e g ú j a b b a n m e g j e l e n t e k : 

Térképes Földrajz 
az elemi iskola IV. és V—VI. osztályai részére. Irta : 
Vaday József községi isk. igazgató Nagyváradon. 
Mutatványokkal a szerző készséggel szolgál. Nyomás 
alatt van a Földrajztanítás Vezérkönyve Il-ik 
kötete. A két kötet előfizetési ára 7 korona. Előfize-

tések a szerzőhöz küldendők Nagyváradra. 
(229—III—3) 

Stampay ének- és imakönyve 
(X. i smét bővített, jubileumi kiadás.) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. 256 
oldal. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik 
könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút, Esztergom m. 

(2000—XX—19) 

F e i w e l I ^ i p ó t u t ó d a 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, iskolaberendezések, tornakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
(87 -26 -9 ) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUBA PEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve. 
(1304-40-24) 

Fontos a tejgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi, 
erő - és turbina hajtásra úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszállítás-
hoz, vaj- és sajtgyártáshoz, leg-
előnyösebben szállít az Első magy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

Fuchs és Schlichter, 
BUDAFEST, VI., Jász-utca 7. sz. 

VA ÏKÏVTTPÏ I Friss vl|j'lt' é v i kötés mellett 
V i l J lVl » I I Ii Li . minden mennyiségben a legma-

gasabb árakon átveszünk. 
Árjegyzékek, költségvetések, tervek ingyen 

' " ' (2086-XX-12) 
és bérmentve. 

Budapest, 19U4. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje l en ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
intézet , t ehá t az összes óvodák, e lemi , felső nép- és polgár i 
iskolák és tan í tóképző - i n t éze t ek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megkü ldése i ránt i fo lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l letékes kir. t anfe lügyelő által l á t t a m o z o t t 
községi elöl j ár ósági b izony í tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lap ja" szerkesztőségéhez k ü l d e n d ő k . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u tolsó pos ta v i lágosan ki i randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóér t , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i dí j e lőre k ü l d e n d ő 
be . E L'y éh h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed r é szé t 
tevő pe t i t n y o m á s a es egyhasábú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KER., OSTROM-ÜTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI SYOMDA, £. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

••j I-íéziratokát nem a-durilt vissza. 

Készüljünk az egyetemes tanító-
gyuléére ! 

A döntő pillanat elérkezett. A Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottsága 
1904. évi április hó 5.-én megállapította 
a folyó évben megtartandó egyetemes 
tanítógyűlés idejét. Evvel a legerélyesebb 
cselekvés órája ütött . 

Hála Istennek! nap-nap után újabb 
meg újabb egyesületek nyilatkoztak az 
egyetemes tanítógyűlés napja kérdésé-
ben. Jóleső érzéssel ismerjük el: sokan 
követték korábbi cikkünkben hangoz-
ta to t t abbeli tanácsunkat, hogy ha 
másként nem lenne módjukban : köz-
ponti választmányuk vagy elnökségük 
útján nyilatkozzanak az egyesületek s 
tettél adják jelét az egyetemes tanító-
gyűlés sikeres megtartására irányuló 
szándékuknak. Akkor még mindössze 
vagy húsz egyesület t e t t erre vonat-
kozólag Írásbeli nyilatkozatot s most, 
április 5-ig 54 egyesület írásbeli jelen-
tése állott rendelkezésünkre. Örömmel 
ju t ta t juk nyilvánosságra ezt a felbuz-
dulást, melyet kétségkívül hétről-hétre 
szélesebb körben megnyilatkozó hullám-
verés, erélyes készülődés fog követni. 

Magyarország tanítósága érzi, éreznie 
kell, hogy a küszöbön álló hatodik egye-
temes gyűlés az ő társadalmi súlyának, 
tanítói hivatásának, kartársi együttérzé-
sének, kötelességtudásának, hazaszere-

tetének és törvény iránt való tiszte-
letének egész országra szóló, s közok-
tatásügyünk történetébe is állandóan 
följegyzendő tanúsága, bizonyítéka lesz. 
Nagy eredmények nagy tetteket követelnek. 
Csak egész odaadással végzett munka 
tar that számot hálás gyümölcsre. Er-
kölcsi alapja van tehát a tanítóság széles-
körben megindult nagy mozgalmának. 

Úgy érezzük, úgy látjuk, hogy az a 
szálló igévé lett Mária Terézia korabeli 
mondás: „a tanügy politikum" ma már 
élő tudat, közmeggyőződés. A népoktatásügy, 
s ennek keretében a tanítóság ügye a 
magyar nemzet államiságának jogos érdéke. Ha 
a tanítók egész erejöket, legszentebb érzé-
süket, legjobb tudásukat egyedül magasztos 
Itatásuknak akarják szentélni, s arra 
tülekszenek, hogy a gátló akadályokat az 
irtlól elhárítsák: nemcsak önmaguk iránt 
-t/Áó emberi kötelességet teljesítenek, 
hanem egyúttal az egész nemzet javát, meg-
erősítését is munkálják. 

Az örökké élő krisztusi szeretet 
parancsszava: „Szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat!" Ebből logikailag 
következik, hogy nemcsak másokért 
kell élnünk, hanem önmagunkért is és 
nemcsak másokat kell szeretnünk, de ön-
magunkat is, mert ha mi nem élünk, 
másokat sem szerethetünk. Tagad-
hatatlan e tétel igazsága: hogyha má-
sokat is úgy kell szeretnünk, mint ön-
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magunkat, akkor önmagunk iránt is 
vannak kötelességeink s tudnunk kell 
szeretni önmagunkat is. Igazságosan s 
jogosan tehát senkisem tehetne szemre-
hányást azért, ha a tanítóság saját sorsa 
iránt jobban érdeklődik', mint eddigelé. 
Senkisem vetheti szemére etikai alapon, 
ha a tanítóság meg akarja magát szaba-
dítani a testi-lelki erejét és érzelmi 
világát lenyűgöző nyomasztó gondoktól, 
— ha befektetett tőkéjének, idejének 
megfelelő mértékben s szerény bár — 
de tisztességes létminimumot akar magának 
biztosítani. Bizony-bizony nem az egyén-
nek lesz ebből nagyobb haszna, hanem a 
köznek, az általánosnak, az egyetemes-
nek. Elsősorban az állam jövő boldo-
gulásának egyik követelménye Magyar-
ország tanítói karának kellő nyugalma, 
megelégedése, a fölösleges gondoktól 
való megszabadítása, mer t ez visszaadja 
a tanítóságot hivatása egész erővel való 
szolgálatának. Közóhaj, közérdek, hogy 
Magyarországnak sorsával megelégedett, 
intelligens, izzó hazaszeretettől lelke-
sített, törekvő tanítói kara legyen. 

Mi reméljük, az egyetemes tanító-
gyűlés igazolni fogja föltevésünket : 
Magyarország tanítói kara számará-
nyához, erkölcsi súlyához, képzettsé-
géhez méltóan fog föllépni. Tiszteletet, 
becsülést fog kelteni széles e hazában a 
kitűzött kérdésekre vonatkozó igazságos 
kívánságainak összefoglalásával. Amit el 
akar érni, azt önmagának is igazán akarnia 
kell. Önmaga lenne az oka, ha nem-
törődömségből, ingadozás- és önbizal-
matlanság folytán nem követné vállal-
kozását siker. A nagyközönség és ható-
ságok előtt is tekintélyesebb, nyomósabb 
lesz szavának a súlya, ha alkalmas for-
mában csakugyan a magyar tanítóság 
egyetemes közvéleményét, egybevágó köz-
akaratát, együttes hangulatát fogja k i -
fejezni, midőn úgy a fizetés, — mint a 
nyugdíjügyben jaját-baját mintegy kodi-
fikálja. Biznia kell Magyarország poli-
tikai kormányának igazságszeretetében, 

hazafiasságában, bölcs belátásában és a 
népoktatásügy munkásai iránt érzett jó-
akaratában. Ez a bizalom sarkalja sere-
günkből te t t re az egyes embereket, ön-
maguk, családjuk és a közügy érdekében. 

Bizalom kössön bennünket egymás-
hoz. Az egyetemesség zászlaja alatt egy 
célért, közös, igaz érdekért küzdjünk. 
Ne engedjünk tömör sorainkban rést 
netán mutatkozó kiválási törekvések-
nek, önző céloknak. Az ügy érdeke 
kívánja ezt s tanítói önérzetünk paran-
csolja. 

34 esztendő története szól mellettünk, 
hogy amit közös javunkra elértünk, 
kivívtunk, az jórészben a tanítóság 
egyetemes föllépésének eredménye. Nem 
felekezeti tanítók, nem községi tanítók, 
nem állami tanítók külön-külön, saját 
szempontjukból tárgyalva a kérdéseket, 
érték el ezt az eredményt, hanem 
egyetemes elvi magaslatra emelkedve 
a tanítók egyetemes gyűléseik alapján, 
ahol a közös eszmék, közös igazságok 
diadaláért együttesen harcoltak. Köz-
oktatási kormányférfiaink indíttatva 
érezték magukat, hogy amit a ta-
nítók egyetemes gyűléseken a magyar 
népoktatásügy javára célzónak s a 
külömböző idők viszonyaihoz képest 
megvalósíthatónak gondoltak, azokat 
jóakaratú párfogásukba vegyék és orszá-
gos törvények alkotásához is, vagy 
törvénypótló rendelkezésekhez alapul, 
kiindulási pontul elfogadják. 

Tegyünk meg mindent jóakarattal 
a hatodik egyetemes tanítógyűlés ér-
dekében. A Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottsága a megalakult ren-
dező bizottsággal együtt csak úgy mű-
ködhetik hatásosan, ha az egész országban 
minden tanító egész odaadással sora-
kozik a kibontott zászló alá. Lelkesebb 
szóvivők ne sajnálják a fáradtságot, 
hogy testületük minden tagját vidéken-
kint, helyenkint próbálják megnyerni a 
jelentkezésre. Egyesületi elnökök, tiszti-
karok nagy befolyásukkal, lelkesedésük-
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kel r a g a d j á k magukkal tan í tó i kö rnye -
ze tüke t . Legyünk o t t az egye temes 
t an í tógyű lésen ezren m e g ezren, — h a 
lehet , h a t - vagy t ízezeren hazánk köz-
j ava érdekében. Haladék nélkül j e l en t -
kezni kell az egyetemes gyűlésen való 
részvéte l re . Be kell küldeni a négy k o r o n a 
tagsági d í j a t a rendező b izo t t ság 
pénz tá rába , a Magyar Tan í tók O t t h o n a 
helységéhe. (Budapest, VIII., József -körú t 
8. szám, I. emelet.) 

A Magyarországi Tan í tók Országos 
Bizot tsága rendkívüli közgyűlése az t az 
e lvet m o n d o t t a ki, hogy az egyetemes 
tanítógyűlést a magyar tanítóság saját ere-
jéből, mások megterhelése, adományok 
kérege tése nélkül akarja rendezni. H a a 
t an í tóság ha rmad- vagy ötödrésze be -
fizeti a n é g y korona tagsági d í j á t s  
legalább 6 0 0 0 t an í tó megjelenik az 
egye temes gyűlésen és o t t az egye-
t e m e s é rdeknek megfelelően, m é l t ó a n 
fog ha tározni , akkor az e r e d m é n y t 
b i z to s í t o t t nak t e k i n t h e t j ü k . 

J e r t e k el kedves ka r t á r s a ink ! leg-
alább h a t e z r e n a folyó évi július hó 3., 
4., •">. és 6-ik nap já ra k i t űzö t t egye t emes 
tan í tógyűlés re . Legalább enny i teknek 
anyagi e re je megengedi, hogy a szüksé-
ges köl tségek fedezésére szolgáló össze-
ge t a kellő időpontig e lő t e remtsé t ek . 
H a m á s k é n t n e m lehet , még t á n köz-
köl t ségen is lehetővé kell tenni egye-
seknek, hogy tehetségökkel , erejökkel , 
lelkesedésükkel , résztvevő tagjai lehes-
senek az egye temes taní tógyűlésnek. 

Muta s sá tok meg, hogy a m a g y a r 
t an í tó i k a r (mintegy 30 .000 ember) egy 
szív, egy lélek egyetemes, jogos é rde-
kének megvédésében és a magyar á l lam 
hűséges szolgálatában. 

(Budapest.) Göőz József dr. 

A trachoma az iskolákban. 
Nincs okom kételkedni azon, hogy a belügy-

minisztériumnak „a trachoma elleni óvó- és 
gyógyintézkedések" tárgyában folyó évi január 
20.-án 110,000/903. B. M. sz. nagyfontosságú 
körrendelete eljutott és ismeretessé lett a leg-

kisebb faluban is, hogy a nemes cél elérése, 
illetőleg a rettenetes „egyiptomi szembetegség" 
terjedésének meggátlása végett olyan módon 
tették azt közhírré mindenütt, miként az 
eljusson még a befogott fülekbe is: mindazon-
által nem tarthatom fölöslegesnek annak ismét-
lését, legalább annak a résznek ismétlését, 
amely közvetlenül az iskolákra s így a nép-
nevelőkre vonatkozik. 

Mert megvagyok győződve arról, hogy ezen 
az úton lehet legbiztosabban bevinni az ismere-
teket a nép minden rétegébe és hogy a nép-
nevelők lelkesedéssel teljesítik ezt a legneme-
sebb föladatukat. 

Kormányaink már régebben is sokat foglal-
koztak a közegészségüggyel: így még 1876-ban 
megalkották a közegészségügyről szóló XIV. t.-
cikket, melynek lelkiismeretes megtartása sok 
százezer embert mentene meg a bajtól és 
elnyomorodástól. De különös gondot fordítottak 
annak a veszedelmes és ragályos szembaj terje-
désének meggátlására, amely „szemcsésköt-
hártyalob" — „egyiptomi szembetegség" — 
„trachoma" név alatt ismeretes; úgy, hogy 
erre alkottak egy külön, az 1886 : V. t.-cikket, 
amely kizárólag csak ezzel foglalkozik. E 
törvény alapján azután nagy gondosságot és 
körültekintést eláruló részletes rendelet bocsát-
tatott ki. De az elmúlt két évtized alatt sokat 
fejlődvén az orvosi tudomány, a belügyminiszter 
helyén valónak látta a tapasztalatok figyelembe 
vételével kibocsátani az elől említett újabb 
rendeletet. 

Ez a rendelet kötelezővé teszi, hogy .a 
trachoma ezideig mentes vidékekre észrevét-
lenül be ne fészkelhesse magát s ott, ahol már 
előfordul, nagyobb elterjedést ne nyerhessen : 
az ország minden részében a tömegesen együtt 
tartózkodó egyének szemei orvos által meg-
vizsgáltassanak". Első sorban említi a megvizs-
gálandók közt: „minden nép-, közép- és 
szakiskolát". 

A rendelet szerint: „ott, ahol a vidék teljesen 
trachomamentes, elegendő, ha a község- vagy 
körorvos, illetőleg városi orvos a növendékek 
szemeit az iskolai év elején és végén meg-
vizsgálja. Ott, „ahol a községben több trachoma-
beteg van, a vizsgálatot az iskolai év elején, 
közepén és végén kell végezni". 

Kötelességül róvja ki, hogy „amennyiben 
egyes tanulók a vizsgálat alkalmával nem 
volnának jelen, vagy a tanév megkezdése után 
vétetnének föl, a tanító köteles a későbben 
belépett tanulókat az orvosnak megvizsgálás 
végett bemutatni. Időközben észrevett szem-
beteget az orvosnak szintén be kell mutatni". 

A szemvizsgálatról vizsgálati jegyzőkönyv 
vétetik föl, melyet az iskolai igazgató, vagy 
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tanító, vagy gondnok megőrizni köteles. A 
vizsgálat alkalmával talált trachomások a 
községi elöljáróságnak bejelentendők. 

Iskolákban a szemvizsgálatokat — a hatóság 
beleegyezésével — az intézet saját orvosa is 
végezheti. Amennyiben iskolákban nagyobb-
számú szembetegség fordulna elő, melyről nem 
egészen bizonyos, hogy trachoma-e vagy sem: 
arról a belügyminiszterhez jelentés teendő, aki 
szakértő orvost küld ki a helyszinére. 

A rendelet szerint : „mindenekelőtt az iskola 
azon hely, hol a trachoma ellen sikerrel lehet 
és kell küzdeni." Épen azért az iskolára vonat-
kozólag külön a következő utasítást adja : 

„Az iskolából csak azon trachomás tanulók 
tiltandók ki, kiknek baja bő, gennyes váladék-
képzéssel jár s ezek is csak addig, míg ezen 
állapot tart." 

„Azok, kiknek szeme már nem váladékos, 
iskolába járhatnak, de a tanító ültesse őket külön, 
lehetőleg az első padokba, hogy könnyebben 
szemmel tarthassa őket s legyen rá gondja, 
hogy az egészséges gyermekekkel közös iskola-
szereket, különösen tornaszereket ne használ-
janak. A trachomás gyermekek rendszeres 
gyógyításban részesüljenek." 

„Ha zárt intézetben a növendékek között 
több trachomást talál az orvos, ezek elkülöní-
téséről s gyógyításáról kell gondoskodni, nem 
pedig hazaküldeni őket, miáltal esetleg a 
bántalom tovább terjedése segíttetnék elő." 

Ezek azok a rendelkezések, melyek különö-
sebben az iskolákra vonatkozólag elmondatnak. 

Szól azután a rendelet a trachomás munká-
sokkal való elbánásról, — hogy ezek közös 
szerszámmal ne dolgozzanak s külön éjjeli 
szállásuk legyen, — hogy otthon is megtegyék 
az óvóintézkedéseket, — hogy közös mosdó-
szereket és törülközőket ne használjanak, — 
hogy trachomás cselédek csak a gazda tudtával 
s a hatósági orvos állandó éllenőrzése mellett 
léphetnek szolgálatba, de dajka-minőségben 
őket alkalmazni nem szabad. 

Fölvilágosít a rendelet, hogy a vagyontalan 
trachomás betegek és kisérőik a vasúton ingyen 
szállíttatnak be a kórházba, valamint onnan 
vissza is és ingyen gyógykezeltetnek a kórház-
ban, — akik pedig még kevésbé előrehaladt 
bajban szenvednek s nagyobb számmal vannak 
egy községben, azokhoz kijár az orvos a 
községbe s hogy őket a dologtól el ne vonja: 
egyik rendelő napját mindig vasárnapra teszi. 
Végül népszerű utasítást ad a veszedelmes 
és ragályos trachoma elleni védekezésre, 
hogy : a tisztaság a legjobb védekezés, 
szappannal gyakran kell megmosni a kezet, 
nem szabad mással közös törülközőt és ágy-
ruhát, közös mosdótálat kimosás előtt használni, 

— a gyanús szemet meg kell vizsgáltatni és 
ha baj van, gyógyíttatni. 

Ismételni kell ezeket a fölvilágosító taná-
csokat mindenkor és mindenütt, hogy a nagyobb 
baj elkerülhető legyen! 

(Budapest.) JVayy Sándor. 

Eötvös - alapunk szervezetének 
eddigi változásairól. 

Aki higgadtan tekinti a dolgot, az bizonyára 
el fogja ismerni, hogy a tagtársak nyomorék 
utódainak a segélyezését, árvaházunk rendes 
évi járulékkal és a vidéki tanítói segélyegye-
sületeknek bizonyos esetekben való támogatását 
lehetővé tevő módosítások „Eötvös-alapunk" 
szervezetét nem hogy megrontották volna, 
hanem inkább tökéletesítették. Igen sok kar-
társunknak az óhajtását és természetes kíván-
ságát is teljesítette az 1885. évi alapszabály-
nak 20. §-a, amely kimondja, hogy az egyes 
tanítói egyesületekben és testületekben szerve-
zendő „Helyi Eötvös-alap gyűjtő bizottságok-
nak" jogukban áll a saját körükhöz tartozó 
rendes tagoktól beszedett egy forintnyi évi 
tagdíjaknak, a pártoló tagok által nyújtott 
kegyes adományoknak s az „Eötvös - alap" 
címén és javára általuk összegyűjthető minden 
más jövedelemnek (kivévén az alapítványokat 
meg a 20 és a 100 forintos tagsági tőkéket) 
a harmadrészét visszatartani és az országos 
„Eötvös-alap" céljaival megegyező föladatok 
megoldására fordítani. Kimondja az 1885-iki 
alapszabályzat 34. §-a világosan a következőket: 
Ösztöndíjakban az „orsz. osztó-bizottság" a 
rendes tagoknak csak azokat a gyermekeit 
részesítheti, akik oly magasabb tanintézetekben 
tanulnak, amelyek növendékeiktől megkövetelik, 
hogy a középiskolák vagy polgári iskolák négy 
alsó osztályát jó sikerrel végezték legyen. Az 
alsóbb osztályok tanulóit csak az „Eötvös-alap 
helyi gyújtőbizottságok" segélyezhetik azokból 
az összegekből, amelyeket ezek a bizottságok a 
20. §. értelmében az , Eötvös-alapra11 befolyó 
évi jövedelmekből visszatarthatnak. Ebből az 
összegből a rendes tagoknak iparra vagy keres-
kedésre készülő gyermekei is segélyezhetők.11 — 
Sajnos, az alapszabályoknak ezt a helyes és 
üdvös intézkedését csak imitt-amott valósították 
meg. Nem alapunk szervezete az oka tehát 
annak, hogy a közép- és polgári iskolák ötödik, 
osztályán alul levő osztályok növendékei, meg 
a kartársak iparra és kereskedelemre készülő 
gyermekei nem részesülhettek az „Eötvös-alap" 
támogatásában. 

Míg az 1875-iki szabályzat csak annyiban 
vonta be az egyes tanítóegyesületeket az ön-
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segélyzés eszméjét megvalósító országos szö-
vetség munkájába, hogy őket az egyesületi 
gyűjtő-bizottságok megalkotására sarkalta és 
emellett kijelentette, hogy ajánlottjaikat az 
„osztó-bizottság" amennyire lehet, figyelembe 
veendi, addig az 1885-iki szervezet módot 
nyújtott a tanítóegyesületeknek arra, hogy 
alapunk évi rendes jövedelmének bizonyos része 
fölött a saját körükben rendelkezhessenek és 
ezen kívül még képviselőjüket is élkiüdhessék 
az „Eötvös- alap jótéteményeit kiosztó orsz. 
bizottság" gyűléseire, amelyeken a küldői nevé-
ben tanácskozási és szavazási jogot gyakorol-
hatott. Előbb ily jogokat csak az „egyetemes 
gyűlésekből" kiküldött bizottsági tagok gya-
korolhattak volt. 

Első alapszabályaink szerint az „Eötvös-
alap "-nak csak rendes- és alapító tagjai le-
hettek, de az utóbbiaknak sem adatott mód 
arra, hogy jótékony egyesületünk munkájában 
részt vehessenek ; második alapszabályzatunk 
azonban már úgy intézkedett, hogy az „Eötvös-
alapnak" a rendes tagokon kívül pártoló-, 
tiszteletbeli és alapító tagjai is lehessenek és 
hogy ezek, a nekik megfelelő mértékben és 
utakon-módokon, mind résztvehessenek az ön-
segélyzés eszméjét megvalósító tanítói szövetség 
munkájában. Nevezetes újítás volt az 1885-iki 
szervezetben az is, hogy az állami tanfelügye-
lőknek is alkalmat nyajtott arra, hogy rendes 
tagjai rá legyenek „Eötvös-alapunknak", amelyet 
közülök többen az első szabályzat érvényben 
állásának ideje alatt is oly lelkesen fölkaroltak 
volt, hogy emiatt egyesek részéről kíméletlen 
megtámadtatás is érte őket. Nehéz néha az 
emberek eljárását megérteni! 

Már az 1875-iki alapszabályok 13-ik §-a 
oda utasította az „egyetemes gyűlésnek" az 
„Eötvös - alap" gondozása végett kiküldött 
bizottságát, hogy évenkint tüzetes jelentést 
tegyen a közoktatásügyi miniszter úr ő nagy-
méltóságának nemcsak az alap ösztöndíjainak 
és segélyösszegeinek a kiosztásáról, hanem az 
alap vagyonáról és annak kezelésmódjáról is. 
Ez alapon kérte azután még az 1885-iki alap-
szabályok megalkotása előtti években a Il-ik 
egyetemes gyűlés ötvenes bizottsága közok-
tatásügyi miniszterünket arra, hogy nevezne 
ki olyan miniszteri biztost az „Eötvös-alap" 
ügyeinek felügyelése céljából, aki az alap pénz-
tárát és számtartó könyveit, amikor jónak 
látja, mindenkor megvizsgálja és az alapot 
gondozók gyűlésein is amikor csak lehet, részt 
vegyen, hogy ily módon az alap tagjai teljes 
megnyugvással lehessenek arra nézve, hogy a/, 
alapszabályok az „Eötvös-alap" gondozói által 
mindig megtartatnak. Ezt az üdvösnek bizonyult, 
éveken át gyakorlatban volt miniszteri biztosi 

intézményt örökítette meg az 1885-ik évi 
szervezetnek 54. §-a, amely így szól : „ Az 
sEötvös-alap" mindenkor a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter félügyelete alatt áll, ki is 
e főfelügyeletet egy áltála kinevezendő miniszteri 
biztos által gyakorolja 

Meg kell említenem, hogy az „Eötvös-alap" 
második szabályzatára vonatkozó javaslatot is az 
egyetemes tanítói gyűlés bizottsága készítette és 
terjesztette az 1883-ik évi „II. orsz. képviseleti 
tanítógyűlés" elé, mely azt minden nagyobb 
módosítás nélkül magáévá tette. Elhatározták 
volt a tapasztalatokon okulva, a második alap-
szabályzatunk megalkotói, hogy az öt-öt ezer 
forintos alapítványok alkotása kedvezőbb időkre 
halasztandó ; mert ez eddig sem volt keresztül 
vihető, és hogy a módosított alapszabályok 
érvényre emelkedése után senki se részesít-
tessék 100 forintnál nagyobb és 50 forintnál 
kisebb ösztöndíjban, illetőleg segélyben. Az 
Eötvös-alap évi tiszta jövedelmének 4 tized 
részét a bizottság évenként tőkésített vagyon-
hoz tartozott csatolni, egy tizedét az árvaház 
alapjára, négy tizedét ösztöndíjakra, egyet meg 
segélyösszegekre volt köteles fordítani, így 
rendelte ezt el alapunk szabályzata, még pedig 
azért, hogy annak jótéteményeiben évenként 
minél többen részesülhessenek. 

Az 1885-ik évben jóváhagyott szabályok 
értelmében az „Eötvös-alap" gondozása céljá-
ból kiküldött bizottság az 1885-ik évi aug. 
19.-én alakult meg, amikor az alap vagyonát 
át is vette a „II. egyetemes gyűlésből ki-
küldött bizottságtól," ami minden nagyobb 
nehézség nélkül megtörténhetett, mert úgy a 
bizottság tagjai, valamint annak a tisztikara 
is megmaradtak régi minőségükben majdnem 
minden kivétel nélkül. 

Alapunknak az 1885-ik évi május 12.-én 
megerősítést nyert és bizonyos irányban tete-
mesen javított alapszabályzata csak az 1890-ik 
évi augusztus 22.-ikéig állott érvényben, amikor 
a IV-ik egyetemes tanítói gyűlés alkalmával 
és ennek a hozzájárulásával megalakult az 
„Eötvös - alap"' országos tanítói egyesülete 
és átvette alapunk gondozását az , országos 
képviseleti tanítógyűlésből" kiküldött bizottságok 
kezéből. Mellőzöm ennek az eseménynek az 
előadását is, hogy azonnal annak az alap-
szabályzatnak a vázlatos megismertetéséhez 
foghassak, amelyet egyesületünk megalakulása 
alkalmával elfogadott és a közoktatásügyi 
miniszter az 1891-ik évi szeptember 3.-án 
helyben hagyott volt. Harmadik alapszabály-
zatunk lehetővé tette annak a nevezetes elvnek 
az érvényesítését, miszerint az „Eötvös-alap" 
ügyeinek az elintézésében csak annak a részesei, 
tagjai vehessenek részt; két első szabályzatunk 
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szerint még megtörténhetett, hogy az „egye-
temes gyűléseken" meg az „országos képviseleti 
tanítói gyűléseken" azok a kartársak is be-
folyást gyakorolhassanak alapunk ügyeinek az 
elintézésére, akik nem léptek volt még be 
ennek a kötelékébe és nem járultak filléreikkel 
az önsegélyezés eszméjének az „Eötvös-alap" 
fönntartása által való megvalósításához. 

Kibővítette harmadik alapszabályzatunk az 
„Eötvös-alapnak" a két első szabályzatban 
megállapított célját a következő két pontban 
megjelölt eszmék megvalósításának a kitű-
zésével : 

a) „Az Eötvös-alap orsz. tanítói egyesülete 
a hosszabb ideig tartó súlyos betegségben szen-
vedő rendes tagoknak segélyösszegeket sza-
vaz meg és a gyógyíthatlan bajokban szen-
vedő vagy magukkal jótehetetlenekké vált 
rendes tagok számára az ezen célra alkalmas 
helyeken annak idején menedékházakat, ottho-
nokat állít föl; b) létesíti a Magyarországi 
Tanitók Házát; hozzájárul annak fönntartá-
sához és gondozását külön szabályzatban álla-
pítja meg. A magyarországi tanítók ezen 
fővárosi házában az egyesület rendes tagjainak 
felsőbb iskolában és egyetemeinken tanuló 
gyermekei részben ingyen, részben pedig mér-
sékelt díjért szállásban és ellátásban fognak 
részesülni. " 

Az alap jövedelmi forrásaiul a harmadik 
alapszabályzat is, miként a két első, a követ-
kezőket sorolja föl: 1. Az Eötvös-alap tőké-
sített vagyonának meg az alapítványoknak és 
az örökös tagsági díjaknak a kamatjai. 2. A 
rendes tagok által fizetendő egy forintnyi év-
díjak illetőleg ezeknek a kétharmadrésze. 
3. Az oklevelek kiállításából származó jöve-
delem. 4. Kegyes adományokból, államsegély-
ből, végrendelkezés, gyűjtés, jótékonycélú elő-
adások, mulatságok rendezése útján és az alap 
javára fölajánlandó más egyéb jövedelmi for-
rásokból befolyó összegek. 

Harmadik alapszabályunk értelmében egye-
sületünk rendes évi jövedelmének a fele éven-
ként 100 és 50 forintos ösztöndíjakban, ille-
tőleg segélyösszegek alakjában kiosztatott, 
két tizedrésze tőkésíttetett, egy tizede az 
árvaházi egyesületeknek adatott át, egy meg a 
„Tanítók Háza" alapjának gyarapítására for-
díttatott, jövedelmünk utolsó egy tized részét 
pedig, ha azt hosszabb betegségben sínylődő 
tagtársak segélyezésére nem kellett fordítania, 
a „Menedékház" alaptőkéjének a létrehozá-
sára használhatta föl az egyesület. 

Említésre méltó, hogy már az 1891-ik évben 
kimondotta közgyűlésén az „Eötvös-alap 
orsz. tanítóegyesület," hogy nemcsak Buda-
pesten, de Kolozsvárott is állít föl a tagtársak 

fiai számára „Tanítók Házát," amelynek a 
létesítéséhez megkívántató tőkének egybegyűj-
tését el is rendelte, a „Menedékházak" léte-
sítésének megvalósításához megkívántató tőke-
gyűjtést pedig arra az időre halasztotta volt 
el, amikor a két „Tanítók Házau már fölépül. 

Nevezetes és igen fontos részeit képezik 
harmadik alapszabályunknak annak a VlII-ik 
és IX-ik fejezetei. A VlII-ik fejezet, amely az 
„Eötvös-alap jótéteményeit kiosztó orsz. nagy-
bizottságról" szól, lényegében véve megegyezik 
ugyan második alapszabályunknak az ezen 
bizottságra vonatkozó fejezetével; de kibővült 
azzal a részletes utasítással, amelyet e bizottság 
az ösztöndíjak és segélyek odaitélése alkal-
mával szem előtt köteles tartani. Meglehet, 
hogy ezeknél az utasításoknál jobbat és töké-
letesebbet is tudunk a jövőben alkotni, ámde 
olyat, amely teljesen kizárttá tenné a tévedést, 
emberek alig alkothatnak. Huszonötéves tapasz-
talatunknak az eredménye ez a még ma is 
érvényben álló utasítás, mely teljesen össz-
hangzásban áll alapunk céljával és föladatával. 
Harmadik alapszabályzatunk IX-ik fejezete az 
egyes tanítóegyesületekben és testületekben szer-
vezendő „Eötvös-alap gyűjtő helyi bizottságok" 
teendőit adja elő eléggé részletesen. Meg vagyok 
teljesen győződve afelől, hogy alapunk ügye ma 
már sokkal kedvezőbb helyzetben lehetne, ha 
az ezen fejezetben foglaltakat e haza tanító-
egyesületeinek a nagyobb része megszívlelte 
volna. 

Negyedik, még most is érvényben álló alap-
szabályunk 1899-ben akkor állapíttatott meg, 
amidőn majdnem tíz évi küzdelem után végre 
eljutottunk oda, hogy egyesületünk könyör-
gésére dr. Wlassics Gyula miniszter urnák 
közbenjárása és pártfogása következtében a 
nemzet törvényhozói biztosították volt a buda-
pesti meg a kolozsvári „Tanítók Házának" a 
létesülését. Ezt az alapszabályt, amely szerint 
szövetségünk az „Eötvös-alap" (orsz. tanítói 
segélyegyesület) nevet vette föl, közoktatási 
kormányunk az 1899-ik évi november 11.-én 
83.073. szám alatt kelt rendelettel hagyta jóvá. 
Azt hiszem, hogy ezt a szabályzatot nem kell 
e becses lapok olvasói előtt részletesebben is 
ismertetnem, ezért erről itt csak a követ-
kezőket látom fölemlítendőknek. 

Teljesen érvényesült ebben a szabályzatban 
is a kölcsönös önsegélyezés céljából való 
egyesülésnek, ha tetszetősebben hanjzik, hát 
szövetkezésnek, az elve. Határozottan ki van 
fejezve ennek a szabályzatnak is több §-ában, 
hogy alapunk jótéteményeinek mindegyikében 
részesülhetnek, még pedig felekezeti és nemze-
tiségi külömbözőségrevaló tekintet nélkül, hazánk 
népoktatásügyi munkásai, illetoïeg ezek gyer-
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mekei, özvegyei és árvái, ha mint rendes tagok 
egyesületünk kötelékébe fölvétetnek és mint 
ilyenek az alapszabályzatban reájuk nézve 
előírt kötelezettségeknek pontosan eleget tesznek. 

Még a rendkívüli tagokra nézve is kimondja 
negyedik alapszabályunk, hogy fiaik csak akkor 
számíthatnak a „Tanítók Házaiba" való föl-
vételre és ott a számukra biztosítható aránylag 
véve csekély kedvezményre, ha a szabályzat-
ban meghatározott kötelezettségnek teljesen 
megfelelnek. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

Külföldi szemle. 
-.V ínanntieiirii rendszer. 

Mannheimban sajátságos kísérletet tesznek 
abból a célból, hogy minden tanulót képessé 
tegyenek arra, hogy az elemi iskolai képzett-
séget elsajátítsa és tervszerűen befejezze. E 
célból a rendes osztályokkal párhuzamosan 
haladó külön osztályokat állítottak föl kevésbé 
tehetséges s haladásukban visszamaradó oly 
gyermekek részére, akiknek különös elbánásra 
van szükségök. A gyermekeket tehát tehet-
ségeikhez képest kell osztályozni. 

Ez a következő módon történik : Oly gyer-
mekek, akik az 1. tanévben az első osztály 
tancélját el nem érik bármi okból is, az 1. 
különosztályba kerülnek. Egy derék tanító 
vezetése alatt, a különosztály 30 tanulója (töb-
bet nem szabad fölvenni) még jobbakra és 
rosszabbakra osztattatik és így a számtanban és 
németben elkülönítve tanítják, úgy hogy az egyik 
héten az egyik szakasz az 1. órában, a másik 
szakasz a 3. órában külön tanításban részesül ; 
a második órában és a délutáni órákban s 
minden más tantárgyban az oktatás közös. A 
következő héten a tanítás kezdetére nézve a 
szakaszok fölváltják egymást, úgy hogy a 
tanítási idő az egyik héten délelőtt 8 - 1 0 , a 
a másik héten 9 — 10-ig van meghatározva. 
Tévedések elkerülése végett zsinórmértékül a 
szülők részére a tanuló könyvének belső föde-
lére egy kis tanórarend van beragasztva. 

E szakaszokban való tanítás által a leg-
messzebb menő egyéni behatás válik lehetsé-
gessé. Jó tehetségű tanulók ez által képessé 
tétetnek arra, hogy az 1. különosztály elvég-
zése után a 3. rendes osztályba léphessenek, 
amelybe különben koruknál fogva tartoznak 
is ; nagyobb része pedig a 2. rendes osztályba 
jut, és most bátorsággal és önbizalommal — 
ha valami közbe nem jő — megszerezheti 
elemi iskolai ismereteit a legfelsőbb osztály 
végzésével. Megjegyzendő még, hogy a kíilön-
osztályok tancélja ugyanaz, mint a rendes 

osztályoké ; csak a tanítás föltételei kedvezőb-
bek. A tanulók egy másik részénél a tanév 
végén a tanító észre fogja venni, hogy szel-
lemi képességük nem elégséges arra, hogy a 
rendes osztályban tovább haladhassanak s hogy 
ezért folytatólagosan is szükségük van a külön-
osztály kedvezőbb viszonyaira. A második 
különosztályba lépnek tehát, velők a máso-
dik rendes osztály ismétlésre utasított tanulói. 
Ezen és a többi különosztályok tagolása 
ugyanolyan, mint az 1. osztályé. Az iskolaév 
végén egy része ismét a megfelelő rendes 
osztályba jut, a többiek a 3. különosztályba. 
Ezekhez csatlakoznak ismét a 3. rendes osztály 
ismétlésre utasított tanulói, kiknek egy része 
a tanév végén ismét a rendes osztályba tér 
vissza, a többiek pedig a 4. különosztályba 
lépnek föl. Ugyanaz ismétlődik ezen a fokon 
is. A 4. különosztályhoz csatlakoznak a befejező 
osztályok. Az oly tanulók részére, kik a 4. 
külön vagy rendes osztály elvégzése után még 
egy évig iskolakötelesek, a befejező iskolának 
csak egy osztálya van. A normális tanterv 
anyagából a legszükségesebbet nyújtja, meg-
felel a tanulók fölfogási képességének és egy 
az életre előkészítő befejezést nyer. Ha azon-
ban a tanuló a 4. osztály elvégzése után még 
két vagy három évig iskolaköteles, akkor e 
befejező iskolának ugyanannyi évfolyama van. 
A tananyag meglehetősen ugyanaz, mint a 
normális tantervé a kevésbé fontos dolgok el-
hagyásával. 

Ez által válik lehetségessé, hogy minden 
tanuló befejezett képzést nyer, melynek ismeret-
anyagát maguk szerezték meg. A jó tehetségű 
tanulók alaposabb kiképzést nyerhetnek, mint 
előbb és hatályosabb munkához szoktathatják 
őket. A gyengébb tehetségüeket nem kell 
minden pillanatban gyengeségökre emlékeztetni, 
erejöket egyforma képességű gyermekekhez 
mérik s ez által az életben oly szükséges 
bátorságra és erejükben való bizalomra tesz-
nek szert. Jól előkészítve a gyakorlati életre, 
az emberi társadalomban ők is betölthetik a 
nekik illő helyet egészen és teljesen. 

Mi történik azonban az abnormis gyerme-
kekkel, az abnormisan gyenge tehetségűekkel 
vagy gyengeelméjűekkel ? Ezek a kisegítő 
iskolába (Hilfsschule) kerülnek; az iskolának 
két fokozata van 4 osztállyal. Itt a tanterv 
magas célokat nem tűzhet ki magának s kiváló 
testi ápolás mellett különösen arra kell szorít-
koznia, hogy ilyen gyermekek képesekké 
tétessenek arra, hogy később, a gyakorlati 
életben,habár alárendelt állásokban is, kenyerö-
ket megkereshessék. A tanítás nehézségeire 
való tekintettel egy ilyen osztályba csak 20 
gyermeket vesznek föl. Vannak azonkívül 
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gyógy tanfolyamok dadogók részére s elő-
készítő osztályok a középiskolákba lépők 
részére. Ä M m 

Népiskolai növendékeink 
osztályozásáról. 

A népiskola nevelői föladatát akkor oldja 
meg sikeresen, lia a tanítás által mindazon 
dolgokat elsajátíttatja, melyekre növendékeink-
nek szükségük lehet. Természetesen a mód, 
mellyel azt véghez visszük, fontos szerepet ját-
szik iskoláinkban. — Minél jobban iparkodik a 
tanító megvilágítani a gyermek előtt a tanítási 
anyagot, minél inkább hozza az ismereteket 
összeköttetésbe gyakorlati dolgokkal, annál 
inkább érleli meg munkája gyümölcsét, külö-
nösen, ha a másik tényező, maga a gyermek 
is tevékenységével közreműködik. 

A gyermek maga legyen figyelmes, különben 
a tanítási anyag nem ver benne mély gyökeret. 
Legyen szorgalmas, különben nem bírja az 
elsajátított ismereteket megtartani s végre 
látogassa szorgalmasan az iskolát, nehogy le±ki 
állapotában az ismeretek kapcsolatos láncolata 
megszakadjon s azok bizonytalanok, hézagosak 
legyenek. — Hogy tehát a gyermeket, e fontos 
tényezőt a kölcsönös együttmunkálkodásra 
megnyerhessük, arra nézve a tanítónak az ő 
lélektani, didaktikai és nevelői képessége nyújt 
kellő garanciát. 

Egy, még szokásban nem levő mód az, hogy 
a tanító időről-időre értesíti a növendékek 
szülőit azok haladásáról s így a tanító közvetve 
a szülőkre befolyást gyakorol oly célból, hogy 
a szükséges kölcsönös munkálkodás sikerét 
némileg ez oldalról is biztosítsa. — Ezzel 
egyben a növendékek nemes versenyét is 
felkölthetjük, amennyiben az osztályozással a 
gyermekek önérzetét is fölébreszthetjük s ha 
a helyes irányban vezetjük, a növendékek 
együtt való munkálkodását elérhetjük s az 
eredmény liasonlíthatlanul jobb leend. S mert 
így az ismeretek bővülnek, maradandókká 
lesznek, sőt alapját vetjük meg a gyermek 
jellemes továbbképzésének : a népiskolai növen-
dékek osztályozása segédeszközül szolgál a 
tanítónak arra nézve, hogy a kitűzött nevelési 
célokat sikeresen elérhessük. 

Minő alapvonások irányítsák már most a 
tanítót növendékeinek osztályozásánál? 

Természetesen a népiskolában történő osztá-
lyozás egészen más célból történik, mint a 
középiskolában. Mert, míg a középiskolában 
valamely gyermek tudása fölötti abszolút 
Ítéletet tár elénk, addig az osztályozás a nép-

iskolában relatív, mely oly célból történik, 
hogy a gyermeket munkatársunkká megnyer-
hessük. Ha tehát a népiskolában két gyermek 
egy és ugyanazon eredményt mutatja föl, 
munkálkodásuk értéke ennek dacára sok esetben 
egyenlőtlen lehet. Mert a kevésbé tehetséges, 
szorgalmas növendék, ki oly kényszerítő körül-
mények, mint nyomor, szegénység, az iskola 
távolsága dacára is megfelel várakozásunknak, 
határozottan többet tett mint az, aki könnyű 
szerrel, kényelmes eszközök segélyével s meg-
erőltetés nélkül mutat föl hasonló eredményt. 
Ebből következik az, hogy népiskoláinkban 
az osztályozásnál mindenesetre a növendékek 
individualitását vegyük tekintetbe. Ezzel az 
eljárásunkkal azonban könnyen az igazság-
talanság árnyát vonhatjuk magunkra, sőt 
könnyen abba is esnénk, ha pusztán írás-
beli dolgozatok alapján állapítanók meg az 
osztályjegyeket. — De a tanító szóbelileg is 
meggyőződik növendékei haladásáról s így a 
tehetségesebb gyermekek nehezebb, a kevésbé 
tehetségesek könnyebb kérdésekre felelvén, 
igazságosan állapíthatjuk meg az osztályza-
tokat. A tanító igazságosan ítél, mert tekintetbe 
veszi növendékeinek individualitását anélkül, 
hogy a részrehajlás vádja érhetné. Még jobb, 
ha a tanító az osztályozást nem az úgynevezett 
vizsgálatoktól teszi függővé, hanem időt és 
fáradtságot nem kímél arra nézve, hogy növen-
dékeit annyira kiismerje hogy anélkül, hogy 
őket megvizsgálná, haladásukról minden időben 
véleményt mondhat. Semmiesetre sem állítom 
azt, hogy a tanító ne tegyen időről-időre 
jegyzeteket, sőt ellenkezőleg : kívánatosnak 
tartom, hogy a tanító növendékeinek mihama-
rabb való kiismerése céljából kézi katalógust 
vezessen, melyben növendékeinek személyiségére 
vonatkozó jegyzetek foglaltassanak, tehát testi, 
szellemi alkotásukra, családi és egyéb körül-
ményekre való tekintettel. Különösen pedig 
hangsúlyozom azt, hogy az erkölcsi magaviselet 
jegyeit ne egyes jelenetekből, hárem csakis 
hosszas megfigyelés alapján állapítsuk meg 
véglegesen. 

Mindezekből láthatjuk, hogy növendékeink 
osztályozása még népiskoláinkban is korántsem 
oly könnyű föladat, mint azt sokan gondolják, 
sőt, ha a tanító bármily pontosan és igazságosan 
jár is el e kötelesség teljesítésében s ha 
bármily igazságosan iparkodik is ítélkezni, 
akárhány müveit szülő találkozik, kinek a 
tanító osztályozása igazságtalannak tűnik föl. 
— Ezek a tanítót hibáztatják, ráfogják, hogy 
gyermekükre haragszik, sőt nem egy ily sértő 
szavakra is fakad: „Bezzeg küldöttem volna neki 
valamit, mindjárt jobb jegyet adna!" 

Az e fajta mélyen sértő beszéd a kötelesség-
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teljesítő tanítót nem érheti. A jó tanító túl-
teszi magát az ilyeneken, mert megjutalmazza 
őt saját lelkiismerete, hogy igazságos ítéletet 
adott. 

(Kispest.) Vörösváry Béla. 

HIVATALOS RESZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította : az ajka-csinger-
völgyi kőszénbánya részvénytársaságnak, mely 
az ottani iskola részére 4000 korona költséggel 
iskolaházat épített s tantermét fölszerelte ; a 
Temesvári Első Takarékpénztárnak, mely a 
temesvári iskolák részére újólag 1100 koronát 
adományozott. 

Kinevezte : dr. Haló József címz. igazgatót o ö 
és vezértanárt a budapesti I. ker. áll. tanító-
képző-intézet igazgatójává ; Kolbainé - Fiéba 
Izabella pozsonyi áll. el. tanítónőképző-intézeti 
r. tanítónőt, Hódossy Béla sárospataki, Báthory 
József máramarosszigeti és Strauch Gyula iglói 
áll. el. tanítóképző-intézeti r. tanárokat a VIII. 
fiz. oszt. 3-ik fok.-ba; Kirchnerné-Petrasevich 
Mária budapesti Fröbel-féle el. tanítónő- és 
óvónőképi'ő-intézeti r. tanítónőt a IX. fiz. oszt. 
2-ik fokozatába ; Révfy Géza temesvári, Kárpáti 
Károly kiskunfélegyházi, Jankó László pápai 
áll. el. tanítóképző-intézeti s.-tanárokat és Józsa 
Károly pápai áll. el. tanítóképző-intézeti rajz-
tanárt a IX. fiz oszt. 2-ik fokozatába rendes 
tanárokká ; Udvarhelyi Ilona szabadkai és 
Vlaszatyné-Kiss Mária győri áll. el. tanítóképző-
intézeti s -tanítónőket a X. fiz. oszt. 3-ik foko-
zatába; Éber Rezső székelykereszturi, Gerencsén 
István kolozsvári, Beyer József bajai, Wohlmuth 
István bajoi és Forberger Árpád iglói áll. el. 
tanítóképző-intézeti megbízott s.-tanárokat a X. 
fiz. oszt. 3-ik fokozatába s.-tanárokká : Imecs 
Irén kolozsvári, Gludovácz Emma sepsiszent-
györgyi áll. el. tanítónőképző-intézeti megbízott 
s.-tanítónőket és Ujváry Ilona budapesti Fröbel-
féle tanítónő- és óvónőképző-ir.tézeti megbízott 
s.-tanítónőt a XI. fiz. oszt. 3-ik fokozotába s.-
tanítónőkké ; Opreán Ida oki. tanítónőt a török-
kanizsai áll. el. népisk-hoz r. tanítónővé; 
Janka Jolán oki. óvónőt a beregszászi állami 
óvóhoz óvónővé; ifj. Király Sándor oki. tanítót 
a Írd végi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Urbán Ilona bártfa-mihályói 
áll. el. isk. tanítónőt a zólyomi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Mészáros József igazfalvi 
áll. el. isk. tanítót a krasznahorváti áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Ledererné-Ehling 
Erzsébet törökkanizsai áll. el. isk. tanítónőt a 
károlyfalvi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Somogyi Amália károlyfalvi áll. el. isk. tanító-

nőt a lippai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Szabó Lajos szolnoki áll. el. isk. tanítót a 
nagykanizsai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Végleg megerősítette : Kohányi Gyula, 
kolozs-vármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot 
jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott : Lieber Imre 
németpalkonvai munkaképtelen rk. el. isk. 
tanítónak évi 1180 koronát; Markovits Pál 
nagyváradi közs. el. isk. tanítónak évi 1580 
koronát ; Bitay György gidófalvi munkakép-
telen áll. el. isk. tanítónak évi 1180 koronát; 
Jakab Antal baáni rk. el. isk. elaggott tanító-
nak évi 920 koronát; id. Kollerits Ferenc 
szentmiklósi rk. tanítónak évi 1180 koronát; 
Kacsári Lajos vasmegyeri munkaképtelen ev. 
ref. tanítónak évi 1100 koronát. 

Gyám-, illetve segély pénzt engedélyezett: 
néhai Kanizsay Endre debreceni ev. ref. el. 
isk. tanító özvegye, szül. Kovács Etelka részére 
évi 690 kor. 20 fillért; néhai Kozakovics József 
sároaszentkereszti nyugalmazott rk. tanító 
özvegye, szül. Janiga Mária részére évi 387 
koronát, Gizella nevű kiskorú árvájának 64 kor. 
50 fillért; Fajkos István kicsindi nyug. r. k. 
el. isk. volt tanító özvegye, szül. Csányi Franciska 
részére évi 325 koronát, Aladár nevü kiskorú 
árvájának évi 62 kor. 50 fillért; néhai Bizsán 
Lázár nyug. kornyarevói tanító özvegye, szül. 
Urszuleszku Erzsébet részére évi 398 koronát; 
néhai Linczu János goleci nyug. közs. tanító 
özvegye, szül. Szirbu Anna részére évi 300 koro-
nát; néhai Simonidesz Pál volt szentpéteri ág. 
h. ev. tanító Vilmos Gyula nevü gyermekének 
évi 100 koronát; néhai Müller János nyugal-
mazott kisteremiai közs. el. isk. tanító özvegye, 
szül. Wünschet Katalin részére évi 530 koronát ; 
néhai Ernyei László ceglédi közs. el. isk tanító 
Erzsébet és Mária nevű kiskorú árvái részére 
évi ,263 kor. 32 fillért. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néhai Simonidesz Pál volt szentpéteri ág. h. ev. 
tanító Anna nevü árvájának a kecskemétibe. 

= Útmutató a gazdasági ismétlő-iskolák 
szervezéséhez és fejlesztéséhez. Gazdasági 
ismétlő-iskolai szaktanítók számára. Salamon 
József kir. tanfelügyelő fölszólítására ily címen 
hasznos könyvet adott ki Kiss Vilmos villányi 
gazdasági ismétlő-iskolai tanítc-kartársunk. Mü-o o 
vét három fejezetre osztotta. Van benne terv-
rajz és üzemterv a gyakorló telepről, tanítási 
részletes terv, költségvetés, jegyzék a szak-
tanítók részére ingyen megszerezhető vezér-
fonalakról, díjlevél-minta, útmutató a gazdasági 
ismétlő iskolák állami segélyezéséről. Ára 2 K. 
Kár, hogy a fűzésre a könyvkötő nem fordított 
gondot. 
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Szomorú időkből. 
Szomorú idő kezdődött 1849-ben. Olyan 

idő, amikor a magyarnak nem volt szabad 
magyarnak lennie, amikor idegen hatalomnak 
átoksúlya nehezedett hazánkra. 

•A szabadságharc leveretése ufán a haza-
szerető, magyar érzelmű hivatalnokokat lehe-
tőleg kiszorították állásukból s iparkodtak 
nemzetünkből minél rövidebb idő alatt oly 
néptörzset faragni, mely az „összbirodalom" 
engedelmes, szolgálatrakész alkotórésze legyen. 
Gondoskodtak arról is, hogy e nevelői hatás-
ban nemcsak a nemzet felnőtt közönsége, 
hanem az apró nemzedék is részesüljön. 

Az „Organisations-Entwurf", melynek fő-
célja ez az átalakítás volt, mégcsak Í855-ben 
jelent ugyan meg, de már a világosi fegyver-
letételt követő hónapokban megkezdődött a 
magyar tanítóság elnyomatása, a német és 
cseh „kartársak" betelepítése. 

A hazafias érzelmű városoknak azonban 
volt gondjuk, hogy tanítóikat az üldöztetés 
elől megvédjék, habár néha ravasz, furfangos 
eszközhöz kellett nyúlniok, hogy a védelem 
hathatós és ami fő, eredményes legyen. 

Ilyen esetet akarok most elmondani. 
Történetünk helyét nevezzük Székvárnak. 

* 

„Baj van, nagy baj van édes aranyom! A 
mi lakodalmunkat is alighanem majd csak 
akkor tarthatjuk meg, amikor engem Szabady 
Géza helyett Schlossriegel Johann- nak fognak 
hívni. A német nagyon is áskálódik ellenem!" 

Ezeket mondotta a székvári „főelemi iskola" 
fiatal tanítója egy szép őszi estén, amidőn 
„véletlenül" megint találkozott Yida Terkával. 
Hogy az „édes aranyom" cím valóban helye-
sen volt alkalmazva, azt bárki is bizonyíthatta, 
ha Yida Terka édes mosolyát látja, dús fona-
tokba szedett aranyos haját nézi. — Tekin-
tetes Mecséry Gyula prókátor uram azonban, 
az édes aranyom gyámja, nagyon is ügyelt 
arra, hogy Terka szépségeit a világ ne igen 
bámulhassa. Csakhogy a leányszív, ha szeret, 
még a legbuzgóbb őrködést is meghiúsítja. 
Hát még akkor, ha olyan deli szép ifjút 
szeret, mint amilyen Szabady Géza volt, aki 
csinos fekete bajuszával, tüzes tekintetével, 
szeretetreméltó modorával egy csapásra meg-
hódította a székvári szíveket. — Mecséry 

uram csakis hivatalos teendőinek élt. Leány-
ábránd. szerelem : oly dolgok voltak, amikre 
sohasem is gondolt, lévén ő olyan megcsonto-
sodott agglegény, aki ifjúságától fogva minden 
óráját az akták között töltöttéi Gyámleányá-
val csak annyiban törődött, hogy elzárta a 
világ elől. 

A fiatalok tehát csak titokban találkozhat-
tak, de remélték, hogy ügyvéd uram nem fog 
nehézséget támasztani, ha Szabady megkéri 
tőle Tera kezét. Mert bizony egy főelemi 
iskolai tanító 300 frt fizetéssel és 50 frt lakás-
pénzzel elég jó párti volt. Szabady csak arra 
várt, hogy a tankerületi főigazgató (aki közve-
títő volt akkor az iskolafönntartó és a hely-
tartótanács közt) őt állásában megerősítse, 
aminek megtörténte után Mecséry urammal 
azonnal rendbe hozza a dolgot. így állottak 
a dolgok azon a bizonyos estén, amelyen 
Szabady kijelentette, hogy a német áskálódik 
ellene. 

— Ugyan Gézám, mit árthatna neked a 
német? kérdé Terka, de hangja remegése 
elárulta, hogy máris fél egy bizonytalan 
veszélytől. 

— Megtagadhatja és meg is fogja tagadni 
megerősítésemet. Tudod, hogy egy hónap óta 
a német Plentner a főigazgató. Akiről ez meg-
tudja, hogy magyarul érez, magyarul gondol-
kodik, útját állja, mihelyt alkalma van. Itt 
van példának Perényi és Szabó kővári kar-
társaim esete. Ok ott voltak a harcban egész 
az utolsó pillanatig; megtették azt, amit én 
is kötelességemnek tartottam, de amiben beteg-
ségem megakadályozott. Elbuktunk, győzött a 
német! Hiába mentek vissza Kővárra, nem 
taníthatnak többé. Állásukat elvesztették, sőt 
biztosra lehet venni, hogy hazaszeretetüknek 
fogság lesz a jutalma. Igaz és sajnos, hogy 
én nem harcolhattam, de már akárhányszor 
kijelentettem, mennyire sajnálom akkori beteg 
állapotomat és hogy bármely pillanatban el-
megyek, ha a harc újra kezdődnék. Ez a 
kijelentésem tudomására juthatott Plentnernek 
s ebben keresem én annak a fölszólításnak az 
okát, mely ma érkezett tőle a tanácshoz. A 
nemzeti iskolánál egy még meg nem erősített 
tanító lévén, a tanács újra hirdessen pályázatot 
s a pályázókat hármas kandidálás mellett 
terjessze föl hozzá, hogy ezek közül egy vég-
legesített tanítót nevezhessen ki. Tudom azt 
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is, liogy a főigazgató egyik rokonát akarja 
mindenáron utódomnak tenni. Biztosra vehetem 
hát, hogy egy-két hónap múlva földönfutóvá 
leszek és akkor aztán válnom kell angyalom, 
szeretlek, de nem tudnálak nyomorba, Ínségbe 
vinni ! 

— Elviselem én melletted még a leg-
rosszabbat is, — kiáltá Terka. De hát nem 
tudom elhinni, hogy épen téged akarna innen 
eltávolítani. 

— Már pedig biztos, hogy engem akar. 
Többi társaim közül egy sincs, aki legalább 
is tíz év óta ne tanítana Székvárott. Csak én 
vagyok, aki még nincs megerősítve. És engem 
nem lesz nehéz eltávolítani a. 

— Nem engedlek el, édes Gézám, • és ha 
mindjárt tíz főigazgató támad is ellened. És 
arról is biztos lehetsz, hogy a mi tanácsunk 
sohasem fogja a főigazgató rokonát kandidálni, 
amíg csak magyar tanítót talál. Hiszen nincs 
városunkban ember, aki az osztrákot szívesen 
látná ! 

— Mindegy az, ha öccsét nem kandidálnák 
is, a három jelölt közül kiválasztja a leg-
szelidebb magyart, a legkevésbé veszélyeset. 
Tudom, hogy ez nem én leszek, mert olyan 
pályázó aligha akad, aki a főigazgató előtt 
még nálamnál is veszélyesebb, rosszabb hír-
ben állana. 

Terka szeme e szavaknál egy hirtelen 
gondolattól fölcsillant. 

— Soká beszélgettünk már, a bácsi még 
rá talál jönni, hol voltam. Isten veled Gézám, 
ne csüggedj. Bízzál szerelmünkben : az igazi 
szerelem mindent legyőz. 

Mire Szabady e szók után ámulatából 
magához tért, Terka már eltűnt szeme elől . . . 
Amíg Szabady nyugtalan, kínos érzelmekkel 
várta a kandidálás napját, add'g Terka egészen 
más dolgokat művelt. Titkos tervet készített 
s azonnal hozzá is fogott annak kiviteléhez. 

Mecséry uram ugyancsak nagyott nézett 
volna, ha egy bizonyos napon rájön, hogy 
Terka két kővári tanítóval levelez. De Terka 
ezt a legnagyobb titokban tudta tartani. És 
ha prókátor uramnak az aktákon kívül másra 
is lett volna figyelme, az is feltűnhetett volna 
előtte, hogy Terka egy hét óta nagyon is 
sűrűen látogatja barátnőit. 

A városban hire kelt, hogy a német részéről 
durva támadás készül. Megkezdik a hivatal-
nokok eltávolítását, az idegenek behurcolását. 
Sőt a magyar nyelvet is elnyomják. Nemsokára 
már az iskolás gyerekeket is a német nyelv-
vel fogják kínozni. 

— Mégcsak az kellene, hogy nekem valami 
cseh parancsoljon, — fakadt ki Kerekes 

uram, — inkább beállok pusztai béresnek, 
semhogy ilyenekkel találkozzam ! 

— No csak az én fiamat próbálják a német-
tel gyötörni, — mondotta Vecsei bátya, — 
inkább nem küldöm iskolába és magam taní-
tom, amire tudom. 

Nemsokára kitudódott az is, ki lesz a 
németek első áldozata. A tanácsülésen ugyanis 
szóba került a főigazgatói fölszólítás. A 
tanács eleinte kérést akart intézni Plentnerhez, 
hogy erősítse meg a már működésben lévő 
tanítót, de mivel ismeretes volt, hogy mi a 
szándéka ez állással, elálltak ettől s a pályá-
zatot kiírták. Hiszen a hármas kandidálás a 
tanácsos urak kezében volt. A főigazgató 
rokonát semmi esetre sem jelölik. Szabady 
mellé majd olyanokat jelölnek, akiknek semmi-
féle képesítésük sincs. A főigazgató erre inajd 
új kandidálást kér s ők újra így jelölnek. 

Idővel majd csak megadja magát. 
A kandidálás napján Mecséry uram beszél-

getett Terkával. 
— Hát bizony én attól tartok, hogy a fő-

igazgató majd csupa bosszúból is olyant nevez 
ki, akit legkevésbé sem akarnánk. 

— Lássa bácsi, — feleié Terka, — maguk 
ott a tanácsban olyan hosszú 1ère eresztik a 
dolgot; ha én rám volna bízva, úgy megfog-
nám a főigazgatót, hogy Szabadyn kívül másra 
nem is gondolhatna. 

— Hát aztán, te hosszú haj, rövid ész ! 
hogyan csinálnád azt? — kérdé Mecséry, szinte 
gilnyosan nézve arra a leányra, aki a tanácsnál 
is okosabb akar lenni. 

— Egyszerűen olyanokat jelölnék melléje, 
akiket a főigazgatónak nem szabad kineveznie, 
hacsak nem akarja a német hatóságok kegyét 
elveszteni. Hanem, siessen kedves bácsi, mert 
különben még lekésik a tanácsülésről. 

* 
— Megvan ! — harsogta a tanácsból jó-

kedvvel hazatérő Mecséry. — Hát bizony lígy 
tettünk, amint mondtad. Tudod-e, kiket jelöltünk 
Szabady mellé? Két derék honvédet, Szabó és 
Perényi volt kővári tanítókat. Épen a pályázat 
lejárta előtt érkezett meg kérvényük. No ezek 
közül merjen aztán kinevezni, ha van kedve ! 
Tudom, mindjárt „aus der Gnade gefallen" 
lenne. Majd adnának neki, rebellisből tanítót 
csinálni ! Üj pályázat kiírását sem kívánhatja, 
mert csupa okleveles tanító van kandidálva. 

És örömtől sugárzó arccal nézett Terkára. 
Ez egyszer azonban úgylátszik megfeledkezett 
az aktákról és hivatalos teendőkről, mert összes 
figyelme hirtelen Terkára irányult. Milyen ez 
a leány? Hogyan ég az arca, hogy reszket 
valami érzéstől ! 
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— Mi bajod Terka? hisz olyan vagy, mint 
aki sírni is, örülni is szeretne. De nem, bánatot 
mégsem látok arcodon ? 

— Örülök kedves jó bácsikám ! Hiszen 
kifogtunk a németen. Mégsem viheti el 
tőlünk azokat, akiket szeretünk, hogy helyükbe 
idegeneket tegyen. 

— Hát aztán, — mondá Mecséry uram a 
pirtól égő leánynak, — kik azok, akiket 
szeretünk? Tudtommal még csak egy embert 
akartak tőlünk elvinni. 

Terka e pillanatban erős benső szemrehányást 
érzett, hogy szerelmüket gyámja előtt mindeddig 
elhallgatta. Könnyezve ragadta meg a jó bácsi 
kezét és híven elmondott mindent. Hogyan 
találkoztak először Radóék lakodalmán, hogyan 
ismerkedtek meg. Elmondotta, hogy azóta már 
többször is találkoztak, hogy szeretik egymást 
s hogy Szabady mikor akarta őt megkérni és 
hogy a főigazgató terve egész boldogságukat 
tönkretette volna. Elmondotta azt is, micsoda 
gondolata támadt, mikor Szabady a két kővári 
tanítót említette s hogyan bírta ezeket folya-
modásra, miután a városban hangulatot keltett 
a németesítő változtatások ellen. 

A bámuló Mecséry bácsi kerekre nyilt 
szemekkel nézett Terkára, aki a legapróbb 
részletekig bevallotta, mit tett, mennyit fára-
dozott, hogy Gézáját el ne tehessék. Hát bíz 
ilyesmi az aktákban sohasem fordult elő. 
Látta, hogy itt egy fiatal szív szerelme nyilat-
kozik meg. Tudta, hogy Szabadyt mindenki 
tisztel', becsületes, derék, hazafias embernek, 
ismerte és mindezeket jól átgondolta, mikor 
Terkához fordult. 

— Derék leány vagy. Küzdöttél érte : ha ő 
is úgy szeret, legyen is a tied. 

A tanács kandidálása meghozta a kivánt 
sikert. Plentner csak a városi tanács három 
jelöltje közül választhatván, kénytelen volt 
Szabadyt kinevezni. Arra, hogy egy volt 
honvédet pártfogoljon, még csak gondolni sem 
mert. Szabady alig kapta kézhez végleges 
kinevezését, rögtön sietett Mecséry uramhoz 
s tőle a boldog Terka karjaiba. Esküvő, 
lakodalom nem sokáig váratott magára. íj o 

* 

Yígan végződik a történet. De szomorú idők 
voltak ezek, ám hála legyen az Eg Urának, 
hogy szegény hazánkra ismét derengő fényt, 
viruló hajnalt, éltető napsugarat hozott! 

(Sopron.) Káth József. 

-aEX&CBe 
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IRODALOM. 
A Stampfel-féle „Tudományos zsebkönyv-

tárban újabban ismét négy füzet jelent meg, 
ú. m. : 133. Magyar közjog. Irta : dr. Balogh 
Arthur. 134—135. Állatok természetrajza. Irta: 
dr. Cserey Adolf. 136. Magyar Bányajog. 
írta : dr. Katona Mór. 137. Kereskedelmi 
Földrajz. írta : Pataki Simon. Személyesen 
meggyőződtünk róla, hogy eme vállalat hivatott 
egj ének által írt füzetei a tudományok minden 
ágát felölelik. Elismerést érdemel a tiszta és 
gondos nyomás, valamint a csinos kötés. Kívá-
natos, hogy a kiadóhivatal ezt a vállalatát minél 
gyorsabban kiegészítse, mert úgy a tanuló 
ifjúságnak, mint a nagyközönségnek régi szük-
ségletét fogja kielégíteni. Egy-egy füzet ára 
60 fillér, kiadja Stampfel Károly Pozsonyban. 

A marosvásárhelyi Székely - Társaság első 
évkönyve az eddigi munkásság ismertetése 
mellett tartalmazza az összes székely-társaságok 
székhelyének és tiszti karának névsorait s a 
Székelyföldet vagy népét tárgyaló müvek 
repertóriumát is. A 11 ívre terjedő művet 
1 korona 20 fillér beküldése ellenében portó-
mentesen küldi meg a társaság. — Ugyancsak 
most adta ki a társaság a Székelyföldön a 
tanítók számára kijelölt nyári üdülő-helyek 
ismertetését is egy kis füzetben. 17 ilyen vidék 
van fölsorolva s az ottani elhelyezkedés minden 
részlete föl van tárva benne. E füzetet díj-
talanul küldi meg a társaság mindenkinek, ki O o ' 

aziránt hozzá fordul. 

Megjelentek: Farkas Imre : A Heves-Nagy-
kunsági ev. ref. egyházmegyei tanítóegyesület 
évkönyve az 1902—1903. évre. Az egyesület 
huszonnegyedik évében, Mezőtúron, jelent meg 
az elnök gondos szerkesztésében. Közli a tagok 
névsorát, a Nagykunmadarason 1903 szept. 
hó 18.-án tartott közgyűlés jegyzőkönyvét s 
krónikáját, az elnöki jelentést a járáskörök 
működéséről s az elnök megnyitó beszédét ; 
továbbá Gőöz József dr. egyesítő új tanítás-
módjáról a Hangutánzó Képes Olvasás- és 
írástanítás című cikket. További közleményei: 
Kocsis Gábor tanár A fonográf című szabad 
előadása tartalma. Síri beszéd Nagy Albert 
tanító fölött Józsa Páltól, s értekezés erről a 
tételről : Lelkészek vagy tanítók tanítsák-e a 
vallást a reform, felekezeti népiskolákban ? — 
A Nagypénteki Református Társaság hetedik 
évkönyve 1902. évre. Tíz éves fönnállása emlé-
kére bocsátotta közre ezt a könyvet az említett 
társaság, mely vallásfelekezeti külömbség nélkül 
nevel árvagyermekeket, köztük a székesfőváros 
hatósága által odatelepített árvákat is, Buda-
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pest mellett, a budaeörsi határban, a kamara-
erdőben levő saját intézetében, 49.940 m2 nagy-
ságú kies területen. Erzsébet királyné emléke 
iránt élő hálás kegyeletből — 0 Fölsége a 
király kegyes engedelme folytán — „A nagy-
pénteki reform, társaság budaeörsi Erzsébet 
Háza" a neve ennek a kegyes jóltevők ado-
mányaiból fönntartott magasztos intézménynek. 
Igazi nevelő-intézet; Isten áldás az általános 
emberszeretet gondozására szorult gyermekek-
nek . . . Mint az első évkönyv mondja : . . . „ A 
társaság nem húz semmi korlátot a könyőrület 
elé ; nem épít bástyákat katekizmusokból ; nem 
kéri a keresztlevelet; nem kívánja, hogy a 
szülők halála segítse a gyermeket födél alá : 
. . . kifejezi határozottan azt a gondolatát, hogy 
az alapítandó gyermekotthonnak ajtaja meg fog 
nyitni mindenki előtt, kit szánandó sorsa annak 
kapuja elé hoz s ezekből a könyörületességben 
a félekezetiségnek még a nyomát is kerülni 
óhajtja . . . " Á m . kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium, úgyszintén több más minisztérium 
is jelentékeny összegekkel járult a nevelő-
intézet működésének biztosításához. Ma az 
intézet ügyvivő elnöke : Kiss Áron dr., ügyvivő 
gondnoka pedig Takách László (Budapest, II., 
Margit-rakpart 42.). Ez utóbbi gyűjti egybe 
a szeretet adományait. Az emlékkönyvbe 
Szász Károly, Szábolcska Mihály, Benedek Elek, 
id. Kiss Áron, Hegedűs István és mások írtak 
szívhezszóló közleményeket. 

EGYESÜLETI ELET. 
X A Magyarországi Tanítók Országos 

Bizottsága folyó hó 5.-én a Ferenc József 
Tanítók Házában Göőz József dr. elnöklete 
alatt rendkívüli közgyűlést tartott, melyen sok 
fővárosi kartárs és a következő vidékiek jelentek 
meg : Bocsek György, Trencsén ; Gábel Jakab, 
Nagyvárad ; Józsa Dániel, Újpest ; Kocsy-Mayer 
Gyula, Ráckeresztúr; Löwy Anna, Pécs; Maszny 
Samu, Kispest ; Mező Dániel, Temesvár ; Bitókh 
István, Kaba ; Schneider István, Pécs ; Simon 
Károly, Hajdúhadház; Szirbek József, Székes-
fehérvár; Veják Lajos és Wolf Mihály, Pécs. 
Elnöklő alelnök sajnálattal jelenti, hogy Somlyay 
József elnök komolyabb természetű betegsége 
miatt nem jelenhetett meg. Hajós Mihály titkár 
a következőket jelenti: 1. Wlassics Gyula 
lelépő minisztertől az Orsz. Biz. búcsút vett s 
az új minisztert, a tanítóság régi jóakaróját, 
dr. Berzeviczy Albertet új állásában üdvözölte. 
2. A fizetés és nyugdíjügyben a memorandum 
elkészült, legközelebb egy vidékiekből is álló 
küldöttség adja át azokat, illetékes helyekre. 
3. A Wodianer-alap kamatait Mathiász József 
és Marosán János tanítók nyerték el. A M. T. 

Akadémia köszönetét nyilvánította a M. T. Orsz. 
bizottságának a jutalmazás eldöntése körül 
kifejtett közreműködéseért. 4. Az egyetemes 
tanitógyülést előkészítő rendező-bizottság perma-
nenciában van. Az egyet, tanítógyűlés idejére 
vonatkozólag 55 egyesület nyilatkozott és pedig 
június vége mellett 8 és a rendező-bizottság, a 
július eleje mellett 26, az augusztus közepe 
mellett 21 egyesület nyilatkozott. Simon K., 
Ritókh I. és Kocsi Mayer Gy. aug. vége 
mellett szólaltak föl. A határozat szerint az 
egyetemes gyűlés napjai : július 3.-án d. u. elő-
értekezlet, 4.-én az egyetemes gyűlés, 5.-én a 
szakosztályok ülése és 5.-én az egyetemes gyűlés 
utolsó napja. — A rendező-bizottság működésé-
ről Nagy László számolt be. Az a cél, hogy 
a tanítóság önerejéből tartson egyetemes gyűlést, 
de ez csak úgy lehet, ha minden tanító, vagy 
legalább is a többség tagja lesz az egyetemes 
gyűlésnek. Mező Dániel küldői nevében kérdi, 
mi sorsa lett a Délmagyarországi Tanítóegylet 
azon megkeresésének, mellyel a miniszterekhez 
és képviselőházhoz benyújtandó kérvényt kül-" 
dötték be. Gábel Jakab zokon veszi, hogy a 
Délmagyarországi T. E. külön akciót indít az 
Országos Bizottságé mellett. Az országban 
minden vágy és törekvés, minden tetterő az 
Orsz. Biz. körül gyűljön össze. I t t koncen-
trálódjék az összes melegség, ami az ország 
tanítóságát hevíti. Ellenkező esetben a tanítóság 
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szavának súlya nem lesz. Dr. Göőz József, 
elnök, jelzi, hogy a Délmagyarországi T. E. 
kérvényét az ig.-tanács is tárgyalta és állás-
foglalása Gábel Jakabéval azonos. Nagy köszö-
nettel fogadjuk a Délmagyarországi T. E. 
körültekintő munkásságát s kérjük továbbra 
is nagybecsű támogatását, de egységes alapon, 
egységes elvekkel, egységes módon. Józsa Mihály 
kéri még, hogy a külön memorandumot egy-
általán be se adja a Délmagyar orsz ági T. E. 
Mező Dániel igéri, hogy ily értelemben referál 
küldőinek. Ezek után az ülés véget ért. E. 

Q] A csacai tanítói járáskör f. évi köz-
gyűlését Rakova községben tartotta meg. 
Kostyál Béla járásköri elnök lendületes meg-
nyitó beszéde után Kucsiss István turzófalvi 
tanító „Az 1868. évi XXXVHI. t.-c. revíziója, 
kapcsolatban a szolgálati viszony szabályozá-
sáról" cím alatt olvasott föl sikerült dolgoza-
tot, Kubicska János, s/.-kalitéi tanító pedig 
„A tanítói nyugdíj-törvény módosításáról" 
értekezett tárgyilagosan. Mindkét előadó az 
állami tisztviselőknek hasonlóan napirenden 
lévő ügyénél használt kulcsot vette alapul. — 
Priborszky Ferenc csernei tanító „Az iskolai 
ifjúság fegyelmi vétségeiről" c. szabadon 
választott fölolvasásában védelmére kél az 
iskolának — a társadalomnak a legújabbi 
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időben hangoztatott amaz igazolatlan vádjával 
szemben, mintha az ifjúság fegyelmezetlensé-
gének, durvulásának, züllésének főleg az 
iskola volna a közvetett oka. Ez alkalommal 
Alexy József sztaskói tanító 100 K.-val a 
treu cseni tanítói internátus alapító tagjává 
lépett be. Tette önmagát dicséri! P. F. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
K. S. Pilis. A nyugdíjintézetbe való föl-

vételét azon év elejétől számítják, amelyben 
folyamodott. — S. J. Böhönye. Ha szükség 
van a nyugdíjigény helyettesítésére, akkor e 
végett a vall. közokt. minisztériumhoz fordul-
jon. — B. Sándor. 1. Semmit sem kaphat. 
2. A négy nőtanítóra vonatkozólag illetékes 
helyről azt a választ kaptuk az utalványozásra 
nézve : „Igen, de nem testvére részére, hanem 
hitestárs vagy gyermek részére." — S. Júlia. 
1. Rendes folyamodványban kérje a minisz-
tériumtól második korpótlékának nyugdíj-
igénybe való beszámítását. 2. Az elemi iskolai 
bizonyítvány kiállítását rendesen az osztály-
tanító végzi. Ha külön igazgató-tanító van, 
ő is aláírja. Nagyobb hitelesség kedvéért 
sok helyütt az iskolaszéki elnök is aláírja. — 
L. János. Míg helyettes tanító, addig nem 
vehetik föl a nyugdíjintézetbe. Nagyon helye-
sen mondotta a tanfelügyelő, hogy az ilyen 
állást pályázat útján, rendesen kell betöl-
teni. — 0. János. A teljesen kigyógyult nyug-
díjazott tanító újra való alkalmaztatása céljából 
bármikor folyamodhatik orvosi vizsgálatért. — 
W. Márton. Összes nyugdíjigényének érvénye-
sítésétnyugdíjazásáértbeadott folyamodványában 
egyszerre kérheti. 1870. év előtti szolgálat után 
a rat. ed. értelmében nem minden tanító kap 
nyugdíjat. — H. József. Helytelenül tette, ha 
10 év óta tűrték, hogy 120 gyermeket tanítson, 
holott a negyedik tantermet önöknél is föl 
kellett volna állítani. Lehetetlen, hogy a megye 
ezt eltűrte volna, ha idejében fordultak volna 
hozzá. — Boreczky B. Ügye, midőn utána 
néztünk, számvevőségi tárgyalás alatt volt. 400 
koronánál nagyobb összeget elvi szempontból 
csak nagy ritkán és kivételes esetben engedé-
lyeznek. — D. E. Farkasd. 1. Miután állásán 
véglegesített tanító, tehát fölszerelt folyamod-
ványát terjessze be a kir. tanfelügyelő útján 
a minisztériumhoz, a nyugdíjintézetbe való föl-
vételért. 2. Házasságralépése következtében 
folyamodjék a közokt. minisztériumhoz ezen 
adat bejegyzése végett, úgyszintén neje is, — 
ki szintén tanítónő — folyamodjék a férjhez-
menetel bejelentése tárgyában, hogy így családi 
neve bejegyeztessék. — B. 1. Tökepatak. 
Önre nézve igen fontos kérdésben kér tanácsot 

névtelen levélben. írja meg a teljes címét s 
akkor válaszolunk reá. — Egy óvónő. írja 
meg a teljes címét, hogy válaszolhassunk. — 
W. Gy. Gyiva. Az iskolaszékhez forduljon s 
kérje, hogy a tanítói lakás telkén levő V* hold 
szérűskertet, pincét, kamrát Önnek a lakásához 
adja, s ne adja ki idegenekneknek haszon-
bérbe. — S. M. B. A vasúti igazgatóság nem 
állami tanítóknak magánfolyamodványára rend-
szerint nem szokott adni kedvezményes jegyet. — 
Dunaföldvár. Névaláírása olvashatatlan. — V. 
Lajos. Ha eddig nem tette, folyamodjék most 
nyugdíjigényének fölemeléseért azon az alapon, 
hogy tanítói fizetés fejében használt földjének 
178 korona kataszt. jövedelmét F. vármegye 
közigazgatási bizottsága 1897.-ben 362°/o-al (?) 
fölemelte.— T. Gy. Sajnálatos dolog, hogy soro-
zat alá kerülvén, mint tanító nem tudta, mi a 
joga katonai kedvezmény tekintetében. Ma már 
ezeket a tanképző intézetek 4. évfolyamán 
is tanítják, miként azt a bajai, pápai s más 
tanítóképző-intézetek értesítőiből is tudjuk. A 
törvény nemtudása még egyszerű földmíves 
embernek sem mentsége a hatóság előtt. Ne 
csudálkozzék rajta, ha múlt hónapban meg-
ejtett sorozás alkalmával nem vették tekin-
tetbe a bíró, jegyző, pénztárnok igazolását 
ön mellett, aki a sorozás napjáig nem adott 
be folyamodványt katonai kedvezménye bizto-
sítása végett. — S. M.-né. Világosítsa föl az 
iskolaszéket, hogy helytelenül okoskodik, ha 
azt akarja, hogy Önnek f. év végén bekövet-
kezendő nyugdíjazása alkalmával a II. kor-
pótlékot nem fogják beszámítani, mert azt 
csak mult évi október havában folyósították 
részére. — M. A. Podlyel. Az államvasutak 
igazgatósága csak állami tanítóknak ad ked-
vezményt, államilag segélyezett iskolák taní-
tóinak nem. — R. M. Nagyvárad. 1. Az egyet, 
nyomda és a miniszter közt kötött szerződés 
értelmében a lapot a kir. tanfelügyelőség által 
láttamozott előljárósági bizonyítvány melléklé-
sével kell kérni ; ettől eltérni nem áll módunk-
ban, mert ha mi meg is tennők, az egyet 
nyomda igazgatósága ragaszkodnék a szabá-
lyokhoz. 2. Kérelmezheti. — F. J. 1. Hét-
osztályú polg. iskola Budapesten sincs. 2. „Elég-
séges" osztályzatú oklevélre aligha engedik 
meg a polg. isk. magánvizsgálatot. — H. S. 
Radofaíva. Mivel a törvény szerint a tanítót 
legalább 2 szobából álló tisztességes lakás 
illeti meg: követelheti. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az iskola-egészségügyi I. nemzetközi 

kongresszust a világ összes kultúrnemzetei 
nagy részvéte mellett tartották meg f. hó 4-től 
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9-ig Nürnbergben. Még Urugnay és Chile is 
elküldték képviselőjüket. Összesen 1400-an 
jelentkeztek a kongresszusra ; legjobban, ter-
mészetesen, Németország volt képviselve. Magyar-
országból mintegy 18-an jelentek meg, élőkön 
dr. Liebermann Leó egyet, tanár, a magyar 
kormány képviseletében; dr. Bárczy István, a 
fővárosi iskolaügyi osztály vezetője, két fő-
városi mérnök és Agothai igazgató kíséretében ; 
Szuppán Vilmos, a budapesti keresk. akadémia 
igazgatója; több iskolaorvos és lapunk felelős 
szerkesztője. Az ismerkedő estélyen, f. hó 4.-én, 
mintegy 1000 kongresszusi tag jelent meg. 
F. hó 5.-én volt az ünnepélyes megnyitó ülés. 
A kongresszust Lajos Ferdinánd kir. herceg, 
aki maga is orvos, nyitotta meg. Az egyes 
nemzetek képviselőinek sorában Magyarország 
nevében dr, Liebermann Leó kir. tanácsos, 
egyet, tanár adta át az üdvözletet, rokonszenves 
viszhangot keltvén. A szerb képviselő az összes 
szerbek nevében szólt, ami meglepetést keltett. 
A megnyitás napjának délutánján már meg-
kezdődtek a szakosztályi ülések, melyek nagy 
látogatottság mellett egész f. hó 8.-ig bezárólag 
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szakadatlanul folytak. F. hó 9.-en volt az utolsó 
(teljes) ülés, melyen dr. Liebermann Leó tartott 
nagyérdekű előadást az iskolaorvosok kiképzé-
séről. A szakosztályokban három magyar iskola-
orvos (dr. Juba Adolf, dr. Sehuschny H. és dr. 
Bexheft Armin) és Szuppán Vilmos igazgató tar-
tott igen érdekes előadást, az utóbbi az általa 
konstruált iskolai padról. Az iskola-egészség-
ügyi I. nemzetközi kongresszus minden tekin-
tetben fényesen sikerült, de egy nagy hibája 
mégis volt : a programm túltömöttsége, amennyi-
ben nem kevesebb, mint 200 előadást tartottak 
rövid négy nap alatt ! Teljes lehetetlenség volt 
áttekintést szerezni a kongresszus munkál-
kodása felől. Óva intjük a mi egyetemes 
tanítógyülésünk vezetőségét ebbe a hibába 
való eséstől. Aki sokat markol, keveset fog! 
Az iskola-egészségügyi II. kongresszus 1906-
ban lesz Londonban. A kongresszuson tárgyalt 
egyes kérdésekre, természetesen, visszatérünk. 

— Lapunk f. szerkesztője f. hó 10.-én 
érkezett vissza Nürnbergből, ahol lapunk kép-
viseletében a miniszter megbízásából vett részt 
az iskola-egészségügyi kongresszuson. A távol-
léte alatt nevére érkezett számos levélre e 
hét folyamán fog válaszolni s szíves elnézést 
kér a késedelemért 

— Az Eötvös-alap köréből. A Mr. tan-
felügyelő urak országszerte nagy buzgóságot 
fejtenek ki az Eötvös-alap érdekében; fölhívá-
sokban fordultak a tanítókhoz, megmagyarázván 
nekik orsz. segélyegyesületünk célját s figyel-
meztetvén őket arra, hogy 3 koronás évi tag-

sági járulékkal a bekövetkezhető rossz időkre 
családjuk számára segélyt biztosíthatnak. A kir. 
tanfelügyelő urak támogatásának hatása már 
eddig is észlelhető, amennyiben a tagok száma 
nap-nap mellett szaporodik. Kimutatást csak 
akkor fogunk közölhetni, amikor számtartónk, 
aki jelenleg katonai kötelezettségének tesz ele-
get, visszatér. Kívánatos, hogy a kir. tan-
felügyelő urak támogatása, melyért az elnök-
ség egyelőre ezen a helyen mond köszönetet, 
azt eredményezze, hogy az Eötvös-alap tag-
jainak száma mielőbb 10.000-re emelkedjék ! — 
Az elnökségnek sikerült kedvező árfolyamon 
8V2V0-OS földhitelintézeti zálogleveleket vennie 
45.000 K értékben. Eötvös-alapunknak most 
már 100.000 K értékben vannak 37s%-os 
földhitelintézeti papírjai. Földhitelintézeti papír-
jaink magánál a Magyar Földhitelintézetnél 
vannak letétben, míg az alap többi értékei a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál. Az Eötvös-
alap vagyona immár elérte a félmillió koronát. 
— Új befizetések. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye 
400 koronát fizetett be az Eötvös-alap pénz-
tárába, Szolnok vármegye 400 koronás adomá-
nyának 100 koronás első részletét, Szatmár 
vármegye pedig 4000 koronás alapítványának 
negyedik 500 koronás részletét. — Új tagok. 
Az újpesti lőrinc-utcai állami elemi leányiskola 
igazgatója: Tapp Mihály „az Eötvös-alap és 
elnöke iránti bizalmuk és hű támogatásuk 
kifejezéseül" 5 új tagot jelentett be; az új 
tagok a következők: Csintalan Lujza, Vanyekné-
Sehunda Gizella, Liftner Jolán, Stem Judith  
és Takács Emiiné tanítónők. 

— Fölvételek állami tanítóképző-intéze-
tekbe. A székelykeresztúri m. kir. állami tanító-
képző-intézet I ső osztályába az 1904/1905. 
iskolai évre fölvesznek oly éptestű, épszervezetü, 
egészséges ifjakat, akik 14-ik életévüket be-
töltötték, de 18 évesnél nem idősebbek és a 
gimnázium, vagy a reáliskola, vagy a polgári 
iskola legalább 4 alsó osztályát, vagy a felső 
népiskolát jó sikerrel végezték, vagy a jelen 
év június hó végéig elvégzik. A fölveendő 26 
ifjú közül 20 jó iskolai bizonyítvány és kellőleg 
igazolt szegénység alapján a következő állami 
segélyben fog részesülni: havonként 13—16 
korona pénzsegély, fehérnemű-mosatás, bent-
lakás és betegség esetében gyógykezelés. A 
pénzsegély a tanuláshoz és magaviselethez 
képest már a második éven kezdve 20 koronáig 
emelkedhetik havonként. A bentlakók ingyen 
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lakást, fűtést és világítást is élveznek. A föl-
vételért sajátkezííleg írt és 1 koronás bélyeggel 
ellátott folyamodások a tanítóképző-intézet 
igazgató-tanácsához címezve jelen év május 
31-éig Újvári Mihály áll. tanítóképző-int. igaz-
gatóhoz küldendők be. A folyamodás a követ-
kező és szabály szerint fölbélyegzett okmányok-
kal szerelendő föl : 1. Iskolai bizonyítvány az 
1902/1903. iskolai évről, s igazgatói igazolvány 
(félévi értesítő) arról, hogy az illető a jelen 
1903/1904. évben mely osztálynak a tagja s 
milyen magaviselettel és előmenetellel tanul? 
A jelen tanévi végbizonyítvány a fölvétel nap-
jáig, július 1-éig az igazgatósághoz okvetetlenül 
beküldendő. 2. Születési bizonyítvány. 3. Tiszti 
orvosi bizonyítvány arról, hogy a folyamodó 
semmi olyan testi fogyatkozásban, fejletlenség-
ben vagy eltorzulásban nem szenved, amelyek 
a tanítással járó nehéz foglalkozásban akadá-
lyoznák vagy pedig a serdülő gyermekek illetlen 
gúnyolódását önként kihívnák. A tiszti orvosi 
bizonyítványnak részletesen kell továbbá tanús-
kodnia arról, hogy a folyamodó növendék 
teljesen egészséges ép szervezettel bír, s hogy 
különösen látási, hallási és beszélő organuma 
hibátlan. 4. Ujraoltási bizonyítvány. 5. Hiteles 
községi vagy szegénységi bizonyítvány, a szülök 
társadalmi állásának fölemlítésével, azoknak 
vagyoni állapotáról, kimutatva ebben részletesen, 
hogy a szülők ingatlan birtokuk, üzletük, iparuk 
vagy hivataluk után s netalán egyéb források-
ból mily összegű évi jövedelemre számíthatnak, 
vagy esetleg a növendék nem bír-e magán-
vagyonnal, s ha igen, annak jövedelme hová 
fordíttatik ? 6. Hiteles családi kimutatás (lel-
készi hivatal vagy községi elöljáróságtól), 
melyben kimutatandó a családtagok száma név-
szerint, azoknak egyenként az életkora s az, 
hogy közülök hány van a családfő közvetlen 
gondozása alatt és hány van távol a szülői 
háztól, s a távollevő mily mértékű neveltetési 
költséggel terheli meg a családfönntartot ? A 
felsőbb (II., III. és IV.) osztályokban az ösztön-
díjas helyek fölebbvitel útján mind be vannak 
töltve. A II., III. és IV. osztályba idegen hiába 
folyamodik. Minden fölvett ifjú köteles lesz 
magával hozni 1 — 1 rendbeli tisztességes nyári 
és téli ruhát, 6 pár változót, 3 hálóinget, 12 
zsebkendőt, 6 törülköző-kendőt, 6 pár kapcát 
vagy harisnyát, 1 párnát, 2 párnahéjat, 2 alsó 
lepedőt, 1 szalmazsákot, 1 paplant, 2 paplan-
lepedőt és 1 ágyterítőt, továbbá 1 mosdótálat 
és 1 poharat, végül 2 pár cipőt, fésűt, hajkefét, 
fogkefét, ruhakefét és háromféle cipőkefét. 
Minden fehérneműre a tulajdonos neve jegyző-
tintával Írandó föl, A bentlakók számára ágyról, 
asztalról és székről gondoskodva van. Minden 
folyamodó mellékeljen a kérvényéhez egy helye-

sen megcímzett levélborítékot is, hogy a nagy 
szünidőben a fölvételi értesítést esetleg az 
okmányait biztosan megkaphasssa. Hasonló 
értelmű mellékleteket kell csatolni a folyamod-
ványhoz más tanítóképző - intézetekbe is. 

— Rövidhírek. Alapítvány. GamanfGyörgy 
eperjesi ág. evang. tanítóképző-intézeti igazgató 
nevére — miként Neupaner M. ig. Szepes-
Béláról értesít — volt tanítványai alapítvány-
gyűjtésen fáradoznak. Adományt erre a célra 
elfogad Reményik Lajos gyak. isk. tanító, 
Eperjesen. — Pályatétel. bzatmár-Németiben 
1903. évi június hó 3.-án tartott, szatmár-
ugocsam egyei r. kath. néptanítók egyesületé-
nek közgyűlésén elmondott elnöki tanítás alap-
ján fogalmaztassanak és állíttassanak egybe 
szabatos, rövid mondatokban a beszéd- és 
értelemgyakorlatok alapelvei. Jutalma három 
darab húszkoronás arany. A pályázati munka 
1904 december hó 31-ig a szatmári róm. kath. 
néptanítók egyesületének elnökéhez Bodnár 
Gáspár, tanítóképző-intézeti tanárhoz (Szatmár-
Németi) küldendő. (Csak az egyesület rendes 
tagjai [tanítók] pályázhatnak.) Gyűlés. 
A szombathely-egyházmegyei róm. kath. tanító-
egyesület jánosházai köre, tavaszi ülését nem 
Hetyén, hanem Hosszú-Peresztegen, április hó 
21.-én tartja. — Hangversenyt rendez a szék.-
főv. VII. ker., Arena-úti elemi fiúiskola tan-
testülete április hó 16.-án (szombaton) az 
iskola tornatermében, a VII. ker. napközi 
otthon és saját tantestületi könyvtára javára. — 
Iskola Széplakon. Esterházy Miklós herceg a 
széplaki kath. hitközségnek iskolai célra ingyen 
engedett át alkalmas telket. Ezenkívül 14.060 
korona vadászbérletet előre lefizetett és 5940 
koronát ajándékképpen adott iskolai célokra. 
Az adományozó kikötötte, hogy a telek csakis 
katholikus iskola céljaira használható. 

— Halálozások. Meszlényi Zoltánné, szül. 
Burszky Etelka, Meszlényi Zoltán nyug. tanfel-
ügyelő felesége 38 éves korában folyó hó 
6.-án Budapesten elhunyt. — Benedek Elek 
zentai polg. leányiskolái hittanár, munkás élete 
40-ik, polg. leányiskolái tanári működése 17-ik 
évében Budapesten elhunyt. Áldás emlékére ! 

Tartalom. Készüljünk az egyetemes tanítógyű-
lésre ! Göőz József dr. — A trachoma az iskolában. 
K. Nagy Sándor. — Eötvös-alapunk szervezetének 
eddigi változásairól. Péterfy Sándor. — Külföldi 
szemle. H. M. — Népiskolai növendékeink osztá-
lyozásáról. Vörösváry Béla. — Hivatalos rész. — 
Szünóra. Szomorú időkből. Káth József. — Iro-
dalom. — Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A sel lyeházi (Yas m.) ev. ref. orgonista kántor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. A javadalom : 
készpénz, föld és tandíjból áll, vagy ezek helyett 
1200 korona készpénz fizetés. Ezeken kívül tisztességes 
lakás kerttel, stóla, korpótlék és a község részéről 
40 korona faiskolai kezelési díj. A kérvények május 
20-ig az esperei hivatalhoz Egyh. Rádóc-ra (Vas m.) 
adandók be. Az állás szeptember elején elfoglalandó. 
Ha nem egyházmegyénkbeli választatik, a megválasz-
tott 60 korona szállítási díjat és a csákányi állomásra 
elegendő fuvart kap. (266—III—2) 

A kötegyáni ev. ref. egyház pályázatot hirdet 
egy újonnan fölállított vegyes elemi iskolai tanítóságra. 
Fizetés : készpénz 340 korona (melyben a tűzifa meg-
váltási ára már benne van). 13 és fél hold föld, melynek 
adóját az egyház fizeti. Tandíj : minden gyermek 
után 1 véka búza, 80 fillér és 1 csirke (tanítványok 
száma 70—80). Lakás : 2 szoba, konyha, kamara, 
fásszín és konyhakert. Korpótlékot az állam fedezi. 
Kötelesség : 1. a vegyes I. és II. elemi osztály veze-
tése a tiszántúli ev. ref. egyházkerület tanterve szerint. 
Egyháztanács fönntartja magának a jogot, hogy esetleg 
az osztályoknak más beosztását kapcsolja hozzá. 2. 
Betegség vagy akadályoztatás esetén lelkész és kántor 
helyettesítése, tehát templomi és temetési szolgálat. 
Az uti költség mennyiségét egyháztanács majd a 
választáskor a távolság szerint állapítja meg. Egy 
próbaév kiköttetik. Pályázhatnak nők is. Állás szept. 
1-én foglalandó el. Fölszerelt pályázatok április 30-ig 
adandók be alulírotthoz. Kötegyán (Bihar) 1904 
április 5. Kolumbán Áron ev. ref. lelkész. 

(279—II—1) 
Liszkófalvi evang. leányegyház tót tannyelvű 

osztatlan népiskolájához okleveles tanítót keres. Jöve-
delem : 600 korona készpénz és terményekben egy 
szobás lakás melléképületekkel s két házi kert. 
Jelentkezhetni április végéig az evang. lelkészi hiva-
talnál Liptó-Rózsahegyen. (278—II—1) 

A gyulafalvi Gáborfűrész telepi, nyilvános jel-
legű osztatlan népiskolánál üresedésbe jött tanítói 
állásra, mely 1000 korona fizetés, valamint szabad 
lakás fa és világítás élvezetével van egybekötve, 
ezennel pályázat hirdettetik. Előnyben részesülnek 
oly ev. ref. vallású okleveles tanítók kik a német 
nyelvben is telje.s jártassággal birnak, zeneértők és 
dalárda vezetésére képesek. A családi állapotot, élet-
kort és nyelvismereteket feltüntető ajánlatok, tanítói 
oklevél és bizonyítvány-másolatokkal fölszerelve folyó 
évi május hó 15-ig az Erdélyi Erdőipar Részvény-
Társasághoz pósta Kovászna 2. címzendők. 

(293—III—1) 
A motyóbi ktanítói állomásra pályázat hirdettetik. 

A díjlevél 92 kor. 52 fill, kántori; 601 kor. 26 fill, 
tanítói fizetést alapít meg; államsegély 178 kor. A 
folyamodvány kellően fölszerelve és a besztercebányai 
nagys. Erdőigazgatóságra címezve az egyházk. tanfél-
ügyelőségnél Badinban (Zólyom) f. é. április 24-ikéig 
nyújtandó be. Az állomás f. é. augusztus 1-én elfog-
lalható. Kelt Badinban 1904 április 8. Dr. Kanda 
György egyházk. tanfel. (290—1—1) 

Az oltárci (Zala megye) róm. kath. iskolánál 
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 
800 korona államsegély, bútorozott szoba fűtéssel. 
A kérvények Desics Géza plébános, iskolaszéki elnök-
höz április hó 21-ig Bánokszentgyörgyre küldendők. 

(281-1-1) 
Elekre (Arad megye) a kántori teendőkben tel-

jesen jártas róm. kath. német segédkántor kerestetik. 
Fizetése : teljes ellátás és havi 20 korona. Mellék-
keresetre kilátása van. Pályázók okmányaikat Nieder-
mayer Ádám eleki kántorhoz nyújtsák be. 

(285-1-1) 

Alulirotthoz kántorsegéd szükséges, tiszta, erős' 
csengőhangja legyen, hangjegy után jól orgonáljon" 
a kántori teendőkben jártas, és énekelni. Évi fizetése ' 
312 korona, mellékesből 150 korona. Teljes ellátás 
(Ágynemű, mosás nincs!) Személyesen kell megjelennie. 
Áz állását május 1-étől elfoglalhatja. Kiskunfélegy-
háza (Pest megye) 1904 április 11, Csima István 
főkántor. (289—II—1) 

Felhívás ! Kedves kartársak ! Uricsalád 10 éves róm. 
kath. fiát a németnyelv elsajátítása végett cserébe 
óhajtaná adni német vidékre ; helyette elfogad fiú 
vagy leánygyermeket magyarnyelvre taníttatni, esetleg 
nagyobb leányt is házvezetés beoktatásra. Értesítést 
kér (Bihar megye) Micske. Mihály tanító. 

(269-1 -1 ) 
Szentgál községi (Veszprém m.) gyermekmen-

házhoz május 1-től kezdődőleg 6 hóra 400 korona 
havi részletfizetés mellett óvónő kerestetik ; fölszerelt 
kérvények, a község elöljárósághoz április 25-ig kül-
dendők be. Elöljáróság. (283-1 -1 ) 

Vécs fiókegyházban, lemondás folytán, a róm. 
kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 1. I. tanítói fizetés 800 korona. 2. Zúzel alap-
ból 120 korona. 3. Kántor deputatum 320 korona. 
4. Stóla jövedelem mintegy 160 korona, 5. 5664/i6oo F -öl 
szántóföld és két kis hold rét. 6. 3 szoba, konyha, 
kamra és istálló félszerrel, 580 Qi-öl kert. Kötelességei 
az isteni tiszteleteknél a kántori teendők végzése és 
az I., II. vegyes osztályok oktatása. Énekpróba és 
választás május 5-én d. e. 9 órakor. Fölszerelt kér-
vények május 3-ig bezárólag, főtisztelendő Rigó 
József plébános, iskolaszéki egyházi elnök úrhoz, 
Kisnána u. p. Domoszló küldendők. Később érkezett 
kérvények figyelembe nem vétetnek. Az állomás 
július 1-én foglalandó el. Vécs 1904. év április 9-én. 
Iskolaszék. (288—1—1) 

Dombszög és Hegyhát községek rőm. kath. 
osztatlan iskoláinál tanítói állásokra pályázat hirdet-
tetik. A dombszögi állás javadalma terményekben, 
pénzben és államsegélyben 800 kor. és lakás. Á hegy-
háti állás javadalma 'terményekben és pénzben 184 kor. 
60 fill., államsegélyben 615 kor. 40 fill, és lakás. 
Kellően fölszerelt kérvények április 30-ig Odlozsil 
János plébános címére Véghleshuta, u. p. Véghles-
Szalatna (Zólyom megye) küldendők. (284—I—1) 

H I R D E T É S E K . 
Alföldön, nagy inteligenciával bíró vasút-állomás 
mellett járási székhelyen működő állami tanítónő 

óhajt Dunántúl, Erdély vagy Felvidék megyei vagy 
járási székhelyén működő állami tanítónővel. Aján-
latok: „Állami tanítónő" Nagylak, Csanád m., 

poste restante küldendők. (282—1—1) 

Egy harmonium 
kath. egyh. énektárral eladó Machala Káro ly 

tanítónál, Sarló-Kajsza (Nyitra megye). 
(271-1 -1 ) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áren 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, YI, Teréz-körút 8/k. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve 
(1304-40-25) 
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36.702. szám. 
IX : 3. 904. 

Pályázati Hirdetmény. 
A gödöllői m. kir. ál lami méhészeti gazda-

ságban az 1904. év folyamán nyolc időszaki méhé-
szeti tanfolyam tartatik a következő beosztás mellett: 
május 1— 21-ig és május 25—június 14-ig földmíves 
kisgazdák, június 18—30-ig lelkészek, július 1 — 
21-ig és július 24—augusztus 13-ig néptanítók, 
augusztus 18—31-ig nők, végre szeptember 3—16-ig 
és szeptember 17—30-ig erdőörök számára. 

Céljuk ezen tanfolyamoknak, hogy az azokon részt-
vevők a méhtenyésztés elméleti és gyakorlati isme-
reteit elsajátítsák, valamint, hogy a méhkaptároknak 
és a méhészeti segédeszközöknek házilag való elké-
szítését is megtanulják. 

Mindegyik tanfolyam hallgatói annak tartama alatt 
teljes ellátásban díjtalanul részesülnek és ezenkívül 
azok részére, kik pályázati kérvényükben szorult 
anyagi helyzetüket igazolják s a m. kir. államvasutak-
nak a távolsági forgalom 7—16 vonalszakasza között 
levő valamelyik állomásáról jönnek a személy- és 
vegyesvonatok III. kocsiosztályában érvényes félárú 
menetjegy váltására jogosító igazolvány küldetik, 
melynek ára a visszautazás költségével együtt a tan-
folyamról való eltávozás költségével együtt a tan-
folyamról való eltávozáskor fog megtéríttetni. 

Minden egyes tanfolyamra 20—20 hallgató vétetik 
föl. A pályázni szándékozók fölhivatnak, hogy egy-
koronás ^bélyegjeggyel ellátott folyamodványukat, 
melyben a foglalkozásuknak megfelelő tanfolyamra 
való fölvételüket' kérelmezik a m. kir. földmívelésügyi 
miniszterhez címezve, fölöttes hatóságuk útján, a 
földmívesek és más foglalkozásúak pedig községük 
elöljáróságának ajánlásával ellátva az illető tanfolyam 
kezdete előtt legalább húsz nappal nyújtsák be. 

Budapest, 1904 március 31. 
M. kir. fö ldmívelésügyi miniszter. 

(5/h-I—1) 

Polgár $án<lor 
orvosi mű- és kötszerésznél 

Budapest, VII., Erzsébet-körút 50. sz 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötök, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötök, egyenestartók, orthopaediai fűzök és 
járógépek, valamint miiláb és mükéz saját műhelyé-

ben a legpontosabban készül. 
Képes árjegyzék: ingyen, és bérmentve. 

Fent i oímre ügyelni tessék. 
(169—V—4) 

Az amerikai cottage-orgonák 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, »» 

VIII., József-körűt 15' sz, 
a j á n l j a európai azerkezetü harmo-

niumait is. 
gyönyörű hang, melye t az 

mertkai rendszernek elmés 
szerkezete elóvarsizsoi, önma-

gának zeng dicsé e te t . 

i r a 120 b o r o u l i t r t l f f t l -
j t ' b b . )» b o r o n a « r é s z l e -

t e k b e n i s . 
Képes á r j egyzék ingyen é< 
bérmentve . fi é r i j ó t á l l á s . 

(1440—62—82> 

Magyar tanszerkészítö intézet 
F e l t l m a n n G y u l a , 

Budapest, VI., Felső-erdősor 5. szám. 
Összes népiskolai tanszerek. Physikai alapfölszerelés. 
Hivatalosan ajánlott beszerzési forrás. Kérjünk árjegy-

zéket. (193—XII—4) 

Iskola liegeűűk kaphatók 
3, 4, 5, 6, 8 frttól feljebb 

Iskola és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és jutányos árakon 

Sternberg Ármin és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár központi 

üzletében 
BUDAPEST, Kerepesi-út 36. szám. 

Árjegyzék (minden cikkről külön) insryen 
kapható. (1908—25-21) 

Feiwel Lipót utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, iskolaberendezések, tornakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
(87—26—10) 

Kézimunkák 
hozzávaló anyagok legnagyobb 

raktára 
C z a m r a R ó b e r t 

BUDAPEST, 
IV., Párisi-utca 5. (a volt Zsibárus-u.) 

Legnagyobb rajzterem. 
Elismerő nyilatkozat az Erzsébet állami nőiskolától. 

Iskoláknak árengedmény. (157-20-4) 

Fontos a tejgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi, 
erő- és turbina hajtásra úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszállítás-
hoz, vaj- és sajtgyártáshoz, leg-
előnyösebben szállít az Első magy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

Fuchs és Schlichter, 
BUDAPEST, VI., Jász-utca 7. S7. 

VA TKTVITFT 1 F r i s s T a j a t> évi kötés mellett 
V í l J lY l V 11 DL . minden mennyiségben a legma-

gasabb árakon átveszünk. 
Árjegyzékek, költségvetések, tervek ingyen 

és bérmentve. (2086—XX—13) 
Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A. lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed-évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL 
BUDAPEST, I I . KER. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . 

Magyar nemzeti szellem a 
nemzetiségi iskolákban. 

Kétségtelen, hogy a tanító munkája 
az idegenajkú növendékek között sokkal 
nehezebb, mert jóval nagyobb körül-
tekintést kíván, mint a magyar vidéki 
tanítóé. Az idegen nyelv, du főleg a 
nemzeti nevelés kívánalmaitól eltérő, 
sőt azzal sokszor összeütköző szellem 
nem egy tanító szorgalmát teszi ered-
ménytelenné. Mert it t nemcsak a tan-
terv és a gyermekek szellemi világa az, 
amit a tanítónak munkájában szem 
előtt kell tar tania; nemcsak az iskola 
és a község anyagi és erkölcsi viszonyai 
azok, amelyek az irányítást befolyá-
solják: hanem megfontolást kíván az a 
szellem is, mely a nép lelkét a magyar 
iskolával, annak nemzetadta irányával 
oly sokszor összeütközésbe hozza. 

A magyar nemzeti népnevelés termé-
szetesen csakis magyar nemzeti szel-
lemet ápolhat; a nemzedékek nevelése 
csakis egyazon fonal mentén haladhat, 
amely fonal kezdete a honalapításnál 
bontakozik ki és végighalad évezredeken 
keresztül a mult, a jelentés a jövendő 
időkön, egész addig a pontig, ahol a 
nemzet összes álmai teljesedésbq mennek. 
Egy nemzet nevelési irányát befolyásol-
hat ja a korszellem, a divat, a fölkapott 
jó és rossz szokások-, a helyi viszonyok 

lehetnek kitérői, kísérleti lépései; de 
lényege, iránya, célja csak nemzeti lehet. 
A fonalnak elszakadnia nem szabad. 

r 

Ámde van-e nekünk az egész vonalon 
annyira egyöntetű, összhangzatos, lénye-
gében egy irányú népnevelésünk, mely-
nek szálai mindig ahhoz a fonalhoz 
tapadnak, amelyik nemzeti létünk alap-
kövéből ered és jövő nagyságunk fé-
nyéhez vezet ? Merem állítani, hogy 
nincs. Nézzük a felvidék iskoláit. Tör-
vények és kormányrendeletek széles-
körűen intézkednek az iránt, hogy 
minden jellegű iskolában a magyar 
nyelv kötelező tantárgy legyen ; de 
ennél is többet rendelnek el: a magyar 
nyelv sikeres tanítását. Ezen törvények 
és rendeletek nyomára föltétlenül rá-
akadunk minden többé-kevésbbé ren-
dezett iskolában, de tapasztalatból me-
r í te t t meggyőződésem szerint állíthatom, 
hogy ezen rendelkezések nyoma az 
iskoláknak mintegy 50°/°-ánál csakis 
az órarenden mutatkozik. I t t is csak 
azért, mert az állami ellenőrző közeg: 
a kir. tanfelügyelő is oda té \ed néha, 
akinek meg kell követelnie, hogy a heti 
óraszámok fele a magyar beszéd- és írás-
olvasás tanítására fordíttassék. Egyéb-
ként a tanítás folyik tó t nyelven, sőt 
nem egy helyen határozott tó t szellem-
ben is; részint mert i t t - o t t ezt így 
kívánják az iskolafönntartók, másrészt 
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pedig, mert a tanítónak könnyebb is, 
kényelmesebb is így. 

De tegyük föl, hogy a törvényt res-
pektáló, ambiciózus tanító áll az iskola 
élén, aki leküzdve a sok akadályt és 
fölülemelkedve a nemzetellenes befo-
lyásokon, egész képességét a magyar 
nyelv sikeres tanítására fordítja. Mun-
kája sikerrel jár. A tanulók ajkán az 
idegen szó mellett elhangzik a magyar 
beszéd, magyar ima, magyar dal; eleinte 
törik, ütik irgalmatlanul, később rátalál-
nak az egyenes útra, ahol alig-alig bot-
lanak és hat év múlva . . . hát hat év 
múlva lekerülnek erről az útról, le kell 
kerülniök, mert így csak az iskola be-
szélt hozzájok, csak az értette meg 
őket. A falu — az más húron pendül. 
Mint ismétlősök vissza-vissza jönnek 
néha (ahol jönnek) az iskola falai közé, 
de most már nem nézik azt második 
otthonuknak. Mennek oda, mert úgy 
rendeli a törvény, szólnak is az „iskola 
nyelvén", ha kell, de odakünn . . . hát 
hiszen ők már csak mégse iskolások a 
szó szoros értelmében, az a magyar 
szó pedig csak „az iskola nyelve", — meg 
szó ami szó, könnyebben is megy 
az az anyanyelv. Az a másik, a 
magyar, nem nyújt kézzelfogható ki-
látást semmire, — legalább német 
volna, az más, arra szükségök lesz 
a katonáéknál . . . 

„Az iskola nyelve!" — Ez a föl-
fogás az, ami a valódi sikert megtöri s 
amelynek oka főleg abban rejlik, hogy a 
tanítók nagy része a szó szoros értelmé-
ben tanttja a magyar nyelvet a helyett, 
hogy abba belenevelni igyekeznék növen-
dékeit. Mert ón a nemzeti népnevelésnél 
nem abban látom a fő eredményt, hogy 
az a gyermek megtanuljon magyarul 
beszélni, jobban mondva gagyogni. Min-
denesetre szép siker ez is és bizonyos, 
hogy a nemzetiségi vidékek iskoláinak 
50°/o-a ennek sem felel meg. Mondom, 
nem abban rejlik a magyar népoktatás 
nagy eredménye, hogy a gyermek a 

tanítóval magyar szót válthasson. Ez 
csak az iskolának szóló siker, aminek 
az életre nemzeti vonatkozásban alig-
alig van kihatása. Egyik-másik talán 
fölhasználja, értékesíti saját egyéni cél-
jaira a szolgálatban, az élet fönntartás-
ban, de a zöme ott marad abban a kis 
körben mindvégig, ahol a szűk látókör 
elfojt benne minden magasabb gondol-
kodást, minden eszményisóget és így 
elfelejteti vele a magyar szót is, mint 
a magyar neveléstől nvert egyedüli 
nemzeti jellegű vonást. És ha később 
szóba kerül előtte a magyar szó értéke, 
úgy beszól róla, mint az iskolának akár-
melyik más elméleti tárgyáról, ami 
„csak az iskolás gyermekeknek való." 
Amolyan holt tárgy, aminek értéke, 
szüksége az ő anyanyelvével össze sem 
hasonlítható. Sok helyen meg épen 
ennek tanítása következtében valóságos 
ellenszenv támad a magyar nyelv és 
annak oktatója, szorgalmazója iránt, 
akkor is, ha megtanulták, akkor is, ha 
nem sajátították el. És ahol a nemzet-
ellenes befolyások is gyökeret vertek, 
nem egy eset igazolja, hogy ot t a 
magyar nyelv elsjátítása felnőtt korá-
ban fegyverként kerül a növendék 
ajkára, tollára a magyar nemzet ellen. 

Mindezekből látható, hogy a magyar 
nyelv tanításának valódi sikere nem 
nyilvánulhat tisztán csak a magyar szó 
elsajátításában. Nemcsák a szó kell ide, 
hanem annak, varázsa is. Az a magyar 
beszéd ne úgy szerepeljen az iskolában, 
mint tisztán az iskola követelményeihez 
kötött tanítási eszköz, még kevésbbó, 
mint tantárgy. Ne az legyen a tanító 
igyekezete, hogy az idegen ajkú gyer-
mekeket a magyar nyelvre megtanítsa, 
hanem az, hogy őket a magyar szónak 
megnyerje. Eletet kell abba önteni, élénk, 
pezsgő életet, amilyentől duzzad a gyer-
meki lélek képzelő ereje, rajongása és 
színes képeket fest eléje a nagyok, a 
hősök, a dicsők világából; amely képek 
tündéri mezeje fölemelő légkört va-
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rázsol elő, magyar szóval, magyar 
dallal, magyar napmeleggel. 

A Robinzon meséjének fantasztikája 
nemde fölbuzdítja a gyermekek vérét? 
Későbbi éveiben is visszaemlékezik reá, 
pedig az csak mese ; — s ha utána más 
történetet hall, mindegyikre azt gon-
dolja, hogy az nem oly szép, nem oly 
lelket ölelő, mint azé a kalandos hősé. 
Mikor ezt hallotta, úgy-e reszketett 
érte ós ökölre szorult kicsiny keze ; 
pedig talán tudta is, hogy egy kigondolt 
hős költött meséje az egész. 

Ilyen Robinzonok, de ennél is érde-
kesebbek, nagyobbak sokan vannak a 
magyar történelemben. Igazi nagyságok, 
magasztos, dicső tettekkel. Történetök 
lelkes elbeszélésénél fény támad körü-
löttünk is, akik a hősi te t teket a maguk 
értékére le tudjuk szállítani, mennyivel 
inkább megkaphatja tehát a gyermek 
lelkét, lehetetlenül merész képzeletét; 
azt a képzeletet, mely a kicsinyes 
csillogásból is égető lángoszlopot alkot 
és sír ós kacag a mese, a történet 
folyásával. De nemcsak a történelem, 
hanem a beszéd- ós értelemgyakorlatok, 
a földrajz, természetrajz, írva-olvasás, 
ének stb. mind-mind olyan tárgyak, 
amelyek előadásába a magyar nemzeti 
szellem varázsa lépten-nyomon beol-
vasztható. Fessünk piros - fehér - zöld 
szinüre minden képet előttök. Fana-
tizáljuk őket, mert ha nem tesszük 
mink, megteszik velők később a nem-
zetiségi agitátorok. Szálljunk le hozzájok, 
az ő naiv, hiszékeny gondolkodásukhoz 
és öntsünk magyar lelket mindenbe, 
amit előadunk, még ha idegen nyelven 
adtuk is elő. Mindenkor, minden alka-
lommal tartsuk őket abban a légkörben, 
amelyből a magyarság dicsőségének 
varázsillata árad szerte. Éreztessük 
velők, hogy ezeket a szép és lélek-
emelő történettel bíró hősöket és azt 
a földet, melyet ezek verőkkel áztattak, 
szeretniök kell; fogják is szeretni, mert 
hiszen kalandos szép históriáik odaille-

nek abba a tündéri légkörbe, melyben 
az ő fogékony, naiv sziveik bolyonga-
nak. És az idegen népek ismertetésénél 
is állítsuk eléjök összehasonlításul, még 
inkább kitüntetésül, a magyar népet, 
még ha nem is egészen igazságosan, de 
föltétlenül rokonszenvesen, mély szere-
tettel. Ámde — és ezt ne felejtsük 
el — úgy fessük előttök nemzetünk 
múltját, jelenét, jövőjét, kiemelve, hang-
súlyozva, hogy az ősök dicsősége nekik 
is szóló hagyomány s hogy az a szellem, 
az a fény, mit azok kivívtak, ide is 
áthat, ebbe az idegen ajkú faluba, amely 
faluban magyar világ is lesz egykor. — 
Ugy-e lesz? Ti azok vagytok nemde, 
fiaim, leányaim . . . Én látom, tudom, 
hogy azok vagytok . . . 

Ha mindezt a gyermekek értelmi 
fokához mért közvetlenséggel közöljük, 
ha mindig és mindenben azon a magas-
laton tar t juk növendékeink kedélyét, 
vágyát, akaratát, ahol a magyar nemzet 
szeretete igazgatja a gondolkodás, a 
képzelet iránytűjét, ha soha és semmi-
ben sem lépünk le hivatásunk, nemzeti 
térítő munkánk jól kijelölt útjáról : 
akkor az idegen ajkú gyermek vére 
önkéntelenül is fölbuzog a magyar szó 
hallatára és nemes önérzettel, büszkén 
viszi magával az élet küzdelmeibe 
azokat a képeket, melyeket az iskola 
a legszebb, legigazabb életkorban lel-
kére jegyzett. : 

Ne tanítsuk, hanem, neveljük a másajkú 
gyermekeket a magyar szóra. Mert mit 
ér a magyar nyelvnek olyan tanítása, 
amely csak tartalom nélküli szavakat 
ad? Ezt, elenyészően csekély kivétellel, 
úgy is elfelejtik mindannyian. Az élet-
nek, mindenek fölött pedig a hazának 
kell a népet nevelnünk, amit figyelmen 
kívül hagynunk nem szabad; — nem 
főleg nálunk, ahol a magyar szó, a 
magyar érzés oly sok vérszopóval ü t -
közik össze. 

Lám, ezek ami belső ellenségeink is 
a magyar nemzet iskoláját jár ták; ezek 

16* 
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is t a n u l t a k m a g y a r szót , t u d j á k is sokan 
többé-kevésbbé , jól, rosszul, de t u d j á k 
és mi ha szna ! — U g y - e gyűlölik ? ! . . . 
N e m áll í tom, hogy m i n d a n n y i á t egyenesen 
a rossz iskolai nevelés t e t t e i lyenné , de 
le lkemre m o n d o m , az az ő iskolá juk n e m 
vol t , n e m l e h e t e t t a m a g y a r n e m z e t 
t iszt í tó, edző, olvasztó t ü z e . . . 

Á m d e a nevelés - t a n í t á s n a k i l yen 
i r ányba t e r e l é sé r e n e m rendele t , n e m 
törvény, n e m is e l lenőrzés szükséges ; 
a m a g y a r s á g ideá l j a i é r t r a j o n g ó nép -
nevelők ke l l enek ehhez, ak ik h i v a t á s u k b a 
lelkesedésök, nemze t i érzésök egész 
e r e j é t be f ek t e t i k . 

Úgy, k a r t á r s a i m , n e csak a m a g y a r 
szót, h a n e m a n n a k va rázsá t is v igyük 
be az i skola falai közé. F é n y é t n e 
engedjük e lhomályosodni . T a r t s u k f ö n n e n 
a nemze t i lobogót . É r e z t e s s ü k n ö v e n -
dékeinkkel , hogy r a j t a van sz ivünk-
lelkünk, a m i t ő l öröm, a m i t ő l boldogság 
száll fe lénk. 

Meglássá tok : a k ics inyek sz ívrepesve 
ölelik magukhoz . 

(Besztercebánya.) Szokolszky Rezső. 

Adat a tanító házi fegyelmi 
jogához. 

Sokszor írtunk már a tanító házi fegyelmi 
jogáról, de mégsem elégszer ahhoz, hogy 
határozott törvény hiányában azzal mindenki 
tisztába jöhessen, fgy nem szabad elmulasztani 
egyetlen alkalmat sem arra, hogy az e tekin-
tetben hozott bírói határozatok — figyelembe 
vétel végett — köztudomásra ne jussanak, 
különösen a tanítók köztudomására, akiket 
közvetlenül érdekel ez a kérdés. 

Ez a köztudomásra juttatás pedig csakis e 
közkedveltségű lapban történhetik, amelyet 
hűségesen olvas minden tanító, aki magát 
tovább képezni akarja. 

Epen azért nem mulaszthatom el közölni itt 
azt az érdekes határozatot, az annak alapjául 
szolgáló esette], amelyet közelebb egyik bíróság 
hozott s amely a királyi Kúriánál is megfordult. 

Egy felsőmegyei községi iskolában, ahol 
több tanító van, a vádlott tanító a másik 
tanító vezetése alatti osztályból kikérte S. A. 
tanulót s ennek alfelére húzott ötször egy 
nádpálcával és pedig azért, mert a nevezett 

elemi tanuló 3 nappal azelőtt az utcán követ 
hajigált egy más gyermek után s ezzel még 
akkor sem hagyott föl, mikor a vádlott tanító őt 
ennek fölhagyására figyelmeztette, sőt sétapálcá-
jával egyszer meg is ütötte, mivel a gyermek 
előzőleg a kertbe bemászott és ott kárt okozott. 

Tehát nem az ő osztályába járó s nem az 
ő személyével szemben elkövetett cselekményért 
verte meg a vádlott a tanulót. 

A járásbíróság a vádlott tanítót fölmentette. 
A kir. törvényszék, mint felebbviteli bíróság, 

bűnösnek mondta ki a tanítót a Büntetőtörvény-
könyv 301. §. harmadik tétele szerint minősülő 
könnyű testi sértés vétségében s ezért elítélte 
őt a 302. §-ának első bekezdésének harmadik 
tétele alapján, de (a fogház büntetést a túlnyomó 
enyhítő körülmények miatt pénzbüntetésre át-
változtató) 92. §. alkalmazásával 10 korona fő-
és 5 korona mellékbüntetésre és a költségek 
megfizetésére. 

A kir. törvényszék, mint fölebbviteli bíróság, 
nem ismerte el a vádlott tanító fegyelmi jogát, 
mert vádlott nem is az ő, hanem egy más 
tanító osztályába járó tanuló által s nem is ő 
vele, mint oktató tanítóval szemben és nem a 
tanítás helyén és idején elkövetett fegyelmi 
sértésnek, hanem egy kizárólag szülei fegyelmi 
jog körébe tartozó, utcán s illetve kertben 
elkövetett gyermeki pajkosságnak megtorlására, 
nem is mint sértett tanítója, tehát mint magán-
ember jogtalanul bántalmazta a sértett tanulót: 
ez a cselekménye tehát büntetendő cselekmény-
nek, még pedig arra való tekintettel, hogy a 
tettlegesség és az ennek folytán elszenvedett 
8 napon belül gyógyult, hatósági orvosi lát-
lelettel és véleménnyel igazolt testi sértés 
között az okozati összefüggés helyre van állítva: 
a Büntetőtörvénykönyv 301.§-ba ütköző könnyű 
testi sértés vétségének tényálladékát kimeríti. 

Ezen másodfokú ítélet ellen a vádlott tanító 
semmiségi panaszt adott be, de a kir. Kúria 
a beadott semmiségi panaszt 1904. évi február 
24.-én 1718. B. sz. a. hozott végzésével 
elutasította. 

így a marasztaló ítélet jogerőre emelkedett 
Cave Caesar ! . . 
(Budapest.) Ii. Nayy Sándor, 

k i r . törvsz. b í ró . 

Eötvös - alapunk szervezetének 
eddigi változásairól. 

(Befejező közlemény.) 
Megőrizte, fönntartotta, sőt bizonyos irány-

ban teljesebbé is tette negyedik alapszabályunk 
az „Eötvös-alapnak" azt a jellegét és termé-
szetét is, amely az emberbaráti jótékonyság 
gyakorlását is föladatává tette kezdettől fogva. 
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Eötvös-alapunk gondozói sohasem tévesz-
tették szemük elöl eddigelé, hogy a hazafias 
nemzeti és kartársi közérzület nemcsak azt 
kívánja meg tőlünk, népnevelőktől, hogy példát 
mutassunk arra nézve, hogy mit lehet és mit 
kell a szegényebb sorsú honpolgároknak ten-
niök, hogy egymást jeles tehetségekkel meg-
áldott gyermekeik kiképeztetésében segíthessék, 
hanem azt is, hogy egymás gondjait enyhítsük 
s a hozzánk közelebb álló özvegyek, árvák és 
Ínségre jutott kartársak sorsát tőlünk telhe-
tőleg enyhítsük. 

Alapunk szövetkezeti jellegéből származó 
ama rideg szabálynak a tilalma, amelynél 
fogva azokat, kik egyesületünk kötelékébe be 
nem léptek, vagy akik as előírt kötelességeknek 
eleget nem tettek, as „ Eötvös-alap" jótéteményei-
ben részesíteni nem lehet, nem szabad, — bizott-
ságainkat, évenként igen sokszor keserves lelki 
fájdalommal érintette. 

Nehéz és kinos munka jutott egyesületi éle-
tünkben kezdettől fogva máig, azoknak, kiknek 
az alap jótéteményeiért évenként beérkező 
kérvényeket a kiosztandó jótéteményekre vonat-
kozó javaslat elkészítése alkalmával abból a 
szempontból tekintve is meg kellett vizsgálniok, 
hogy a folyamodók kö/.ül kiket kell az Eötvös-
alap jótéteményeiben való részesülhetésnek még 
a reménységétől is kegyetlenül megfosztani, 
kizárni ; mert hiszen ezek között is akadt rend-
szerint a segedelemre legnagyobb mértékben 
rászorult tanítóözvegy, árva, elnyomorodott 
kartárs, sőt még jelesen tanuló fő- és szak-
iskolai növendék is. 

Egyes ilyen megdöbbentő esetekben alapunk 
gondozói oly módon enyhítgettek egyesületünk 
szövetkezeti jellegéből származó rideg szabály 
szigorúságán, hogy a saját körükben össze-
gyűjtögették azokat az összegeket, amelyeknek 
beszolgáltatása a legközelebbi évben már meg-
adta a jogot az illetőknek arra nézve, hogy az 
Eötvös-alap jótéteményeiben részesülhessenek. 
Idővel azután olyan kegyes alapítványok is 
keletkeztek alapunkkal kapcsolatban, amelyek-
nek kamatjait egyénesen arra lehetett fölhasz-
nálnunk, hogy ezekből igen szegénysorsú tanító-
özvegy és árvák nevére a tagsági díjak évenként 
befizettessenek egyesületünk pénztárába. Ilyen 
alapítványok p. o. a néhai Békey Imre kir. 
tanfelügyelő urnák, egyesületünk pártfogójának 
az alapítványa, meg Szőlce István tagtársunk 
alapítványa. A „Magyarországi Tanítók Orsz. 
Bizottsága" pedig a „Kossuth-alap"-ban oly 
tökét bocsátott egyesületünk rendelkezésére, 
amelynek 40 forintnyi kamatját alapunk orsz. 
osztóbizottsága még az oly Ínségre jutott kar-
társuknak a támogatására is fölhasználhatja, 
akik csak akkor vesznek tudomást az „Eötvös-

alapról", amikor már annak segedelmét kell 
kérniök. 

Negyedik alapszabályzatunk a részes-jegyekre 
vonatkozó intézkedéseivel is elő akarja „Eötvös-
alapunk" emberbaráti segélyző jelegét és ter-
mészetét mozdítani. Módot nyújtott egyesületünk 
a 20 és az 50 koronás részes-jegyek kibo-
csátása által az egyes kisebb-nagyobb nép-
oktatásügyi intézetek hatóságainak és a ne-
mesen érző vagyonosabb polgártársaknak arra, 
hogy a népoktatásügy szolgálatában hűségesen 
fáradozó kartársakat, esetleg ezek elhunyta 
után özvegyeiket és árváikat a javukra ki-
váltott részes-jegyekkel megörvendeztessék. 
Bizony-bizony, nemes és dicséretre méltó dolog 
lenne, ha általánosan bevett szokássá válnék 
basánkban, hogy as elhalálosó népoktatási 
munkások hátrahagyott özvegyei és árvái javára 
a hozzájuk közelebb álló kartársak kezdeménye-
zésére hatóságaik, vagy tanítványaiknak a 
szüleik közös költségen „ Eötvös-alapunk" részes-
jegyeiből egyet-kettőt megszereznének. Pedig 
semmi lehetetlenség sincs ebben az eszmében ! 

Negyedik alapszabályunk megerősítése óta 
megalkotta az egyesületünk az 1901. évi július 
15.-én tartott közgyűlésén a „ Wlassies-árva-
alapot * is, amely árváinkra nézve nagyon meg-
enyhítheti az „Eötvös-alap" szövetkezeti jelle-
géből folyó föntebb említett rideg szabály 
szigorúságát; mert a közgyűlés határozata 
értelmében ennek az árva-alapnak a jótéte-
ményeiben esetleg azok a tanítói árvák is 
részesülhetnek, akiknek a szülei nem voltak 
egyesületünknek tagjai. Teljesen megvagyok 
győződve afelől, hogy egyesületeinknek az a 
törekvése, amellyel a 29 év leforgása alatt 
„ Eötvös-alapunk" működésében nemcsak a szö-
vetkezeti élvet, hanem a kartársi szent szeretet-
nek az elvét is érvényre akarta juttatni, ügyünk-
nek nem ártott s alapunk fejlődését korántsem 
akadályozta meg. Tudom azonban azt is, hogy 
kartársaink egy része még többet is várna 
egyesületünktől. Vannak sokan, akik azt óhaj-
tanák, hogy a rendes tagoknak azok a gyer-
mekei is részesülhessenek az országos alapunk 
jótéteményeiből, ösztöndíjaiból, akik még csak 
a középtanodák vagy polgári iskolák négy alsó 
osztályába járnak, sőt olyanok is akadnak 
közöttünk, akik azt kívánják, hogy alapunk 
ösztöndíjaiban és egyéb jótéteményeiben a 
tagtársaknak azok a magasabb osztályokat és 
iskolákat látogató gyermekei is részesülhesse-
nek, akiknek a bizonyítványuk csak kielégítő 
tanulási sikerről tesz tanúbizonyságot. 

Az utóbb említett kartársaknak a megnyug-
tatására megemlíthetem, hogy alapszabályaink 
nem zárják ki teljesen a kielégítő bizonyítvá-
nyokkal bíró tanulókat az alap ösztöndíjaiból, 
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azok 69. §-ának a b) pontja így szól: „Elég-
telen eredményről vagy kifogásolható maga-
viseletről tanúskodó bizonyítványokat fölmutató 
tanulók nem részesülhetnek sem ösztöndíjakban, 
sem pedig a „Tanítók Házában" szervezendő 
intemátusokban nyújtható jótéteményekben." Ez 
a pont tehát lehetővé teszi, hogy a kielégítő 
bizonyítványokat fölmutató tanulók esetleg ösz-
töndíjhoz juthassanak ; mert a miniszteri jóvá-
hagyás záradéka csak azt nem engedi meg, 
hogy kielégítő bizonyítvánnyal bíró tanulók a 
„Tanítók Házába" fölvétessenek. — Ámde azért 
bizonyos az is, hogy esak rendkívüli körül-
mények között (t. i. oly esetekben, ha több a 
kiosztásra kerülő ösztöndíjaknak a száma, mint 
az ezekért folyamodó jeles és jó tanulókká) 
eshetnék meg csak az, hogy az „Eötvös-alap" 
jótéteményeit kiosztó bizottság, a kielégítő 
bizonyítvánnyal folyamodóknak is juttathasson 
ösztöndíjakat; mert azt tálán még sem tart-
hatja igazságosnak és méltányosnak egyik kar-
társunk sem, hogy a jeles és jó tanulók elől a 
kielégítők elszedhessék alapunk ösztöndíjait ; 
mert ha ez lehetővé és rendes dologgá válnék 
egyesületünk életében, a nemcsak közoktatásügyi 
kormány, hanem még a művelt magyar társa-
dalom tagjai is megvonnák „Eötvös-alapunktól" 
jóindulatukat és pártfogásukat, és méltán. 

Ami pedig azoknak a kartársaknak az óhaj-
tását illeti, akik a tagtársaknak az alsóbb osz-
tályokba járó gyermekeit is részesíteni kíván-
nák oi'ízágos alapunk jótéteményeiben, meglehet 
és meg kell jegyeznem, hogy csupán csak az 
egyes tanítói egyesületek kebelében szervezendő 
„Eötvös-alap gyűjtő helyi bizottságok" buzgó-
ságától függ, hogy vágyuk teljesüljön. Hiszen 
negyedik alapszabályzatunk 77. §-a világosan 
kimondja, hogy a helyi és vidéki gyűjtő-
bizottságoknak jogukban áll az általuk az 
Eötvös - alappal kapcsolatos alapokra meg-
szerzendő kegyes adományoknak és más jöve-
delmeknek, valamint az országos egyesület 
rendes tagjaitól begyűjtendő három korona évi 
tagsági díjakból befolyó összegeknek a harmad-
részét saját pénztáraikban visszatartani és az 
ilymódon egybegyűlő pénzt a saját egyesületük 
kötelékébe tartozó tagoknak a javára, vagy a 
saját egyesületük által támogatott intemátusok 
segélyezésére fordítani. Az „Eötvös-alap gyűjtő 
egyesületi helyi bizottságoknak" alapszabály-
zatunk alkalmat és módot nyújt tehát arra, 
hogy tagtársainknak még az alsóbb osztályokba 
járó gyermekeit és a vidéki egyesületi ínter-
nátusokat is támogathassák. Hogy pedig mit 
lehetne az egyes tanítói egyesületek kebelében 
megalkotandó gyűjtő-bizottságok buzgó mun-
kásságának e tekintetben elérnie, erre, hála 
Istennek és lelkes tagtársainknak, fényesnél 

fényesebb példáink vannak az „Eötvös-alap" 
29 éves múltjában. Kövessük ezeket! 

Nem folytatom „Eötvös-alapunk" szervezeté-
nek a kifejlődéséről szóló adatoknak és az 
ezekhez csatolt megjegyzéseknek a sorozatát 
tovább. Meggyőződhetik az előadottakból is 
minden elfogulatlanul ítélni óhajtó kartársunk, 
hogy Eötvös-alapunk fejlődését sohasem gátolta 
annak a szervezetbeli gyarlósága, és hogy mai 
alapszabályzatunk minden nagyobb módosítása, 
szervezetünk alapélveinek a fölforgatása nélkül 
is hatalmas fejlődésnek indulhatna a magyar-
országi tanítók nemzeti közös kincse, ha ki 
tudnák pusztítani közülünk azt a veszedelmes 
ellenséget, amely kezdettől fogva mind a mai 
napig útját állja annak, hogg e haza minden 
egyes nép- és közoktatásügyi munkásában élő 
nemzeti közérzület és kartársi szent szeretet 
csudatévő ereje a maga fenségében megnyilvá-
nulhasson. 

Ne vegye tőlem rosz néven senki se, ha én, 
ki ezt a veszedelmes ellenséget, amely ellen 
munkatársaimmal évtizedeken át csak csekély 
eredménnyel küzdöttem volt, ezúttal ismét 
megnevezem és minden egyes kartársamat 
mély tisztelettel arra kérem, sorakozzanak 
ennék a veszedelmes ellenségnek a legyőzése 
céljából teljes fegyverzettel az „Eötvös-alap" 
védelmére az alá a zászló alá, mélyet Ujváry 
Béla elnökünk bölcs közoktatásügyi kormányunk 
pártfogása, nemesen érző királyi tanfelügyelőink 
és ezer meg ezer lelkes kartársunk közreműkö-
dése mellett ezzel az ős-ellenféllel szemben már 
is győzelemről győzelemre segített volt, de még 
nem győzhette le teljesen. Vegye tudomásul 
tehát ezúttal is minden egyes mélyen tisztelt 
kartársunk, hogy „Eötvös-alapunk" hatalmas 
kifejlődhetésének a legveszedelmesebb és leg-
kérlelhetlencbb ellensége, megakadályozója nem 
más, mint az a kartársak nagy többségén is 
erőszakoskodó és zsarnoki hatalmat gyakorló 
kényélemszeretet, amely bennünket, embereket, 
arra késztet, hogy legjobb, legnemesebb szándé-
kaink megvalósítását is oly gyakran máról 
holnapra halasztgassuk. Bizony-bizony az a 
kényélemszeretet, bizonyos, máról holnapra is 
elhalasztható teendőinknek a halogatni szeretése, 
okozta és okozza még ma is, hogy kartársaink 
nagyobb része az áltáluk már régebb idő óta 
üdvösnek elismert, sőt nagy lelkesedéssel fogadott 
s magukénak vallott és hirdetett „Eötvös-alap" 
tagsági díját a kellő időben be nem szolgál-
tatják s az ahhoz váló tettleges csatlakozást 
egyik hétről a másikra, esztendőről esztendőre 
halogatják. 

Járuljon k i -k i tőle telhetőleg „Eötvös-
alapunk" veszedelmes ellenségének a legyő-
zéséhez, a nemzeti közérzület és kartársi szent 
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szeretet fenséges hatalmának megnyilvánu-
lásához ! 

Méltó hozzánk, népnevelőkhöz, ennek a 
veszedelmes ellenségnek a legyőzhetéséből szár-
mazható dicsőség. 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

Iskolaegészségügyi nemzetközi 
kongresszus. 

(Nürnbergben április 4-től 9-ig.) 

Az iskolaegészségügy mindinkább nyer fon-
tosságban. A nemzetek nagy érdekei kapcso-
lódnak ahhoz, hogy a jövő nemzedék egész-
ségesebb legyen, mint az, mely már - mái-
áldozatává vált az egyoldalú nevelésnek. A 
külföld nagy kultúrnemzetei évtizedek óta kiváló 
figyelemben részesítik az iskolai hvgiénia fontos 
kérdését s immár elérkezettnek látták az időt 
arra, hogy az iskolaegészségügy első nemzet-
közi kongresszusát is megtartsák. 

A kezdeményezést Németország tette meg, 
meghíván a világ összes művelt nemzetei 
orvosait és tanférfiait, akik az iskolaegészség 
ügy iránt érdeklődnek, nemzetközi kongres/,-
szusra az ősrégi Nürnbergbe, a legérdekesebb 
német városba. 

A meghívásnak mintegy 1400-an tettünk 
eleget a világ majdnem minden müveit — és 
kevésbé müveit — államából. 

Magyarországot mintegy 20-an képviseltük : 
iskolaorvosok, tanárok, tanítók, építő-mémökök, 
főtisztviselők. A magyar kormányt dr .Liebermann  
Leó egyetemi tanár képviselte, akit a kong-
resszus egyik tiszteletbeli elnökévé is meg-
választott ; a fővárost dr. Bárczy István iskola-
ügyi tanácsnok. 

Az ismerkedő estélyen a magyar asztalnál, 
magyar zászló árnyékában, 15-en ültünk és 
magyar beszélgetésünkkel mi is hozzájárultunk 
ahhoz a bábeli nyelvzavarhoz, mely a „ Velodrom" 
óriási helyiségét betöltötte. 

Az első — megnyitó — ülés folyó hó 5.-én 
tartatott meg a nürnbergi Apollo-szinházban a 
világ mind részéből összesereglett s előtte való 
napon ismerkedő estélyen találkozott kong-
resszusi tagok élénk részvétele mellett. A 
kongresszust dr. med. Lajos Ferdinánd bajor 
kir. herceg, mint védnök, nyitotta meg, üdvözölve 
a megjelenteket a régens herceg nevében. A 
kongresszus céljának a rendező bizottság elnöke 
részéről történt fejtegetése után az egyes 
nemzetek képviselőinek üdvözlései következtek. 
Említésre méltó, hogy a magyar kormány kép-
viselőjének : dr. Liebermann Leó egyetemi 
tanárnak üdvözlő szavai rokonszenves vissz-
hangot keltettek és hogy dr. Nenadovic 

Ljubomir belgrádi iskolaorvos az összes szerbek 
nevében beszélt, ami kínos föltűnést keltett. 

Az első (megnyitó) ülésen még dr. Cohn 
(Breslau) tartott előadást arról, hogy „mit 
tettek az iskolaorvosok eddig az iskolai 
egészségügy érdekében és mit kell még ezután 
tenniök ez irányban?" Meggyőzőleg beszélt a 
közellátás terjedése megakadályozásának szüksé-
géről s követelte, hogy minden iskolában 
legyen egy szemorvos. Mi, magyarok, meg-
lepetéssel hallgattuk következő kijelentését: 
„Magyarországban már 20 év előtt képeztek 
ki iskolaorvosokat s ott minden iskolának van 
iskolaorvosa." Bárcsak így volna! — gondoltuk 
mi magunkban. 0 — a fölolvasó — pedig 
fölsóhajtott: „Ennyire mi még nem vagyunk/" 

A megnyitás napjának délutánján, tehát folyó 
hó 5.-én, megkezdődött a munka a szakosz-
tályokban, még pedig a kongresszusi tagok 
föltűnően nagy részvételével. Egyes termek szín-
ültig megteltek hallgatósággal. 

Összesen 11 szakosztály működött 7 cso-
portban, melyek a következő ügyeket ölelték 
föl : a) áz iskolai épületek hygiéniája ; b) az 
internátusok hygiéniája, iskolaegészségügyi vizs-
gálati módszerek, a tanítás és a tanszerek 
hygiéniája ; e) tanítók és tanulók hygiénikus 
kioktatása ; d) az ifjúság testi nevelése ; 
e) betegségek és orvosi szolgálat az iskolák-
ban; f ) külön (kisegítő) iskolák, Sonderschulen;  
g) a tanuló ifjúság hygiéniája az iskolán kívül, 
a tanító személyzet egészségügye és általános-
ságok. 

A fölsorolt 7 csoportban folyt a munka, 
még pedig komoly munka. A program túl-
tömöttsége azonban általánosan elismert n.gy 
hibája volt a kongresszusnak, az a „sok a 
jóból" nagyon akadályozta a kellő áttekintés 
megszerzését. Egy és ugyanazon órában több 
osztályban fejtegettek érdekes kérdéseket s  
így a választás gyakran nagyon nehéz volt. 

Az első nap délutánján, folyó ho 5.-én, dr. • 
Hartmann berlini tanár a népnek az egészség 
ápolására való neveléséről értekezett. Megem-
lítette. hogy az eddigi törekvések oda irá-
nyultak, hogy a tanítójelöltek a képző-inté-
zetekben és az egyetemen a hygiéniában ki-
képeztessenek. 0 azonban célszerűebbnek tartja 
ennél az iskolaorvosok ténykedéseit, mint akik 
orvosi tanulmányaiknál, a tanulók és szülőkkel 
való folytonos érintkezésnél és a tanítókkal 
való állandó tanácskozásnál fogva leginkább 
hivatottak arra, hogy az egészségügy tanait 
az iskolában érvényre emeljék. Az egészségügyi 
ismereteket az iskolaorvos a nép közt főleg a 
felsőbb osztálybeli tanulók, orvosi vizsgálatai 
alkalmával a tanulók és a szülők, szülői érte-
kezleteken pedig a szülők kioktatásával ter-
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jesztheti ; más részről a tanítókra való hatás-
sal oly módon, hogy kioktatja őket a', iskolai 
hygiénia szabályaira, a tanulókkal való szak-
szerű bánásmódra, tanítói körökben (testüle-
tekben, egyesületekben) előadásokat tart az 
egészség ápolásáról és tanácsokat ad a taní-
tóknak, hogy miként szoktassák a tanulókat 
az egészség ápolására. Hogy az iskolaorvosok 
ebbeli tevékenységét megkönnyítse, a berlini 
iskolaorvosok egyesülete összeállította az egész-
ség ápolásának sarktételeit, amelyeket közelebb 
kiad, továbbá a városi hatóság támogatásával 
oly szemléltető eszközök gyűjteményét, amelyek 
az egészség ápolására vonatkozó előadások 
és tanításokhoz szükségesek. 

Az iskola és az idegbajok c. tételt fejte-
gette dr. Wildermuth (Stuttgart), aki 6 - 1 8 
év közt levő, mindkét nembeli 360 idegbeteget 
vizsgált meg. Konklúziója a következő : a gyer-
meki és az ifjú korban az idegbetegségek 
keletkezésére az iskola, illetőleg a szellemi túl-
terhelés csekély befolyást gyakorol. Ez abból 
is kitűnik, hogy 14—18 év közti fiatalemberek, 
akik az iskolát már nem látogatják, hanem 
praktikus foglakozást űznek, az idegbetegek 
nagy kontingensét szolgáltatják. Az idegbetsg-
ség fő okai a terheltség és az ideges s álta-
lában gyönge testi szervezet. I)e azért kívá-
natos, hogy határozottan ideges gyermekek 
iskoláztatása korán ne kezdődjék. 

Egy részök számára célszerű volna külön 
iskolai szervezetről gondoskodni, talán a kise-
gítő iskoláihoz való csatolással, mélyeknek tan-
terve megfelelő módon kitágíttatnék. Egyes 
ideges,-de könnyen tanuló gyermekekre nézve 
az iskola jelenlegi szervezete nemcsak hogy 
nem ártalmas, hanem ellenkezőleg még hasz-
nos a maga pszihikai edzésével. 

A szülői értekezletekről Berninger wiesbadeni 
tanító tartott előadást Hangsúlyozta a család 
és iskola együttes működésének szükséges 
voltát, melyet ma már kivétel nélkül minden 
pedagógus elismer, de — fajdalom! — még 
mindig nem minden szülő. A család és iskola 
együttműködésének elérésére egyes német-
országi városokban a szülők iskolalátogatását, 
másutt a szülők hetét („Elternwochen"), ismét 
másutt látogatási napokat, illetőleg órákat és 
főleg iskolai ünnepeket hoztak be. Saját 
tapasztalatai alapján a referens a szülői estéket 
(„Elternabenden") ajánlja, amint azt a wies-
badeni kath. tanítóegyesület 1892 óta gyako-
rolja. Ez esték középpontja mindig egy nevelési 
tételről szóló előadás, melyhez beható vitat-
kozás fűződik. A vitatkozásban tanítók, szülők, 
papok, orvosok és más jelenlevők vehetnek 
részt. Mivel a látogatottság mindinkább növe-
kedett, egészségügyi kérdéseket is tárgyaltak. 

Ezeken az estéken nagyobbára a polgári és 
a munkás körökből származó szülők vettek 
részt. A referens egész lendülettel fordult az 
orvosokhoz, az iskolaszéki tagokhoz, a szociál-
politikusokhoz stb., hogy a szülői estéket 
támogass ík. (Nálunk csak ritka helyeken 
lehetne ilyen estéket tartani.) 

A leckék és a tanórák mértékéről dr. Benda 
berlini idegorvos beszélt s követelte, hogy 
nemzetközi megállapodások jöjjenek létre a 
tancélra vonatkozólag és statisztikai adatok állít-
tassanak egybe a tanulók szellemi munkaképes-
ségét illetőleg. Követelte az érettségi vizsgálat 
eltörlését hygiéniai, pedagógiai és pszihológiai 
okokból. A testi kiképzésnek a lelki kiképzés-
sel egyenrangúnak kell lennie. Célszerűnek 
ta'tíná, ha a középiskola felső osztályaiban 
azok a tanulók, akik tudományos pályára 
lépnek (mintegy átmenetül az egyetemi tan-
szabadsághoz) egyes tantárgyakat, hajlamuk és 
tehetségök szerint, szabadon választhatnának. 
(Nézetem szerint, ennek első sorban adminiszt-
racionális akadályai lehetnek.) 

* 

Ezek voltak az első nap érdekesebb előadá ai. 
A második nap — április 6.-a — egészen szak-
osztályi munkálatokra volt szánva. Április 
7.-én d. e. összülés volt, d. u., valamint f. hó 
8.-án, ismét szakosztályi ülések. Április 9.-én 
d. e. volt az utolsó összülés és a kongresszus 
bezárása. 

A szakosztályi ülések előtt és után, tehát 
reggel 8 és délután 4, illetőleg 5 órakor a 
nürnbergi iskolákat néztük meg, közben 
pedig — amikor idő jutott rá — a kongresz-
szussal kapcsolatos kiállítást. 

Ezekről azonban majd más alkalommal 
lesz szó. 

(Budapest.) Ujváry Béla. 

Külföldi szemle. 
Franciaország. A Revue pédagogique (Tan-

ügyi szemle) című francia folyóirat Jacoulet 
főtanfelügyelőnek a közoktatásügyi miniszterhez 
előterjesztett jelentését közli, melyből a követ-
kezőket vesszük ki: „Legyen szabad első 
sorban az alkotmánytan és polgári jogok taní-
tásáról, valamint azon eredményekről nyilat-
koznom, melyeket népiskoláinkban a szeszes 
italokkal való visszaélés megszüntetését célzó 
oktatásokban elértünk. Erkölcs-oktatásunk a 
népiskola minden osztályában a tantárgyak 
között az első helyet foglalja el. Áthat és 
megelevenít minden oktatást s a tőle várt 
gyümölcsöket hozza. A szeszes italokkal való 
visszaélés megszüntetését célzó oktatások való-
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jában csak egy fejezetét alkotják az erkölcs-
oktatásnak. Különösen a nyugati országrészek-
ben, abol az alkohol oly iszonyú pusztításokat 
végez, annak rémítő következményeit, abból a 
célból, hogy tartós undort keltsenek, a leg-
élénkebb s legsötétebb színekben festik külön-
féle megbeszélésekben, tollba mondott darabok-o 7 

ban, sőt még a számtani föladványokban is. 
E két tanítási ág sikereivel meg lehetünk 
elégedve, kevésbbé azonban az alkotmánytan 
s a polgári jogok tanításában elért eredmé-
nyekkel. Minden iskolában, amelybe léptem, 
nagyon középszerű ismereteket találtam. Tudják, 
hogy köztársaságban élünk, amelyben elnök 
van, lo t kamara és miniszterek; azt is tudják, 
hogy az ország département-okra van osztva, 
amelyekben a prefektus s a csendőrök ural-
kodnak. De ha valamit az elnökválasztásról, 
az ő kormányzási hatalmáról, a szenátusról s 
a képviselőkről akarunk tudni : csalódás ér. 
Es ez igen sajnálatraméltó hézag tanulóinkra 
nézve, akiktől az kívánjuk, hogy egykor jó 
honpolgárok legyenek. Nem áll meg az az 
ellenvetés, hogy ezek a dolgok távol esnek a 
gyermekek látókörétől s hogy megértetésök 
nagyon nehéz vagy hogy a továbbképző isko-
lákban elég korán értesülnek ezekről. Ügy 
hiszem, hogy ugyanezek a tanulók más époly 
nehéz és kevésbbé hasznos tárgyakat tanulnak. 
Hozzájárul még ehhez, hogy korántsem láto-
gatja minden tanuló az esti tanfolyamokat s 
a későbbi életben az ily ismereteket elég 
drágán kell megszerezni. Azért kívánatos, hogy 
a tanfelügyelők ez ismeretágnak nagyobb 
figyelmet szenteljenek". 

Egy másik szemrehányás a fejszámolást illeti. 
„Tanulóink a legkönnyebb föladatot is csak 
írásbelileg oldják meg s hogyha ezt fejben 
kell megoldaniok, tehetetlenül állanak. Oka 
ennek az, hogy a vizsgálatra csak írásbelileg 
fejtik meg a számtani föladatokat. Azért ezentúl 
a vizsgálatoknál a fejszámolásra is fektessenek 
súlyt, a tanítókat pedig utasítsák, hogy csak 
a gyermeki lélekhez alkalmas és gyakorlati 
föladványokat adjanak föl. Végül a kifejezés-
teljes, szép olvasást is csak keveset gyakorolják. 
A. tanító olvasson föl gyakran s törekedjék 
arra, hogy az iskolai könyvtárt szorgalmasan 
használják. Nagy súlyt kell helyezni a jó elő-
adásra s a könyv nélkül tanult darabok gyakori 
ismétlésére ". 

= Trencsénmegyei tanítók internátusa. 
A Trencsénmegyei Alt. Tanítóegyesület, mely 
Bocsek György lelkes vezetése alatt áll, évekkel 
ezelőtt mozgalmat indított tanítók fiai számára 
szolgáló középiskolai internátus fölállítására. 

A mozgalom sikeres volt, amennyiben az inter-
nátusi alapra eddig 21.000 korona gyűlt egybe. 
Trencséni kartársaink most meg akarják való-
sítani az eszmét s e célra a kormány támoga-
tását is kérik. Küldöttségük folyó hó 14.-én 
tisztelgett dr. Berzeviczy Albert miniszternél. 
A küldöttség szónoka Kosztka Mihály kir. 
tanfelügyelő volt, aki, tiszteletteljesen üdvözölvén 
a minisztert, lelkes beszédben ajánlotta figyel-
mébe a trencsénmegyei hazafias érzelmű taní-
tóság humánus törekvéseinek támogatását. A 
küldöttséget, melyhez Smialovszky Valér, Erdélyi 
Sándor, aross Jusztin és Hay din Imre orsz. 
képviselők is csatlakoztak, a miniszter szívesen 
fogadta s a kir. tanfelügyelő beszédére vála-
szolva, kijelentette, hogy a tanítóság anyagi 
jólétére irányzott törekvéseket a lehetőséghez 
képest mindig szívesen támogatja. A miniszter 
biztató kijelentését a küldöttség nagy örömmel 
és éljenzéssel fogadta. 

= Budapest krisztinavárosi iskolaszéke 
a következő beadványt intézte a fővárosi tanács-
hoz : Tekintetes Tanács ! A tanítónak egyik 
legszebb hivatása a haza szeretetére való nevelés. 
Székesfővárosunk tanítósága e .t teljes mérték-
ben át is érzi, meg is teszi, minden alkalmat 
fölhasznál arra, hogy a zsenge gyermeki szívbe 
a haza iránti tiszteletet és önzetlen szeretetet 
beoltsa. Nem mulaszt el egyttlen alkalmat 
sem arra, hogy gyermekeiben azt az érzést 
nevelje, mely büszkévé teszi őt magyarságára. 
Mindezt tudva, csodálkozással látjuk, hogy 
míg más iskola a magyar szabadság hajnal-
hasadásának emlékét mind megünnepli, sőt a 

I székesfőváros annak megünneplését a közép-
és polgári iskolákban el is rendelte, addig az 
alapvető iskola csak oly napnak kénytelen 
tekinteni március 15.-ét, mint a többit. Pedig 
a legfogékonyabb gyermeki L lek nagyon meg-
érzi azt a fonákságot, hogy, míg nagyobb 
testvérei ünnepelnek, addig ő legföljebb csak 
kokárdát tűzhet ki, az ünneplésből nem veszi 
ki a maga részét, tehát nem is tekinti olyan 
nagy ünnepnek ezt a nagy ünnepet, amilyen 
az valóban. Hazafias buzgalommal kérjük a 
tek. Tanácsot : rendelje el, hogy ezentúl március 
15.-ét kivétel nélkül minden iskola köteles 
legyen megünnepelni. Nem kívánjuk ezt a tek. 
Tanács előtt bővebben indokolni, mert hiszen 
már maga a „március 15.-i" kelet telje-. indo-
kolása az ünneplésnek. Teljes bizalommal kérjük 
a tek. Tanácsot ezen kérésünk teljesítésére. 
Hazafias tisztelettel Budapest, 1904 április 3. 

! Dr. Szebeny Antal, elnök. Hajós Mihály jegyző. 
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Erkölcsi szövetség. 
Svájcban tartózkodásom alatt egy az egész 

civilizált emberiségre kiterjedő kultúrmozga-
lom ragadta meg különösen figyelmemet, mely 
előttem egészen ismeretlen eszméivel, intézmé-
nyeivel, céljaival egyaránt megkapó volt s 
érdeklődésemet nagy mértékben fölkeltette. 
Hogy ezt közelebbről megismerhettem, külö-
nösen annak köszönhetem, hogy az általam 
látogatott moralpedagógiai kurzus előadója — 
dr. Foerster — ennek a hatalmas világszövet-
kezetnek titkárja s az egyesület eszméinek 
egyik leglelkesebb előharcosa. 

„Ethische Gesellschaft" („Etical Society", 
„Union pour l'action morale", „Unione morale", 
stb.) címen Amerikában, Angol , Francia-, 
Német- és Olaszországban, valamint Svájcban 
és Ausztriában is, már évtizedek óta egyesü-
letek működnek, melyeknek célja az etikai 
alapnak és erkölcsi szempontoknak érvényesí-
tése, a társadalmi élet minden jelenségében. 
Már régtől fogva azon fár adóinak ez egyesü-
letek, hogy a különböző vallások, politikai 
nézetek, filozófiai tanok által egymástól elvá-
lasztott, egymás ellen gyűlölködésre, agyarko-
dásra uszított embereket egyesítsék egy közös 
emberi alapon : a szeretet, az erkölcs alapján. 

Bámulatos dolgokat hallottam ez egyesületek 
tevékenységéről. Mindenekelőtt, hogy azokat, 
kik társadalmi téren valamit tehetnek és tenni 
hivatva vannak, a társadalmi tevékenységhez 
szoktatják és arra tanítják. Már a gyermekre 
is kiterjed figyelmük. „Kindergildek"-et alakí-
tanak, melyekben előkelő családok gyermekei 
azzal szórakoznak, hogy szegény gyermekek, 
nyomorékok számára különféle hasznos dolgokat 
vesznek, vagy maguk készítenek és ajándékoznak. 

Elképzelhető, mily nemesítőleg hat ez a 
szórakozás az olyan gyermekek lelkére, kik 
különben a földi bajokról keveset tudván, 
könnyen kevélyekké, fönnhéjázókká s mások 
sorsa iránt közönyösökké válhatnának. így 
azonban már a gyermek lelkét fogékonnyá 
teszik a szociális munkálkodás iránt. 

Ugyancsak e társaságok klubbokat alakítanak 
a 18—25 éves munkások számára, hol minden 
hasznos testi és szellemi szórakozásról gondos-
kodva van. A szellemi intelligencia maga köré 
gyűjti e klubbokban a munkások sokaságát, 
ismeretterjesztő fölolvasásokat, mulatságokat 

rendez számukra és soraikból ének- és zene-
karokat szervez. Különösen Amerikában a 
munkások továbbképzésére nagy vagyonnal 
rendelkező társulatokat alapítanak, hol hasznos 
és érdekes gyakorlati, fizikai, természettudo-
mányi, nők részére háztartási előadásokat 
tartanak. S mindezt nagyszerűen fölhasználják 
arra, hogy a nép értelmét helyes irányban 
fejlesszék, érzületét gazdagítsák, lelkületét 
nemesítsék. 

Igen sok volna mindazon kulturális és 
humanitárius intézményeket fölsorolni, melyeket 
ezen egyesületek a fölvilágosultság terjesztésére, 
a nyomor enyhítésére, betegek ápolására, az 
elnyomottak védelmére létesítettek és létesí-
tenek. Bár különböző országokban, különböző O 7 

népek között, egymástól függetlenül működtek, 
a cél, mely felé törekedtek, egy volt : a 
harmónia, a különféle, hol egymás mellett, 
de legtöbbször egymás ellen ható társadalmi 
erőknek összhangba hozatala, összeegyeztetése 
s együttes mőködésre való szervezése a társa-
dalom, az emberiség javára. 

S így már a 90-es években ezen egyesiil-tek 
„Ethischer Bund" néven egy nagy, az egész 
civilizált emberiséget átfogó szövetkezetté ö o 
alakultak, hogy egyesült erővel annál nagyobb 
hatékonysággal működhessenek közre a társa-
dalom megjavításán. 

Tapasztalták, hogy az intézményeket, melye-
ket a kultúra a társadalmi bajok orvoslására 
létesített, az emberi önzés elsilányítja, hatásai-
ban csökkenti ; belátták, hogy egy jobb társa-
dalom fölépítésére, nem annyira az intézmények, 
mint inkább az emberek hiányzanak s ezért 
első sorban az ember belső lelki világát kíván-
ják fejleszteni, irányítani. 

E célból hirdeti az „Ethischer Bund" minde-
nütt a tiszta erkölcs kultúráját. A tiszta erkölcs 
törvényeit kö\etendő normául állítja föl minden 
emberi cselekedetre nézve. Törekvése e szövet-
kezeteknek, hogy az élet igazi etikai mivolta 
érvényesüljön minden egyéni és társadalmi 
törekvésben. Egy nagy szociális mozgalmat 
fejt ki ezen egyesület, melynek vezérelve, hogy 
lélekben kell az embereket megjavítani, hogy 
a társadalmi bajokat orvosolhassuk. 

Ebből a szempontból kiindulva alkotják 
meg szociálpolitikai programmjukat, melynek 
mottója : „Az emberiség fejlődése nem a 
hatalom, az erőszak politikájának van aláren-
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delve; a civilizáció nem az egymással hadilábon 
álló nagyhatalmak politikájától függ : nem az 
európai egyensúly kérdésében van letéve 
Európa boldogulása, hanem csalás a szeretet 
által egyesített emberiségnek fog sikerülni a 
természet fölött való korlátlan hatalomra jutni 
és annak erőit igájába hajtani az emberiség 
boldogítására." 

A cél, melynek ezen egyesület szolgálatába 
szegődött, egyetemes emberi, mely fölülemel-
kedik az osztálykülönbségeken, túlszárnyalja 
az országhatárokat, sőt a maga teljességében 
csak akkor érezhetjük áldását, ha nem szorít-
kozik csupán egy fajra, nemzetre, hanem 
áthatja az egész emberiséget. Nem elejtése ez 
a nemzeti eszmének, hanem betetőzése, mert a 
nemzeti eszme hivatását csak akkor teljesíti 
igazán, ha az emberiség erkölcsi egyetemes-
ségébe beilleszkedik. 

Mint kis patakok egyesüléséből folyó, folyam, 
majd hatalmas tenger lesz, így épül föl az 
emberiség hatalmas épülete családokon, nemzet-
ségeken, nemzeteken s e hatalmas épület csak 
úgy lehet szilárd, ha az alkotó elemei — a 
nemzetek — erősek, szilárdak. 

Nagy eszmék, nemes célok ezek s valóban 
örvendetes ós a jövőre nézve bíztató jelenség, 
hogy a müveit emberiség szellemi vezérei ily 
eszmék megvalósítására kezet fognak egymás-
sal. S az a hatalmas szellemi erő, melyet a 
kultúrnépek kiválóinak egy szövetkezetté való 
tömörülése képvisel, remélni engedi, hogy a 
mogalom eredményeiben is nagyszerűt, korszak-
alkotót fog létesíteni. 

Az erkölcsi kultúra érdekében Európaszerte 
kifejtett agitációnak egyik hatalmas eszköze a 
gyermeknevelés célszerű irányítása s ezért 
különös gondot fordít a szövetkezet arra, 
hogy a tanítókat az erkölcs kultuszának eszm ;je 
hassa át, hogy a gyermeki lelket célszerű 
pedagógiai módszerekkel már alapjüban jóvá, 
nemessé tegyék, hogy első lépéstől fogva oltsuk 
a gyermeki lélekbe az altruisztikus gondol-
kodást, a jónak szeretetét, a szépért való lelke-
sedést s az igazságérzetet. 

Az „Ethischer Bund" jól tudja, hogy a 
tanítók e téren sokban segítségére lehetnek 
és lesznek is, s ennek köszönik létrejöttüket 
a tanítók számára mindenütt rendezett etikai 
kurzusok, melyek egyikén én is részt vettem 
Zürichben. 

S egy heti ott tartózkodásom alatt úgy 
éreztem magamat, — látva e bámulatos szellemi 
mozgalmat — mintha benne volnék a civilizáció 
áramlatában : élni, mozogni láttam a kultúrát, 
éreztem hullámainak csapkodását ; mintha 
Európa szellemi műhelyében lettem volna s 
láttam volna, m nt kovácsolják a nagy eszmé-

ket, melyek hivatva vannak majdan az <mbe-
riség sorsát kormányozni. 

Láttam embereket, kik fölülemelkedve az 
emberi önzés okozta gyarlóságokon, ideálisan 
küzdenek eszmékért. Láttam igazi kultúréletet, 
mely az emberben legyőzi az állatot s igazi 
emberré teszi a szó nemes értelmében. 

(Nagyváradj Sebestyén Dezső. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította: Lelbach Péter 
cservenkai nagybirtokosnak, aki a cservenkai 
ág. hitv. ev. felekezeti iskola építkezési céljaira 
16.859 koronát adományozott. 

Kinevezte: Mátyás Emma oki. tanítónőt a 
titeli áll. el. népi>k.-hoz r. tanítónővé; Hubka 
Mária oki. tanítónőt a beregszászi áll. el. nép-
isk.-lioz r. tanítónővé; özv. Hegedűs Istvánné 
oki. óvónőt a tolcsvai áll. óvóhoz óvónővé ; 
Bertalan Róza oki. tanítónőt a maroscsapói 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Popp Fülöpke 
oki. óvónőt a torontálozorai áll. óvóhoz óvónővé; 
Spolarich János német-palánkai és Vámszer 
József nagyszebeni áll. polg. isk. r. tanítókat 
a IX. fizetési osztályba; Murányi Kálmán 
alsólenclvai, Holly István hódmezővásárhelyi, 
Schmidt Julia somorjai áll. segélyezett községi, 
Szakáls Irén kismartoni, Kardos Pál német-
palánkai, SehovichnéJoóbEv\m alsókubini, Gaál 
József szenici, Sztankovics Adorján modori, 
Makoldyné Molnár Ilona brassói, Jablánczy 
Margit és Bay Anna aranyosmaróthi, Gábriel 
Paula beregszászi Gyurkovics Anna zalatnai, 
Gyurman Sarolta nagyszőllősi, Lukács Erzsébet 
nagykanizsai, Tomory Mária munkácsi, Mila-
kovszky Mária orosházi, Okányik Kornélia abonyi 
és Grósz Irma zalaegerszegi állami, Szigeti Jolán 
kaposvári áll. segély, községi, Bébay Mária nagy-
tapolcsányi, Vukovits Márta szamosújvári, Láng 
Teréz csáktornyai, Kadocsa Béla dicsőszent-
mártoni és Kaffka Margit miskolci állami, 
Tamás Károly besztercei áll. segély, községi, 
Berger Mária hosszúfalusi és Littván Sándor 
szegedi állami, Szörényi János besztercei áll. 
segély, községi, Surányi János CsongrádMe'sel 
Rezső szilágycsehi, Hankóczy Irén fiumei, Zcrda-
helyi Izabella nagyszőllősi, Valkovszky Olga 
körmendi és Horváth Mihály nagyszőlli'si állami 
polgári iskolai segédtanítókai, illetve segéd-
tanítónőket, továbbá Petróczy István központi 
szolgálattételre berendelt áll. el. iskolai, oki. 
polgári iskolai tanítót, végül dr. Hót h Fülöp 
szombathelyi áll. segély, felső keresk. isk. és 
dr. Braun Róbert lippai áll. polg. és felső 
keresk. isk. helyettes tanítókat és képesített 
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középiskolai tanárokat, valamint Brünn Ignác 
szombathelyi áll. segélyezett felső keresk. isk. 
helyettes tanítót és képesített felső keresk. isk. 
tanárt a X. fizetési osztályba rendes tanítókká, 
illetve tanítónőkké. 

Nyugdíjai utalványozott : Csorba János 
ongai munkaképtelennek talált ev. ref. tanító 
részére évi 680 koronát; Nemes Mihály uglyai 
g. kath. el. isk. tanító részére évi 620 koronát; 
Kosztina Miklós ácsuvai munkaképtelennek 
talált gör. kel. tanító részére évi 780 koronát; 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Pap Endre kápolnai rkath. el. isk. volt 
tanító özvegye, szül. Petheő Ida részére évi 
570 koronát, Ida, Jrén és András kk. árvái 
részére egyenként 95 kor., együtt 285 kor., 
mindössze 855 koronát; néhai Uindisch Antal 
kőszegi r. kath. el. isk. volt tanító özvegye, 
szül. Freybrrger Emilia részére évi 737 kor. 
60 fillért és 5 kk. árvája részére együtt 614 kor. 
66 fillért; néhai Magyar Imre szegedi közs. 
isk. volt tanító özvegye, szül. Szabó Etelka 
részére évi 680 koronát, Antónia és Margit nevű 
kk. árvái részére egyenként 113 kor. 33 fillért, 
együtt 226 kor. 66 fillért, mindössze 906 kor. 
66 fillért; néhai Weisz Jakab szabadkai izr. 
el. isk. tanító özvegye, szül. Kappel Sarolta 
részére évi 720 koronát; néhai Ferenczy István 
deési áll. polg. leány isk. igazgató tanító özvegye, 
szül. Kassics Mária részére évi 1044 koronát ; 
néhai Somogyi János bonyhádi nyugalmazott 
rkath. tanító özvegye, szül. Kalnpl-a Mária 
részére évi 664 koronát; néhai Vig József 
hanvi rk. el. isk. volt tanító özvegye, szül. 
Kocsy Alojzia részére évi 309 koronát, Margit, 
Sándor és László nevű árvái részére együtt 
évi 154 kor. 50 fillért; néhai Kapitän László 
boncnyiresi gör. kath. tanító özvegye, szül. 
Tecár Krisztina részére évi 300 koronát. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Tor.-Szécsány. 1. A helyettes tanítót lak-

bér nem illeti meg. 2. Ha a sorozáskor nincs 
állásban, besorozhatják három évre. 3. Az a 
sorsjegy már elévült. — Eördögh. A szünidei 
ríjztanfolyamról még nem kaptunk értesítést.— 
Gy. J. Kővágószöllős. 1. A tanítónőképzők 
„föloszlatásáról" mi semmit sem tudunk ; csak 
küldje leányát továbbra is bátran oda. 2. A 
tanítónő, ha férjhez megy is, megtarthatja 
állását. — K. K. Fankota. Vizsgálati enge-
délyért a miniszterhez kell folyamodni ; a 
kérvényt annál a képzőnél adja be, ahol az 
illető vizsgálatot tenni óhajt. — „Szerény." 
A véglegesítést kérheti is, „kivánhatja" is, de 
nem követelheti, mivel csak helyettesítőnek 
alkalmazták. — B. Ií. Szék. Leginkább a 

Paedagogische Zeitungot ajánljuk ; megjelenik 
Berlinben, Auguststrasse 49 ; U évre 2 M. 25 f. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Dr. Berzeviczy Albert vallás- és 

közoktatásügyi miniszter a mult héten szülő 
vármegyéjében : Sárosban járt és mindenütt, 
ahol megfordult, a tisztelet és szeretet őszinte 
megnyilatkozásának jeleivel találkozott. Meg-
látogatta a miniszter Eperjesen azt a jogaka-
démiát, amelyben tanárkodott s meglátogatta 
a város többi tanintézeteit is, megelégedésének 
adva mindenütt kifejezést. A miniszter szülő-
helyén: Berzevicén is töltött néhány napot. 

— Világ folyása. A magyar képviselőház 
f. hó 15,-i ülésében megkezdte a megyei tiszt-
viselők fizetésrendezésére vonatkozó törvény-
javaslat tárgyalását. Az 1904. évi költségvetést 
Lukács László a f. hét folyamán terjeszti be. — 
Dr. Berzeviczy Albert miniszter népoktatásügyi 
törvényjavaslatát, melyet a közvélemény nagy 
érdeklődéssel vár, május hó elejére összehívandó 
szaktanácskozás elé terjeszti. — A keletázsiai 
harctéren nagy katasztrófa érte az oroszokat. 
A japáni hajóraj megtámadta az orosz flottát 
Porth-Arturnál s rövid ütközet után a Pelro-
pavlovszk nevü vezérhajót levegőbe röpítette s 
több orosz hajón erős sérüléseket ejtett. A 
Petropavlovszk, Oroszország legnagyobb hadi-
hajója, 150 másodperc alatt elsülyedt, magával 
rántván Makarov főparancsnokot, egész vezér-
karát, mintegy 800 orosz tengerészt és — fáj-
dalom ! — a nagy orosz festőt : Verescsagint 
is, aki szintén a hajón volt. Cirill orosz nagy-
herceg csodálatos módon megmenekült. A 
keletázsiai orosz flotta ezzel teljesen harckép-
telenné van téve. 

— Az országos közoktatási tanács állandó 
bizottsága április 12.-én Beöthy Zsolt dr. e'nök-
lésével tartott ülésében a népiskolai tantervi 
utasításokkal foglalkozott és elintézvén az 
énektanításra vonatkozó részt, annyira haladt 
e munkálatával, hogy a legközelebbi ülésen 
befejezi az osztott népiskola tantervéhez készí-
tett utasítások tárgyalását. 

— Magyarrá lett község. Aradszentmárton 
községben tíz évvel ezelőtt alig hallott ik még 
magyar szót az iskolában, hol két községi 
tanító működött. Akkor azonban egy makói 
születésű buzgó magyar tanító került oda, ki 
nemcsak az iskolában, de a felnőttek között 
is annyira megkedveltette a magyar szót hogy 
ma már az öregebb svábok is előszeretettel 
beszélnek magyarul, habár töredezve. Sokat 
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tett e tekintetben az újonnan szervezett állam 
népiskola is, melyben hat tanerő működik. 

— Tanítók luürészestélye. A Magyar 
Tanítók Otthona f. hó 13-án a fővárosi Vigadó 
termeiben nagy hangversenyt rendezett mely 
úgy anyagi, mint erkölcsi tekintetben fényesen 
sikerült. Megjelent a tanítók közt dr. Berzeviczy 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter i-, 
ott láttuk továbbá Márkus József főpolgár-
mestert, Halász Ferenc min. oszt.-tanácsost, 
dr. Bárczy István tanácsnokot s az iskolaügy 
több kiváló vezérférfiát. A hangversenyt a 
honvédzenekar kezdte meg a Hunyadi-meg-
nyitó-val. Ezután Békey Józsa lépett a dobogóra 
és fényes művészettel adta elő hegedűn Saint-
Saens Rondo-ját. A taps csillapultával Maleceky 
Bianka Kern Aurél, Kacsóh Pongrác és Farkas 
Ödön egy-egy dalát énekelte s gyönyörűen 
iskolázott, finom hangjával, ízléses előadásával 
viharos tetszést aratott. Tordai-Gh-xil Erzsi 
két költeményt szavalt el rendkívül hatásosan. 
Majd a fővárosi tanítók vegyeskara mutatta 
be Hackl Lajos vezetésével Händel Diadal-
énekét 'és Kacsóh Pongrác Tavaszi dal című 
bájos, dallamos, mesteriesen fölépített kórusát. 
A közönség a szerzőt többször a dobogóra 
szólította. Schiffer Adolf, a zeneakadémia jeles 
tanára, három gordonkaszámot adott elő, 
mindegyikkel nagy hatást keltve. A vegyes 
kar magyar dalai fejezték be a pompásan 
sikerült hangversenyt. Nemsokára kezdődött 
a tánc, melyet körmagyarral nyitottak meg. 
A körmagyar zenéjét Nohn Nándor, a tanítók 
vegyeskarának második karmestere szerezte ez 
alkalomra. A kitűnően betanult magyar táncot 
zajos lelkesedéssel fogadták. Örömmel konsta-
táljuk a tanítók rendezte művészest nagy 
sikerét s büszkeséggel tölti el tanítói szívün-
ket az, hogy fővárosi kartársaink vegyes-
kara oly fényesen mutatkozott be. Ha a 
Magyar Tanítók Otthona továbbra is ezt a 
harmóniát fogja ápolni, kétségkívül megnyeri 
a szíveket! 

— Dr. Staub Mór halála. A Ferenc József 
Tanítók Házáról gyászlobogó hirdeti, hogy az 
orsz. tanszermúzeum igazgatója : dr. Staub 
Mór, kir. tanácsos, minta-gimnáziumi tanár 
meghalt. Dr. Staub Mór Pozsonyban született 
s elvégezvén a tanítóképzőt, már az ötvenes 
évek végén Budára került tanítónak. Mint 

ilyen a pesti egyetemen magasabb képesítést 
szerzett, majd a berlini és a bonni egyeteme-
ket is látogatta. Mint tanár a fővárosban több 
helyen működött s megalapítván a rabsegítő-
egyesületet, a várbeli iskolában a rabok taní-
tását magára vállalta. A magyTar jogászegye-
sület 1868-ban tagjává választotta s az 1885-iki 
kiállításon ő rendezte a fog- és fegyházi okta-
tási vonatkozó részt, majd 1896-ban, az ezred-
éves kiállítás alkalmával elkészítette a köz-
oktatásügyi csoport tervezetét. Az Akadémia 
1898-ban választotta meg levelező tagjának. 
Irodalmi munkássága kötetekre rúg. Tagja 
volt számos tudományos bel- és külföldi 
társaságnak. 1897-ben királyi tanácsos lett. 
Föl kell róla jegyezni, hogy amikor 1879-ben 
a fillokszéra megkezdte pusztítását Magyar-
országon, Staub Mór a főváros németajkú 
szőlősgazdáinak nyilvános előadásokat tartott, 
amelyeken megmagyarázta nekik a veszedel-
met és az ellene szükséges védekezést. Titkára 
volt a Földtani Társulatnak, szerkesztette a 
Földtani Közlöny-t. A földtani intézetben ő 
szervezte az ősvilági növények gyűjteményét, 
amely már tizenháromezernél több példányból 
áll. Általában érdemes és hasznos működést fej-
tett ki s nemcsak a pedagógia terén, hanem 
tudományos kutatásaiért, társadalmi téren vég-
zett munkájáért is nagy elismerés illeti. Halála, 
melyet családja és nagy rokonsága gyászol, 
őszinte részvétet kelt a tudományos világban is. 

— Esï.v emberbarát ünneplése. Glück 

Frigyest, a Pannónia szálloda tulajdonosát, a 
nagy emberbarátot, arcképének le festetésé vei 
és leleplezésével a budapesti vendéglősök és 
fogadósok ipartársulata f. hó 12.-én rokon-
szenves ünneplésben részesítette. Glück Frigyes-
nek az Eötvös-alap is sokat köszön, ameny-
nyiben a nagy emberbarát már évek óta 
szabad asztallal' látja el a tanítók főiskolai 
tanuló fiait. Glück Frigyes emberbaráti érde-
meit meleg szavakban méltatta Ujváry Béla 
elnök az Eötvös-alap f. hó 14.-i választmányi 
ülésén, bejelentvén, hogy az ünnepelthez az 
Eötvös-alap nevében üdvözlő iratot küldött. 
A gyűlés helyesléssel vette tudomásul az 
elnökség intézkedését s abbeli reményének 
adott kifejezést, hogy Glück Frigyes továbbra 
is megtartja jó indulatában orsz. segélyegye-
sületünket. 

— A Magyar Pedagógiai Társaság folyó 
hó 16.-i ülésén dr. Weszely Ödön Egyéni és 
társadalmi pedagógia címen érdekes (székfog-
laló) fölolvasást tartott, melyben a szociál-
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pedagógiai eszméket magyarázta. Az elméleti 
pedagógiában szerinte a szociális eszmék hatása 
abban a törekvésben jelentkezik, amely az 
inviduális nevelést a szociális neveléssel akarja 
kicserélni. A pedagógiát a szociológia egyik 
ágának tekinti s föladatát úgy határozza meg, 
hogy a kultúrjavakat kell a jövő nemzedékre 
átszármaztatnia. így aztán csak egyféle peda-
gógiáról, a szociál-pedagógiáról lehet beszélni ; 
a szociál-pedagógia orgánumai pedig azok a 
kultúrintézmények, amelyeket a társadalom 
állít a szellemi javak terjesztésére. 

— Az Eötvös-alap választmánya folyó hó 
14-én Ujváry Béla elnöklete alatt a Ferenc 
József Tanítók Házában jól látogatott ülést 
tartott, melynek fő tárgya a kolozsvári Tanítók 
Hunyadi Házának gondnoki és egyéb ügyeiben 
való intézkedés volt. A Tanítók Háza szabályai 
értelmében gondnokot csak a közgyűlés 
választhat, mivel azonban közgyűlés csak 
augusztus 18-án lesz s a Háznak már előbb 
van szüksége gondnokra, a választmány (gyűjtő-
és kezelő-bizoi,tság) az elnökség előterjesztésére 
egyhangúlag Kozma Ferenc kir. tanácsos, tan-
felügyelőt bízta meg a kolozsvári Tanítók 
Háza gondnoki teendőinek végzésével 1904 
július 1-től kezdődőleg. A választást, az állás 
végleges betöltését, a Kolozsvárt tartandó köz-
gyűlés fogja megejteni. Az elnöki bejelentések 
közül megemlítj ük a következőket : a szövet-
kezetek, vármegyék, városok és pénzintézetek 
az elnökség megkeresésére eléggé szépen 
támogatják alapunkat s örvendetes különösen 
az, hogy a legtöbben nem egyszersmindenkorra 
küldenek segélyt, hanem évről évre helyeznek 
kilátásba ilyet ; az elnökség kérelmére a kir. 
tanfelügyelő urak ismét fölhívták a tanítóság 
figyelmét orsz. segélyegyesületünkre s fölhívá-
suknak szép sikere is van, amennyiben a tag-
szaporulat január óta mintegy 500 ; új alapítvá-
nyok is szépen folytak be s azokkal, amelyeknek 
még ez évben be keh folyniok, 54.000 koronát 
tesznek ki ; örömmel jelentette az elnök, hogy 
az alap vagyona már elérte a félmillió koronát 
s hogy az elnökség kedvező árfolyamon 45.000 
korona névértékű ßW/o-os földhitelintézeti 
zálogleveleket vásárolt. A Tanító-sorsjáték az 
Eötvös-alapra 5021 koronát jövedelmezett; ezt 
az alap törzsvagyonához csatolják s a sorsjáték 
rendező bizottságának, valamint a Magyar 

Tanítók Otthonának a kezdeményezésért köszö-
netet mondanak. Előterjesztést tett az elnökség 
miniszter úr ő nagyméltóságának a kolozsvári 
Tanítók Háza célszerű berendezése tárgyában, 
kérve, hogy Józsa Mihály gondnok Kolozsvárra 
küldessék. A miniszter ezt a kérelmet teljesí-
tette, Józsa M. gondnok Kolozsvárra leutazott s a 
Tanítók Háza ottani adhoc felügyelő bizottságával 
a célszerű berendezés tárgyában megállapodásra 
jutott. Az idevonatkozó munkálat már be van 
terjesztve illetékes helyre. Jelentette az elnök 
azt is, hogy a kolozsvári Tanítók Házára a 
minisztertől évi 40 C0 korona segélyt kért s 
ebből a folyó 1904. év négy hónapjára 1333 
koronát ; a kérvény most van tárgyaláson. 
Tárgyalták ezután a „Cinkota és vidéke állami 
tanítói testületének" abbeli indítványát, hogy a 
szavazás az Eötvös-alap minden fontosabb 
ügyében tanítótestületenként ejtessék meg, hogy 
így az alap minden meglepetéstől meg legyen 
óva. Mivel mások meg azt kívánják, hogy 
egyénenkénti szavazás hozassék be, a választ-
mány az egész kérdést az alapszabályok tár-
gyalására kiküldött bizottsághoz tette át 
javaslattétel végett. Józsa Mihály gondnok 
jelentést tett a Tanítók Háza V* évi költségeiről, 
melyek összesen 24.925 korona 95 fillérre 
rúgnak. Az ülés elején megemlékezett az elnök 
dr. Staub Mór haláláról, akinek özvegyéhez 
részvétiratot küld az elnökség és megemlítette, 
hogy Glück Frigyest ünnepeltetése alkalmából 
írásban üdvözölte. 

— Külön órát a mesének ! Ily című tanul-
mányát, mely évekkel ezelőtt lapunkban jelent 
meg, Bursics Ernő most külön füzetben is ki-
adta. Rámutat kis füzetében a szerző arra a 
nemzeti szempontból lehetetlen állapotra, hogy 
a német iskolák mintájára mi is csak az V. 
VI. osztályokban tanítjuk a népiskolákban a 
történelmet, pedig Magyarország legtöbb nép-
iskolája négyosztályú csonka népiskola. Száz 
iskola közül alig akad 30—40, amelynek V. VI. 
osztálya volna. Ami nem jelent kevesebbet, 
mint azt, hogy történelmi tanításunk tulajdon-
képpen nincs is és „ezerek meg ezerek, hogyha 
nem tízezerek vagy százezerek, lépnek ki isko-
láinkból évről-évre az életbe, anélkül, hogy 
hazájuk, fajuk, nemzetük történelmét megismerni 
valaha alkalmuk lett volna." Az új tanterv 
készítőitől azt kívánja, hogy a túlságos és 
fölösleges grammatizálás megszorításával, az I. 
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és ÍJ. osztályokban pedig a beszéd-értelem-
gyakorlatok -óráiból : adjanak külön órát a 
mesének, hogy nemzetünk történelmét nép-
iskoláink alsó és középső osztályaiban a tanító 

legalább végig mesélhesse. — A füzet ára o ö o 
40 fillér ; megrendelhető a Merkur könyvnyom-
dában, Budapesten. Melegen ajánljuk elolvasásra. 

— A szombathely-egyházmegyei róm. 
kath. tanítók egyesülete központi bizottsága 
Szombathelyen ülést tartott, melyen szóba 
került az alakulóban levő országos r. katb. kántori 
nyugdíj-intézet s hogy minő álláspontot fog 
ez ügyben az egyesület elfoglalni? Barabás 
György elnök megemlíti, hogy ez az ügy az 
orsz. kath. tanügyi tanács legutóbbi ülésén 
szintén szőnyegen forgott, hol is a szervezeti 
szabályok fölolvastattak, de határozatot a tanács 
nem hozott, hanem utasította annak tervezőit 
újabb pótlásokra. Többek hozzászólása után a 
bizottság arra a meggyőződésre jutott, hogy 
az ügy gyökeres orvoslása az volna, ha a kán-
tori fizetés nemcsak a tanítói fizetés kikerekítése 
esetében tekintetnék tanítói fizetésnek, hanem 
általában s mint ilyen a nyugdíjba is beszámít-
tatnék. Azért azt határozta, hogy az 1893. évi 
XXVI. t.-c. 8. szakaszának ilyen módon és érte-
lemben leendő magyarázása céljából az egyesület 
nevében küldöttséget meneszt a közoktatásügyi 
miniszterhez ; e küldöttség tagjaivá a bizottság 
Barabás Györgyöt, Barabás Istvánt és Fejes 
Jánost választá. Egyúttal határozatba ment, 
hogy a szerkesztendő memorandum ölelje föl 
a tanítói fizetések rendezésének kérdését is. 
A németújvári körben arról panaszkodnak, hogy 
ámbár van a vármegyének egy rendelete, mely 
eltiltja az iskolás gyermekeknek a korcsmában 
való tartózkodását, mégis akárhányszor meg-
történik az a gyermekek testi és lelki életének 
nem kicsinylendő kárára, mert a korcsmáros 
nem akar elesni a haszontól, a falusi elöljárók 
pedig nem fejtenek ki kellő erélyt a rendeletet 
semmibe vevő rokon vagy jó barát megrend-
szabályozásában. Kívánatosnak tartja azért, 
hogy a vármegye intézői a rendeletet föl-
újítanák és annak ellenőrzését a csendőrségre 
bíznák. Az indítványt a bizottság nagyon helyén-
valónak találta s megbízta az elnököt a szük-
séges lépések megtételére. Az egyetemes tanító-
gyűlésen hivatalosan Barabás György elnök 
fogja képviselni az egyesületet. Az 1904. évi 
rendes — XXI. — közgyűlés napjául a bizott-
ság szeptember hó 13.-át tűzte ki. 

— Benke Zsigmond gyerővásárhelyi állami 
elemi iskolai tanítóról, ki nemrég halt meg, 
igen rokonszenves nekrologot kaptunk. A 
boldogult 30 éven át működött Algyógyon, 
Mezőbándon, hol a tanítói körnek megalkotója 
s éveken át vezetője volt, majd Vajnatinán és I 

az utolsó négy évben Gyerővásárhelyen. Itt 
110 mindennapi tankötelesnek félnapos rend-
szer szerint való oktatásával s az oláh gyer-
mekek magyarosításával oly rendkívüli szor-
galmat fejtett ki, hogy kora reggeltől késő 
estig az iskolában ült s gégebajt szerzett 
magának. Páratlan buzgalmát a kormány több 
izben jutalmazta, de egészsége tönkrement s 
elhalt, 7 gyermeket hagyva maga után, mielőtt 
nyugdíját élvezhette volna. Népszerűségét és 
érdemeit eléggé mutatja az a tény, hogy egyik 
kolozsvári lap fölhívására közadakozásból 
segítették özvegyét és árváit az állami segély 
kiutalványozása előtt. Legyen áldva e derék 
tanító emlékezete ! 

— Egy tanfolyam tanulságai. Az osztrák 
fővárosban az idén is, mint minden évben, 
népszerű iskolai tanfolyamot rendeztek. A tan-
folyamon 498-an vettek részt, köztük 293 férfi 
és 205 nő; a legtöbben 20—30 éves emberek. 
A tanfolyam hallgatói foglalkozásukra nézve 
voltak: első sorban munkások, továbbá kereskedő-
segédek, tanítók, nyugdíjasok és hivatalnokok. 
A tanfolyam bevégzése után a vezető tanárok 
kérdőíveket adtak a hallgatóknak, akiknek két 
kérdésre kellett felelniök. Az egyik : milyen 
okból hallgatta a tanfolyamot ; a másik : mit 
gondol, milyen haszna lesz a tanfolyam hallga-
tásából ? A feleletek annyi igaz őszinteséggel 
vannak megírva, hogy első sorban nagy lélek-
tani értékük miatt is figyelmet érdemelnek. 
Egy építősegéd és egy nyugdíjas azt felelte, 
hogy unalomból és időtöltésből járt oda. Egy 
középkorú asszony azért, hogy meneküljön 
önmaga elől bizonyos időre. Egy hivatalnokné 
így fejezi ki magát: „A tanfolyamot ktünő 
eszköznek tartottam arra, hogy meneküljek a 
magánosságból, ahová önként száműztem maga-
mat az emberek rosszasága miatt, de amely 
mégis nyomasztó kezdett rám lenni. Vissza-
tértem hát az emberek közé, anélkül, hogy bármi-
féle érintkezést kellett volna velük kezdenem." 
Egy orvos özvegye azért, hogy, ha fiatal leányok-
kal ismerkedik meg, a lelkükre kösse, hogy ne 
menjenek orvoshoz feleségül. Hogy miért ne, 
azt ő tudja. Egy hivatalnoknő, aki süket volt, 
azért, mert úgy sem hall semmit a tanításból. 
A szociáldemokrata embert a feleletéből meg-
lehet ismerni, mert mindegyik feleletnek van 
valami különös ismertető jele. így például 
nagyon sok használja e jelszót : A tudás 
szabaddá tesz. Vagy pedig : Szemünket és 
fülünket nyitva kell tartanunk, ha a kis időt, 
míg élünk, átaludni nem akarjuk. Egy másik : 
Azért hallgattam anatómiai előadást, hogy 
megismerjem a testet, amely a kenyeret keresi. 
A filozófiai előadásokat hallgatták : nyugodt, 
egészséges gondolkodásmód elsajátítása végett 
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Belső megelégedés eléréséért. Egy üvegárúval 
kereskedő ügynök azért, hogy a világot és az 
embereket magasabb szempontból ítélje meg. 
Egy szabónő ezt írja: „Köszönöm, hogy 
figyelmessé tettek a jó könyvekre, mert így 
sok hiábavaló munkát takarítottam meg." 
Érdekes egy irodai alkalmazott felelete : Meg-
tanultam praktikusan gondolkozni és cselekedni. 
Megelégedett vagyok cselekedeteimmel; roko-
naimat, ismerőseimet jobb argumentumokkal 
meg tudom nyerni terveimnek. A társaság 
szempontjából is érdekes feleletet kaptak. Az 
egyik szerint : A társaságban van miről beszélni. 
Gyermekeimre hasznosan tudok hatni. Több 
érzékem van minden szép és hasznos iránt. 
Egy asszony, aki orvosi tanfolyamot hallgatott : 
„ Segítségére tudtam lenni szívbajos anyámnak ; 
háztartásomban jobban érvényt szereztem a 
hygiénia követelményeinek és gyermekeim 
gondozásánál sok dolgot másképen fogok 
cselekedni." Érdekes, hogy egyetlenegy sem 
látogatta azért a tanfolyamot, hogy könnyebben 
tudjon pénzt szerezni. Az egyetemi tanárok, 
akik az előadást tartották, azt mondják, hogy 
szivesebben tanítottak, mint az egyetemen : 
olyan áhítatos és figyelmes hallgatóik voltak. 

— Az Eötvös-alap köréből. Gyűjtés. A 
debreceni statusquo izr. iskola igazgatója : Kuthi 
Zsigmond közli velünk, hogy iskolájában gyűj-
tést rendeztek az Eötvös-alap javára, mely 27 
korona 30 fillért eredményezett, még pedig: 
Lusztig Szeréna gyűjtése 5 K 33 f; Both 
József gy. 3 K 54 f ; Smilovits Mihály gy. 
4 K 32 f ; Lövinger Mórné gy. 1 K 50 f; 
Kuthi Zsigmondné gy. 1 K 84 f ; Roth József 
gy. 4 K 30 f ; Lippe József gy. 83 f'; Brief 
Ilona gy. 5 K 64 f = 27 Iv 30 f. 

— Fölvételek az állami tanítóképzőkbe. 
Baján, az állami tanítóképző-intézetben inter-
nátus és köztartás van, még pedig államkölt-
séges, teljesen díjmentes és kedvezményes. 
Fizetéses helyek 10—20 koronások. Ebben a 
tanítóképzőben kántori képesítő-vizsgát is lehet 
tenni görög keleti szerb és más, keresztény 
vallásúaknak. — A losonci állami tanítóképző-
intézetben a jövő iskolai évben a következő 
kedvezmények üresednek meg : Húsz ingyen 
étkező hely a köztartásnál és tizenhat ingyen 
lakás az internátusban. Ezekre a kedvezmé-
nyekre csak olyan tanulók tarthatnak igényt, 
akik a közép- és polgári iskola IV-ik, illetve 
a felső népiskola III. osztályát jeles vagy kitűnő 
sikerrel elvégezték, kifogástalan magaviseletűek 
é-; szegénysorsukat igazolni tudják. Egyenlő 
körülmények között a tanítók gyermekei előny-
ben részesülnek. A pályázatok f. évi május 31-ig 
küldendők be az intézet igazgatóságához. — 
A pápai áll. tanítóképző-intézet első osztályába 

az 1904/5. iskolai évben 40 tanulót vesznek föl. 
A II., III. és IY. osztályba nem vehető föl 
senki sem, mert ezekben az osztályokban a 
tanulók létszáma igen nagy. Az I. osztályba 
fölveendő tanulók között lesz 30 bennlakó, 10 
bejáró. Kedvezmények : ingyenes bennlakó 26, 
féldíjas bennlakó 4, havi 20 korona ösztön-
díjat kap 8 bejáró tanuló. A kérvényeket 1904 
május 31.-ig kell a tanítóképző-intézet igaz-
gatóságánál beadni. 

— Gyűlések. A zalamegyei általános tanító-
testület „Zalaegerszegi járásköre" Zalalövőn 
május hó 5.-én közgyűlést tart. — A nagy-
küküllővármegyei általános tanítóegyesület 
„bürkösi fiókköre" április hó 27.-én Medgyesen 
az állami iskola helységében gyűlést tart. — 
A „Vasvármegyei általános tanítóegyesület" 
vasvári járásköre folyó évi gyűlését április 
28.-án Felsőankón tartja a következő tárgy-
sorozattal: 1. Elnöki beszámoló jelentés a 
legközelebb mult 3 évről, 2. „Visszaemlékezés 
52 évi tanítói multamra" Tormássy Károlytól 
(Tanügy tört. töredék). 3. .A nevelésről" érte-
kezés Benda Lászlótól. 4. Folyó ügyek, tiszt-
újítás. — Az abaúj-tornamegyei ált. tan. test. 
szikszói járásköre ez évi gyűlését nem május 
10.-én, mint a szétküldött meghívókban jelezve 
van, hanem a róm. kath. tanítókat érdeklő 
keresztjáró napok miatt május hó 4.-én fogja 
megtartani. — Az abaúj-tornamegyei általános 
tanítóegyesület fűzéri köre folyó évi május hó 
5.-én délelőtt 9 órakor Z^adányban, az állami 
iskola egyik tantermében tartja gyűlését. — 
Az .Udvarhelymegyei Tanító-Égylet" Székely-
udvarhelyen május hó 11-én tartja meg XXlX-ik 
rendes közgyüle'sét. — A „Csanádmegyei 
Tanító-Egyesület" makói járásköre április hó 
27-én, Apátfalván rendes félévi gyűlést tart 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily eímen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII. ker. Hársfa-utca 32. szám a.; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker. Rottenbiller-utca 
66. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke: 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker. Városmajor-
utca 31. szám; pénztárosa: Dallos István, lakása: I. 
ker. Gellérthegy-utca 27. szám. 

Tartalom : Magyar nemzeti szellem a nemzetiségi 
iskolákban. Szokolszky Rezső. — Adat a tanító házi 
fegyelmi jogához. K. Nagy Sándor. — Eötvös-alapunk 
szervezetének eddigi változásairól. Péterfy Sándor. — 
Iskolaegészségügyi nemzetközi kongresszus. Ujváry 
Béla. — Külföldi szemle. — Trencsénmegyei tanítók 
internátusa. — Budapest krisztinavárosi iskolaszéke. — 
Szünóra. Erkölcsi szövetség. Sebestyén Dezső. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje l en ik e l ap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i népok ta tás i 
intézet , t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és tan í tóképző - in t éze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megkü ldése i rán t i fo lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir . tanfelügyelő ál ta l l á t t amozot t 
községi előljárósági b i zony í tvánnya l együt t , a „"Néptanítók 
Lapja ' ' szerkesztőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u tolsó p o s t a világosan k i i randó. 

Előf izetési á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fi l lér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre^ előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i rde t é sek á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenk i á l ta l k i számí tha tó h i rde t é s i d í j e lőre kü ldendő 
be . Eiryéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓ HIV ATAIj : 
BUDAPEST, 11. K E R . , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . 

Rákóczi emléke. 
A magyar kormány hivatalos lapja 

folyó hó 20.-i számában a következő 
királyi kéziratot közli, gróf Tisza István 
kormány elnökhöz intézve: 

Kedves gróf Tisza! 
A magyar történelem kiváló alak-

jai közül egyedül II. Rákóczi Ferenc 
hamvai nyugszanak idegen föld bon s 
e hamvak hazaszállítása a nemzet-
nek ismételten kifejezett közóhaját 
képezi. 

Hála legyen érte az isteni gond-
viselésnek: azok az ellentétek és félre-
értések, amelyek súlyosan nehezedtek 
elődeinkre hosszú évszázadokon át, 
ma már egy végkép letűnt korszak tör-
ténelmi emlékéit képezik. 

Király és nemzet kölcsönös bizalma 
és az alkotmány visszaállított békés 
uralma megteremtették a trón és a 
nemzet között a sikeres egyesült mun-
kásság alapföltétélét képező összhangot. 

Keserűség nélkül gondolhatunk 
tehát vissza mindannyian a mö-
göttünk álló borús korszakra s király 
és nemzet egyesült kegyelete keresheti 
föl mindazok emiékezeiét, kiknek ve-

zető szerep ju tot t a letűnt küzdel-
mekben. 

Ennélfogva utasítom, hogy II. Rá-
kóczi Ferenc hamvai hazaszállításának 
kérdésével foglalkozzék és erre vonatkozó 
javaslatait elvárom. 
Kelt Bécsben, 1904 április 18.-án. 

Ferenc József s. k. 
Gróf Tisza István s. k. 

Örömmel és hazafias megelégedéssel 
halljuk a királyi szót, amely a leg-
szebb királyi tett. Maga szeretett ko-
ronás királyunk magasztalja azt az 
összhangot,, mely „a király és a nem-
zet kölcsönös bizalmából" fakadva csak 
áldást hozhat erre a sok megpróbál-
ta tás t látott országra. 

Mi, magyar tanítók, akiknek nemzet-
fönntartó és nemzeterősítő föladatunk 
nemcsak királyhű, de egyszersmind 
hazafias, magyar nemzedéket is nevelni : 
hálát mondva halljuk fölséges Urunk 
ajkairól a királyi szózatot, hogy „király 
és nemzet egyesült kegyelete keresheti 
föl mindazok emlékezetét, kiknek vezető 
szerep jutott a letűnt küzdelmekben." 

Véssük jól szívünkbe e szívből jövő 
és szívhez szóló bölcs szavakat s ne-
veljünk erős hazafias érzésű magyar 
nemzedéket az alkotmányos magyar 
királynak ! 



2 15. szám. 2 

m A M. T. Orsz. Bizottságának küldött-
sége folyó hó 21.-én tisztelgett gróf Tisza 
István miniszterelnöknél és dr. Berzeviczy 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszternél, 
hogy a felekezeti és községi tanítók fizetés-
rendezésének és nyugdíjügyének méltányos 
elintézését kérje. A küldöttség 60 tagból állt 
s a miniszterelnöknél Nagy László tanítóképző-
intézeti címzetes igazgató tolmácsolta a taní-
tóság kérelmét. A kormányelnök válasza körül-
belül ez volt : „Tisztelt uraim ! Legyenek 
meggyőződve, hogy amennyire az állam pénz-
ügyi helyzete megengedi, mindent elkövet a 
kormány és már határozatot is hozott, hogy a 
tanítóságnak minden jogos kérelmét tekintetbe 
veszi. Ez a kormány azt az elvet vallja, hogy 
az állam gondoskodása kiterjedjen a felekezeti 
és a községi tanítókra is. Az az ideális mérték, 
hogy az iskolafönntartóra való tekintet nélkül, 
minden népiskola tanítója egyforma fizetésben 
részesüljön, már egészen más kérdés és ezúttal 
el sem lesz érhető, bár nagy lépést jelent majd 
e téren a készülő rendezés. Természetesen hiva-
tását csak akkor töltheti be teljesen a tanító, 
ha nemcsak a jövő nemzedéket neveli hazafias 
és általánosan emberi irányban, hanem, amire 
a szónokuk is rámutatott, ha a népet erkölcsi, 
hazafias, egyáltalában kultúrális és gazdasági 
irányban helyesen vezeti. Ez olyan pálya és 
olyan hivatás, melynek útjai lehetnek görön-
gyösek, de minden harcosát fölemelheti az a 
nemes tudat, hogy magasztos rendeltetést tölt 
be." Mint a társadalom legérdemesebb tagját 
tekinti a tanítói rendet és ez a nézete vezeti 
majd intézkedéseiben. (Éljenzés.) — A közok-
tatásügyi miniszternél Trájtler Károly igazgató, 
a Budapesti Tanítótestület elnöke és az Eötvös-
alap érdemes alelnöke volt a szószóló. Dr. 
Berzeviczy miniszter a küldöttségnek körül-
belül a következőket mondta: „Igen tisztelt 
uraim ! Örömmel üdvözlöm a magyar tanítók 
illetékes képviseletének ily nagyszámú testü-
letét. Átnyújtott kérvényüket tanulmányozni 
fogom, bár arról biztosíthatom önöket, hogy 
hivatalba lépésem óta semmiféle más tárgyat sem 
tanulmányoztam annyi figyelemmel, mint épen 
a tanítószemélyzet anyagi kérdéseit. Ismerem a 
kérdés minden oldalát, oda irányul törekvésem, 
hogy úgy a fizetés, mint a nyugdíj-ügy mennél 

élőbb megoldásra jusson." A nem-állami tanítók 
fizetésrendezését abban a törvényben fogja elő-
terjeszteni, amely a népoktatási törvény revi-
deálására van szánva, s amely már él is készült. 
Sajnálja, hogy a felekezeli és nemzetiségi 
viszonyokat érintő kényes kérdések miatt a 
javaslatot még nem publikálhatta. Annyit azon-
ban már most elmondhat, hogy a kormány kebe-
lében már megvan a megegyezés az illetmények-
ről s legközelebb már meglesz az ankét és azontúl 
a törvényhozás hozzájárulásával reméli, hogy a 
jövő évre már életbe lép a nem állami tanítók 
fizetésrendezése. Annyit már most kijelent, 
hogy az állami tanítók díjazásával való egyen-
lőséget keresztülvinni nem sikerült, mert ez 
meghaladta volna pénzügyi képességeinket. így 
is jelentős lépést tesz a nem-állami tanítóság 
anyagi téren. Ami a nyugdíjra vonatkozó ké-
relmet illeti, e tekintetben ismerteti a nyugdíj-
alapnak kedvezőtlen mérlegét, amely miatt immár 
két év óta folyik a tárgyalás a kultusz- és a 
pénzügyminisztérium között. Sajnos, ezeket a 
tárgyalásokat még máig sem fejezhette be, 
mert mint kultuszminiszter úgy az érdekelt 
személyzetet, valamint az iskolafönntartókat 
nem óhajtja túlságosan megterhelni; míg a 
pénzügyminiszter a kincstár érdekeit képviseli. 
Mindkét részről azonban megvan a hajlandóság 
arra, hogy a tanítói nyugdíj-törvény alapelvei-
ben a tiszti nyugdíj-szabályzathoz alkalmaz-
kodjék. (Éljenzés.) — Még Barabás György a 
szombathelyi egyházmegye katholikus tanító-
egyesületének szintén a fizetés- és a nyugdíj-
ügyben beadott kérelmét tolmácsolta, mire a 
tisztelgés véget ért. 

O o 

Tanítónők és tanítók. 
A tanítói közélet terén újabban nagy föl-

lendülést észlelünk. Ez a föllendülés nemcsak 
az idők jelének tudható be, hanem a tanítói 
kar fokozottabb mértékű, nagyobb terjedelmű 
képzettségének is. Az intenzívebb szellemi 
képzettség ma már az aktivitás szálait keresi, 
így van ez nálunk, tanítóknál is. Ismereteinket 
szeretjük közölni nemcsak tanítványainkkal, 
hanem hivatásbeli társainkkal is. Azon eszmé-
ket pedig, melyeket lelkünkben érlelünk, szintén 
szeretjük a kollegiális érintkezés piacán (egye-
sületeinkben, gyűléseinken) szóvá tenni. 

Hanem a tanítói kar mind a két neménél 
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ez a jelenség nem egyformán tapasztalható. A 
tanítónők visszavonulóbbak, mint férfi kollégáik. 
Nem látjuk őket oly mértékben a közélet 
porondján küzdeni, mint a férfiakat, még olyan 
dolgokért sem, melyek tisztán csak az ő 
érdekök. A saját, speciálisan vett, nőneveléssel 
foglalkozó kérdések megoldásán sem fáradoz-
nak oly sokan közülök, mint például a férfi-
tanítók. Az a százalék, mely a nők közül az 
általános nevelés, oktatás iránt az iskola falain 
kívül is érdeklődik, vajmi kevés. A nőnevelési 
irodalom mívelése pedig és az az eredmény, 
melyet a napi, vagy időszaki sajtó ebben az 
irányban tőlük fölmutat — a tanítónők mun-
káraképes számához mérten épen elenyésző. 

Midőn a tanítónők érdeklődéshiányát tapasz-
talom, korántsem abban keresem, hogy kevesebb 
szellemi erőt hoznak magukkal a képzőkből, 
mint a férfiak. Mert a férfi- és nőtanító képe-
sítése egyenlő értékű. A tanterv vajmi kevéssé 
tér el a két nem képzésénél. Hanem keresem 
a családi hagyományos nevelésben, mely nem 
vértezi föl a jövendő tanítónőt a bátorság, az 
akaraterő elég energiájával és a társada -
lomban, mely nem köti a tanítói működéshez 
mindazon erőkifejtés szükségességét is, mely 
a szorosan vett iskolai beléleten kívül esik 
ugyan, — de mégis az iskolát és az iskolának 
a szülőkkel és a társadalommal való érintkezését 
szolgálja. 

A tanítónők legnagyobb része abban a meg-
győződésben, tudatban él, hogyha elvégezte a 
tanítást és leverte magáról az iskola porát: 
nincs semmi olyan más, iskolai érdekkörbe 
vágó dolog, mely őt érdekelhetné. 

A tantestületi gyűlésen megjelennek, mert 
meg kell jelenniök : ott jegyzői funkciót is 
elvállalnak, de azután misem érdekli őket. Ha 
valamely vitatétel fordul elő, kevesen szólnak 
hozzá közülök s ha szólnak is, félénken, bátor-
talanul. A többi szót a férfitanítóknak engedik 
át. Sőt sokan illetlen dolognak is tartják, hogy 
ők pedagógizáljanak. Ott vannak a férfiak, ők 
jobban tudják. Meg azután félhetnek is egymás 
gúnyjától. Ha egy nő cikket ír, — az akkor 
nem lehet jó ! Kész a kritika. Még pedig leg-
többször saját nőkollégáik részéről. Mert a 
kritika már könnyebb. 

Ha pedig gyűlésre mennek, ezt azért teszik, 
mert kötelesek ; részint a társulási ösztön viszi 
őket. Mert ez a nőknél is eléggé kifejlődött. 
A társaságot, az együttlétet ők is szeretik, 
talán még jobban, mint a férfiak. Különben 
sok élénkséget, hangulatot is visznek oda. 
Sőt szint is adnak a köri, egyesületi száraz-
nak, szürkének tetsző pedagógiai gyülekezetnek, 
Azonban mégis elmondhatjuk, hogy tanítónőink 
országszerte nem viszik bele az egyesületi életbe 

azt, amit főleg várnánk tőlük : a tanítónői 
teljes egyéniséget. 

Itt, épen úgy, mint a testületi üléseken 
többnyire a passzív magatartás hívei. Vállal 
ugyan egyikök-másikok tisztviselői állást, vagy 
előadói szerepet is, de ezzel aztán le is van 
tárgyalva minden ténykedésük. Ezt persze nem 
lehet teljes általánosságban elmondani, vannak 
kivételek is, de mégis jó részben az előbb 
mondottként áll a dolog. 

Nagyon kivánatos volna pedig, hogy a 
tanítónők élénk részt vennének a szorosabb 
társadalmi életben is. Ha azt az istenadta 
nőiességet, kedvességet, élénk temperamentu-
mot , művészeti hajlandóságot kiegészítés-
képen hozzáadnák a férfitanítók idealizmusához, 
akaraterejéhez, szívósságához': a magyar tanítók 
összesége igen nagy eredményeket érne el. 

Milyen messzeható volna például az olyan 
tanítók, tanítónők közös társadalmi mőködése, 
kiket a sors nemzetiségű vidékre juttatott ! 
Vagy az egy m egyei székhelyen működő két-
n e m liez tartozó kartársak összetartása, teremtő-
ereje milyen gócpontja lehetne a környéki 
szétforgácsolt tanítói közéletnek! A nő jótékony 
keze s áldozatkész szíve eljuthat oda is, hová 
a férfié nem. Viszont a férfiakarat áttörne ott 
is, ahol gyöngének bizonyult a női erő. 

Mindebből nemcsak a közös egyiittmunkál-
kodás haszna volna meg, hanem vele járna 
egymás jó tulajdonainak a fölismerése, egymás 
erőinek megbecsülése is. Akkor nem kicsinyelné 
a férfitanító a nőt és viszont a tanítónők is gyak-
ran jobb véleményt táplálnának férfikollégáikról. 

De a társadalmi életre való szoktatásnak és 
a mindkét nemű tanítóság egymás iránti meg-
becsülésének már a tanítóképzőkben meg kell 
vetni az alapját. Amely városban tanító- és 
tanítónőképző is van, azoknak növendékei 
rendezzenek közös ünnepélyeket, majálisokat, 
kirándulásokat, hangversenyeket. Együtt ünne-
peljék meg nemzeti nagy napjaink emlékét. S itt 
épp úgy szerepeljen az egyik nem, mint a másik. 

De e helyett azt látjuk a jelenben, hogy a 
két nemű ifjúság közé éles válaszfalat emelnek. 

Ha a tanítóképzők megkezdik ezt a munkát, 
a többit a tanítók maguk folytatni fogják az 
életb%n. Nemcsak, hogy működésükkel számot 
fognak tenni a társadalmi életben, hanem a 
tanítónők a tanítókkal vállvetve rendezhet-
nek olyan kulurális jelentőségű mozgalmakat, 
melyek nemcsak a társadalmat szolgálják, 
hanem a tanítók fölsegélésére szolgáló alapokat 
is növelhetik. 

Számos jótékony alapunk van már, mely 
fiainkat, özvegyeinket, árváinkat gyámolítja, de 
még nincs annyi, amennyit a szükség kíván. 
S bizony, ha a tanítók idealizmusa már oly 
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sok szép életrevaló egyesületet, árvaházat, 
otthont tudott produkálni, mennyivel többet 
tudna ezután a tanítónők intenzívebb, együttes 
munkája által. Mert a tanítók és tanítónők 
együttes munkálkodásában nagy anyagi és 
szellemi tőke rejlik. 

(Budapest.) Simon Lajos. 

Felnőttek oktatása Budapesten. 
A tudományok terjesztésére nagy szükség 

van. A mindenki számára hozzáférhetővé tett 
tudomány áldásosán hat a társadalom szellemi 
életének és erkölcsi színvonalának emelésére. 
Ezért a tudományok társadalmi úton való 
terjesztésének fölkarolása és megvalósítása 
nagy nemzeti föladat. 

E föladat megoldásán Budapesten több 
intézmény fáradozik." Ilyen az Erzsébet Nép-
akadémia, amely már rövid két hónapi fönn-
állásával fényes eredményeket ért el ; a Szabad 
Lyceum, melynek egyik ága a munkáscsopor-
tokat keresi föl, másik irányzata : a „Népszerű 
Főiskolai Tanfolyam" a középosztály részére 
egyetemi színvonalon álló előadásokat tart. 
Továbbá az Uránia egyesület, a M. Icir. Természet-
tud. Társulat, a Társadalomtud. Társaság, az 
„ipari munkások képzésére szervezett Országos 
Bizottság", a Katholikus Legényegylet, a Buda-
pesti Népszerű Fölolvasásokat Rendező Társu-
lat, az Általános Népművelő Egyesület, a 
Munkás Szakegyletek, a VIII. ker Munkás-
Otthon gazdag könyvtárával stb. 

Ezek a derék intézmények alkalmat adnak 
a közönségnek, hogy szabad idejét hasznosan 
és kellemesen tölthesse el, elvonják munkás-
polgári ársainkat a hamis tanok hirdetőitől, a 
konkolyhintőktől és a korcsmázástól ; szívükbe 
a haza, a vallás, a jog, az igazság és a 
méltányosság igéit hintik el. Alkalmat adnak 
arra, hogy félben maradt vagy bármely irány-
ban hézagos képzettségünket kiegészíthessük. 

A téli estéken, amennyire időm engedi, el-
látogatok nevezett intézmények előadásaira és 
így szabad időmet amily kellemesen, épp oly 
tanulságosan töltöm el. Egyik helyen ezt, 
másik helyen azt figyelem meg, de tanulság 
nélkül egyik helyről sem térek vissza. * 

Tapasztaltam, hogy a munkások az elő-
adásokat szorgalmasan látogatják, szeretnek 
tanulni, van vágyuk és érzékük a komoly 
tudomány iránt ; igyekeznek az emberiség 
közös kincséből : a műveltségből minél töb-
bet szerezni, mert tudják, hogy így hamarább 
érkezik el az egyenlőség és igaz testvériség 
kora. Ezt bizonyítja az a körülmény is, hogy 
pl. a m. á. v. főmühelyi munkások részére a 
történelemből és a számtanból 12 órára ter-

jedő sorozatos előadásokat is tartunk átlag 
60—80 hallgatóval. Avagy nem azt bizonyítja 
az a körülmény is, hogy algebrából óráról-
órára házi feladatokat készítettek s azokat oly 
szépen dolgozták ki, hogy midőn a kitűzött 
16 feladatra 22 hallgatónk 210 dolgozatot 
küldött be, azok közül 118 teljesen hibátlan-
nak találtatott. Legtöbb hallgatót a törté íelmi 
és az orvosi előadások vonzanak, de a társadalom-
politikai, sőt filozófiai előadásaink is buzgó és 
állandó szorgalomra találtak. Feltűnő, hogy a 
gőzgéptannak, bár kitűnő előadója volt, arány-
lag legkevesebb hallgatója akadt, munkásaink-
tól erre vonatkozólag azt a fölvilágosítást 
nyertem, hogy a gépekkel amúgy is egész 
nap eleget foglalkoznak, ismerik annak min-
den csinját-binját. 

A szakelőadók tárgyaikat világosan és rész-
letesen élőszóval fejtegetik s az előadás befe-
jezése után, ha a komolyan érdeklődő hallgatók, 
akár világosan meg nem értett, akár bőveb-
ben ki nem fejtett részletekre vonatkozólag 
szóbeli vagy Írásba foglalt kérdésekkel for-
dulnak az előadóhoz, az a választ vagy mindjárt 
megadja, vagy megadását a következő előadás 
idejére halasztja. Tehát a szép eredmény fő-
részt a kiváló előadóknak köszönhető, más-
részt annak is tulajdonítható, hogy a hallgató 
megkapja az előadások tárgyát összefoglaló 
ismertetést; (syllabust), amely egyfelől meg-
könnyíti az előadások hallgatását, másfelől 
áttekintésül és ismétlésül szolgálhat ; sőt a 
sorozatos előadások meghallgatásáról látoga-
tási könyvecskével, illetőleg bizonyítvánnyal 
is szolgálunk. 

Örömmel konstatálom azt is, hogy a nép 
művészi fogékonysága és nemes szórakozása 
céljából némely egyesület estélyeket, illetőleg 
néphangversenyt is rendez. 

* 

Közelébb az „Általános Népművelő Egye-
sület" tanulságos munkáját figyeltem meg és 
miután véleményem szerint kedves kartársaim 
hasonló egyesületek alkotásánál ezen meg-
figyeléseimnek esetleg hasznát vehetik, ezért 
azokat a következőkben ismertetem : 

Ezen egyesület célja a hazafias gondolkodás 
és érzés, általános műveltség és az erkölcsök 
ápolása. Vagyis : a) Magyar nemzeti irányú 
művelődés terjesztése, b) A magyar nemzeti 
és társadalmi együttérzés és önérzet fejlesz-
tése. c) A társadalmi tisztesség és az erköl-
csök ápolása, d) Olyan központ létesítése és 
fönntartása, amelyben az ismeretterjesztés 
komolyabb munkája mellett kellemes, de min-
dig kifogástalan szórakozásra nyíljék alkalom. — 
Az egyesület eszközei : 1. A körülményekhez 
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képest különböző tudományágak köréből vett 
népszerű előadásokkal, fölolvasásokkal, szava-
latokkal, ének és zeneelőadásokkal, az egyesület 
erejéhez mérten egyes ismeretek köréből vett 
összefüggő és összefoglald előadás-sorozatokkal, 
a nemzet életében előfordult vagy előfordu-
landó események kapcsán rendezett ünnepé-
lyekkel, műkedvelő előadásokkal; 2. könyvtár 
fölállításával és fönntartásával; 3. olvasóterem 
berendezésével törekedni a kitűzött cél eléré-
sére. A munkája biztosítása és a helyes irány 
megőrzése szempontjából kizárja az egyesület 
a felekezeti és politikai kérdések nyilvános 
tárgyalását, a táncmulatságokat általában, úgy-
szintén a szerencsejátékok (kártya, kocia stb.) 
minden faját. 

Az egyesület dr. Kováts László középisk. 
tanár, muzeumi őr kezdeményezésére és buzdí-
tására 1902 október 12.-én alakult meg, kinek 
vezetése alatt most már áldásosán működik. 
Munkássága szerény keretek közt egy szobács-
kában indult meg és jelenleg könyvtára, 
dalárdája, zenekara és színpada van, mely 
utóbbi díszítése és festése az alapító tanár 
kedves nejének műve. 

Hétköznapokon komoly ismeretterjesztő taní-
tás folyik itt. Sorozatos előadásokat hallgat-
nak a történelemből, alkotmánytanból, szám-
tanból, egészségtanból stb. Vasárnap délelőtt 
a tagok önképző munkásságot fejtenek ki, 
amely két irányú ú. m. társadalomtudományi 
és irodalmi iskola. A társadalomtudományi 
iskola olyanformán működik, hogy ülésein a 
föltett kérdéseket párbeszédek alakjában vitat-
ják meg s a vitát állandóan az elnök vezeti. 
Minden ülés végén egyik résztvevő összegezi 
az elmondottakat s a következő ülés hasonló 
összefoglalással nyílik meg. Az irodalmi iskola 
tagjai gyakorolják magukat prózai és költői 
müvek fölolvasásában és előadásában. Ismere-
teik bővítése szempontjából a magyar irodalom 
jelesebb termékeivel foglalkoznak, olvasásuk 
és tanulmányaik eredményét összefoglalják s 
bemutatják. Minden fölolvasás, előadás és 
munkálkodás kijelölt bírálók ítélete alá esik, 
akik jó oldalait épen úgy, mint hibáit tárgyila-
gosan megmutatják, hogy ezzel irányítsák az 
illető tagokat. 

Vasárnap délután egy-egy szindarabot, vagy 
monologot adnak elő, szavalnak, zongoráznak 
és társasjátékot játszanak. Az egyes szerepeket 
a fáradhatatlan buzgalmú alapító: dr. Kováts 
László tanár és neje tanítja be és ő maga is 
közreműködik, illetőleg részt vesznek a játé-
kokban. Időnként a tagok gyermekeivel gyermek-
előadásokat is rendeznek. 

Szombaton este dr. Kováts Lászlóné veze-
tése alatt női összejövetel van, melynek célja : 

hasznos és nemesítő olvasmányok fölolvasásá-
val, szavalattal, életbevágó és különösen nőket 
érdeklő kérdések fölött folytatott eszmecserék-
kel stb. gyűjteni ismereteket és művelődni. A 
rendelkezésre álló idő egy részét a magyar 
irodalom, történelem, földrajz és természet-
tudományok köréből vett előadások, más részét 
szavalatok és beszélgetés foglalja le. 

A helyiségben — a gazda vezetése alatt — 
buffet is van, ahol pár filléren vajas kenyeret, 
teát és virslit lehet kapni (sör, bor, egyszóval 
a szeszes ital ki van zárva). 10—20 fillérrel 
megvacsorálhat és amellett tanul és üdülést 
talál az ember. Az összejövetelek családiasak 
és bizalmasak, az emberek egymást tisztelni 
és becsülni tanulják, miáltal egészséges köz-
vélemény támad. A családok a vasár- és 
ünnepnap délutánjait nem a kávéházak és 
korcsmák füstös levegőjében, hanem a saját 
erejükből alkotott otthonukban hasznosan és 
kedélyesen töltik. 

íme kedves kartársaim, egy nemes magyar 
szív lelkesedése mire képes ! Tanuljunk e 
példából és fogjunk hozzá mindannyian a fel-
nőttek oktatásához ilyen módon. A tanítás, 
illetőleg a szervezés falun más módon fog 
történni, mert annak a viszonyokhoz kell 
alkalmazkodnia, de a végcél mindenütt a 
magyar nemzeti műveltség terjesztése. A 
tanítónők, vagy a tanítók feleségei az asszo-
nyok és leányok körében találhatják meg 
működési körüket, csak erős akarat és igaz 
lelkesedés kell. 

(Budapest.) Gorsó Dénes. 

Iskolaegészségügyi nemzetközi 
kongresszus. 

(Nürnbergben április 4-től 9-ig.) 
A kongresszus második napja — április 

6.-a — egészen az osztályüléseknek volt szánva. 
Nagyon érdekes előadás volt ezen a napon 

a G-csoportban, ahol Krukenberg kreuznachi 
tanárnő tartott előadást az iskolaegészségügyi 
törekvések jelentősége a nőkre és a családra 
című tételről. Hangsúlyozta, hogy az anyák 
közreműködése az egészségügy emelésére nagy 
fontosságú s hogy köztük (az anyák közt) a 
felelősség érzete emeltessék s a leányiskolákra 
befolyást gyakorolhassanak, követeli, hogy a 
községi iskolaszékbe nők is választassanak 
meg. Leányiskolákban női iskolaorvosok alkal-
mazandók, akik az egészségtant is tanítsák. 
Az alkohol mértéktelen élvezete ellen is a 
leányok, a leendő anyák közt, kell a hadjá-
ratot megindítani. Ügy a fiúkat, mint a 
leányokat meg kell arra tanítani, mit jelent 
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az egyes individuum egészsége a faj nevelésére 
és fönntartására. A prüdériát száműzni kell a 
leányok neveléséből is. Sumper Ilona müncheni 
tanítónő ugyanezt a kérdést fejtegetvén, hang-
súlyozta, hogy az egészségtan tanítása főleg 
az ismétlő leányiskolákban van helyén, mellyel 
kapcsolatban a gyermeknevelés is behatóan 
tanítandó. Egy bécsi igazgatónő kikelt az ellen, 
hogy a leányokat a varrógépek korában varró 
munkákkal halmozzák el. Dr. Flachs (Drezda) 
a fűzők viselése ellen érvelt s úgy találta, 
hogy a népiskolák felső osztályainak leány-
növendékei közül 20°/o, a felsőbb leányiskolák 
növendékei közül 60.% visel fűzőt. Okát ennek 
egyrészt az anyák tudatlanságában, másrészt 
a leányok hiúságában és a tanítónők rossz 
példájában látja. 

A testi nevelés csoportjában dr. Schmidt 
(Bonn) és Möller tornafelügyelő közös munkát 
terjesztettek elő az ifjúság testi neveléséről. 
Ellene nyilatkoznak a nagyon elterjedt forma-
lizmusnak, melynek eredménye az, hogy inkább 
törekesznek a gyakorlatok mennyiségére, mint 
a kivitel minőségére. Azt ajánlják, hogy a 
finomabb játékok verseny- és harcijátékokká 
fejlesztessenek ki és hogy a tornatanítók kikép-
zésénél a játékok különös figyelemben része-
süljenek. A verseny-játékok kitartásra, az egyén 
alárendelésére és egyszersmind önállóságra vezet-
nek. A leányok tornázásában követelik a női 
nem egészségi és fiziológiai követelményei 
szakszerű megfigyelését és az eddiginél nagyobb 
cselekvési és akaratnyilvánításra való nevelést. 
A nevelés „renaissance - korában" arra kell 
törekednünk, hogy úgy testre, mint lélekre 
nézve szép ifjúságot neveljünk. 

A gyengeélméjűék kisegítő iskolájáról is 
volt előadás. Frenzel, egy ily iskola vezetője 
Stolpban, szükségesnek tartaná, ha az összes 
gyengeelméjű tanulók számára iskolakényszer 
hozatnék be és iskolakötelezettségek a betöltött 
16. évig terjesztetnék ki. Mivel az ily iskolák 
tanulóanyaga csupa külön individualitásokból 
áll, a kisegítő iskolák tanítói külön képeztesse-
nek ki s külön szakvizsgálatnak vettessenek 
alá. A kisegítő iskolák, melyekből az egész 
emberiségre szociál-kygiéniai és szociál-öko-
nómiai előnyök származnak, Németországban 
szépen fölkai oltattak, amennyibea Németország-
ban már 200 ily iskola van 500 osztállyal és 
10.000 gyöngeelméjüvel. (Az előadó meg-
említette, hogy Magyarországban is vannak 
már ilyen iskolák.) 

A második nap délutánján tartotta meg 
Szuppán Vilmos budapesti keresk. akadémiai 
igazgató előadását az általa konstruált iskola-
padról. 

Beszélt a különféle iskolapadrendszerekről 

és ennek kapcsán bemutatta azt a padot, melyet 
Michl Alajos budapesti bútorasztalossal szer-
kesztett. A meglevő iskolapadokat két cso-
portba osztja. Az első csoportba azok a padok 
tartoznak, melyek bizonyos átlagos méretek 
szerint különféle nagyságokban készülnek. Az 
ilyen padokkal az iskolai gyakorlatban nem 
érjük el azt a célt, hogy minden tanuló test-
méreteinek megfelelő padban üljön, mert egy-
felől az egykorú tanulók közt is a testméretek 
tekintetében igen nagy különbségek vannak, 
másfelől a tanulók ültetésekor évről évre szük-
séges padkicserélés annyi körülményességgel 
jár, hogy a gyakorlatban azt vajmi gyakran 
elhanyagolják és a tanulókat csak úgy talá-
lomra ültetik. A közellátó és nagyothalló, 
valamint a nyugtalan, pajkos tanulóknak előre 
ültetése, továbbá a gyengeszeműeknek az 
ablakok közelébe ültetése, továbbá a tanév 
közben igen gyakran szükséges helycserélés 
az ilyen padok használata mellett vagy igen 
meg van nehezítve, vagy úgy történik, hogy a 
tanulók ültetésénél a padok méretei figyelembe 
nem vétetnek. 

Ezek a hiányok elenyésznek a padok má-
sodik csoportjánál. E csoportba az előadó 
azokat a padokat sorolja, melyek tetszés szerint 
különböző testméretekhez beigazíthatok. Ilyenek 
Rosztowzeff, Akbroit és főleg Schenk padjai. 
Csakhogy ezeknek a padoknak más hátrányaik 
vannak ; nevezetesen : gépezetök igen bonyolult 
és ennélfogva törékeny és romlékony; azon-
föliil igen drágák. Ez a két körülmény a 
gyakorlatban úgyszólván lehetetlenné teszi ezen 
máskülönben kitűnő padoknak az elterjedését. 

Előadó Michl Alajossal oly padot szer-
kesztett, mely az előbb említett padrendszerek 
előnyét, a különböző testméretekhez való be-
igazíthatást, egyszerű és elpusztíthatatlan szer-
kezettel és olcsó árral egyesíti. A Szuppán— 
Michl-féle padnak jellemző sajátsága, hogy 
úgy az ülést, valamint az asztalt tetszés 
szerinti magasságban lehet beállítani. Minden 
ülés vasteugelyen nyugszik, mely 40 -nyi szög 
alatt hajlik a vízszinteshez és a hátul követ-
kező asztallábhoz erősített hasonló hajlású vas-
hüvelyben mozgatható és egy szorítócsavar 
segítségével ebben a hüvelyben tetszés szerinti 
magasságban megerősíthető. Hasonló beren-
dezés, de két tengellyel, lehetővé teszi az 
asztallapoknak is a beállítását ; az összes ten-
gelyek párhuzamossága pedig lehetővé teszi a 
pad disztánciájának változatlanságát. 

Ennek a szerkezetnek az az előnye, hogy 
minden ülést és kétülésü padoknál két-két 
tanulóra nézve az asztalt is a tanév elején 
foganatosítandó ültetés alkalmával, továbbá 
szükség esetében évközben is úgy meg lehet 
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igazítani, hogy a pad ama tanuló testméretei-
nek, akit belé ültetünk, teljesen megfeleljen 
és neki helyes és kényelmes ülés- és írásbeli 
testtartást biztosítson. Emellett a pad mellett 
tehát megszűnik az a kényszer, hogy az iskola-
fönntartó különböző méretű padokat szerezzen 
és az )kat évről évre cserélgesse. 

A pad mechanizmusa, egyszerűsége és szolid 
kivitele miatt elpusztíthatatlan. Kezelése igen 
könnyű és kevés fáradságot és időt kíván. Az 
egy helyhez tartozó ülés és asztal a padnak 
különböző részein van. Ezeket a részeket csa-
varokkal a padlóhoz erősítik. Ennélfogva a 
padot tetszés szerint plus-, nulla- vagy minus-
disztanciára lehet állítani, noha legajánlatosabb 
a nulla- vagy csekély (B cm-nyi) min is disz-
táncia. Az ülések zajtalanul fölcsaphatók. 
Minthogy továbbá a pad vaslábai igen kevés 
helyet foglalnak el, a padló tisztogatásánál 
semmi akadály sincsen. Az állvány öntött-
vasból, a testtel ériníkező részek gőzölt bükk-
fából készültek. Az asztallap méretei szerint 
a kétiilésű pad ára 24—32 korona. 

A 3. nap — április 7.-e — volt a kong-
resszus legérdekesebb napja, melynek dél-
előttjén teljes ülés volt, délután meg szakülések. 
A teljes ülésen a Johannessen krisztiániai tanár, 
Le Gendre párisi orvos (francia nyelven) és 
dr. SicMnger mannheim városi iskolatanácsos 
tartottak nagyérdekű előadásokat, ez utóbbi 
az ú. n. mannheimi rendszerről; a délutáni 
szakosztályi ülések egyikében meg az egy-
huzamban való tanításról vitatkoztak. 

Ezekről azonban csak közelebb referálhatunk. 
(Budapest.) Ujváry Béla. 

A testgyakorlás. 
Nem hivatkozunk tekintélyekre. Sem az ókor 

legfönségesebb népére : a görögökre, akik, 
hogy bátor, egészséges ivade'kokat neveljenek: 
a Taygetos sziklagödreivel dolgoztak. Sem a 
római harcosokra, a gladiátoi okra, akik egv-
mást püfölték, agybaf'őbe verték, hogy virtusai-
kat kimutassák, mert ezekben a játékokban 
több volt a hiúság, mint a józanság. Mi csak 
korunk testi degenerációjára utalunk, amely 
minden tekintélynél és históriánál ékesebben 
és nyomósabban bizonyítja, hogyha a test és 
lélek, ez a két ikertestvér, liygiénikus tekin-
tetben nincs egymással harmóniában, az emberi 
szervezetben esések, betegeskedések állanak 
elő. Ez pedig amilyen baj individualiter, épen 
olyan baj szociális és a legszervezettebb társa-
ság : az állam erőssége és fönnállása, prosperá-
lása tekintetében is. A tömérdek szervezeti el-
gyengülés: neuraszténia, neuralgia, az ideges-
ségnek elszámlálhatatlan nyavalyái, amin 

depraválólag hatnak az egyesekre, épp oly 
szomorú a kihatásuk az állami életerő kifej-
tésére is. Legfényesebben mutatják ezt a soro-
zások szomorú példái. Azért csak méltányol-
nunk lehet a kultúrális törvénynek azt az 
intézkedését, hogy a testgyakorlatnak a többi 
nevelési eszközök között olyan előkelő polgár-
jogot biztosított már az elemi iskolákban is. 

De hát helyesen alkalinazzák-e az elemi 
iskolákban ezt a nevelési eszközt? Nem lép-e 
túl a testgyakorlás úgy rendszerében, mint 
alkalmazásában a hygieniának a határain ? 
Tehát észszerű-e? Semmi esetre sem. Nem 
pedig azért, mert a mostani testgyakorlás 
semmiképen sem folyik az emberi természetből, 
az emberi szervezet konstrukciójából és annak 
funkcionális képességéből. Megmondjuk, hogy 
miért ? 

Az ember tudvalevőleg se nem macska, se 
nem medve, hanem ember. Amivel csak azt 
akarjuk demonstrálni, hogy csak a két kezével 
tud fogni, a lábával ellenben csak járni. A 
gyermeket a testgyakorlást vezető tanítók 
mindezeknek dacára mászatják pÓ7nákra, még 
pedig különféle változatokban: először egye-
nesen föl, aztán ferdén, úgynevezett vándor-
módra, pedig hát az ember ha vándorol, csakis 
a földön vándorol, itt is csak keservesen A 
legtöbb gyermek persze ezeket a komédiás 
természetellenességeket vagy nem birja, vagy 
nem tudja. De mindenesetre megsínyli, amint 
azt a példák bordatörésekkel és lábficamodá-
saikkal fényesen is igazolják. De azért a 
mászásí a világ összes kincséért sem engedné 
el az elemi iskola, mert hát ez kérem szívesen 
produkció, ahol az egyéni hiúság kiömlésre 
talál. Aztán olt vannak a létrán való menetek, 
függések, a karikás köteleken való liimbálások, 
pókszerű alakítások, gombócmódra való sunda 
összehúzódások és mindezeknek a tetejébe az 
úgynevezett fecskefészek nyaktörő produkciója, 
amely alakítás mellett a szegény gyermek 
olyan, mint a kifordított hurka. Nunc venio 
ad fortissimum: korlát. Ez pedig valóságos 
kínzógép, melyhez a középkori kínzóeszközök 
valóságos lágy párnák lehettek. És mégis ott 
áll a testgyakorlat csarnokában, mint egy 
oltár, mert az úgynevezett szakemberek azt 
fogták rá, hogy roppant egészséges, valóságos 
testedző árkánum. Csinálnak pedig ezen a 
félelmetes masinán a gyermekek olyan vásári 
produkciókat, hogy pl. a lábujjuk hegyén tart-
ják magukat, miközben a fejük és kezük lefelé 
csüng, mint a mészárszékben a borjúcomb. 
Máskor pedig bukfenceket hánynak rnjta hogy 
orruk be-, nyakuk pedig kitörjék. Es mind-
ezekre mit mondanak az úgynevezett szak-
emberek? Azt, hogy ezek a mutatványok 
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fölötte — egészségesek. De ezt nekik senki 
el nem hiszi, mert a tények mást igazolnak. 
Mi is azt mondjuk, hogy ezek a légtorná-
zások egészségtelenek. Mert erőszakosak, 
természetellenesek. A természet pedig a maga 
ellenesének megfelelő erővel adja vissza a 
tromfot. Es ez ellen nincsen appelláta, mert a 
természet a legnagyobb szuverén nemcsak a 
testgyakorlat templomában, hanem a földön 
is, az égen is. 

Azért mi azt mondjuk, hogy a testgyakor-
latbul hagyjuk ki az efféle komédiás kísérleteket, 
hagyjunk föl minden szertornázással, mert az 
csak a proffesszionátus ugrálónak : a komédiás-
nak való. Mi az iskolában maradjunk meg 
az egyszerű' természetesség keretében: a szabad 
gyakorlatok mellett. De itt sem furiozó végezve 
a gyakorlatokat, hanem csak mérsékelten. 
Mert a tűlhajtás itt is veszedelmekre, testi 
depressziókra vezethet. Sok ugrálás, sok futás, 
sok gyaloglás, egyszóval az erőltetés sohasem 
lehet hasznára, hanem csak kárára a szervezet-
nek. Mert azt kimeríti, elcsigázza, elernyeszti. 
Tehát épen ellenkezőjét éri el annak, ami 
eredetileg kitűzött célja vala. Főleg az elemi 
iskolában nem szabad túlhajtani még a szabad-
gyakorlatokat sem. Mert a fejlődő gyermeki 
szervezet még nagyon gyönge, ennélfogva 
hamar törik, hamar ernyed. Sőt mi annyira 
megyünk kívánságunkkal, hogy az elemi isko-
lából egyenesen kitörölnénk mindenféle amolyan 
céhrendszerbeli testgyakorlatot, amely a gyer-
meknek nem az ösztönéből, a lelkéből fakad. 
Mi megmaradnánk egyszerűen a játéknál, 
amely a gyermek természetének, lelkületének 
legjobban megfelel. Ez természetes, tehát jó 
is; mulattató is, kellemes is, tehát rá nézve 
üdítő is, erősítő is, tehát a legegészségesebb 
is. Amellett az izmokat is többoMalúlag edzi, 
mint a szabadgyakorlat, mert abban a test a 
maga hajlásainak különféle, szinte kikutatha-
tatlan és ellenőrizhetetlen modulációival vesz 
részt. Tehát csak játék. Vagyis csak a hasz-
nos és a kellemes. Az erőszakos és kellemetlen 
pedig vettessék el! 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

A magyar nyelv tanítása német 
tannyelvű iskolákban. 

A Néptanítók Lapja hasábjain a nyelvtaní-
tásról már sokan értekeztek. Kiki a legjobb 
tudása és tehetsége szerint igyekszik édes anya-
nyelvünk tanításának mc'dszerét megkönnyíteni 
a népiskolában. Fődolog, hogy egymást ne 
kicsinyeljük, mert sok út vezet Rómába ! 

Engedtessék meg nekem is, hogy e kérdés-

hez hozzászólva, röviden vázolhassam a magyar 
nyelv tanítását német tannyelvű iskolámban. 

A magyar nyelvet beszéd- és értelemgyakor-
latok keretében tanítom. Nézetem az, hogy 
könyvből való beemléztetés által nem sokra 
lehet haladni addig, míg a gyermekek a kezdet 
nehézségeit le nem győzték. S a kezdet nehéz-
sége a hanghordozás, a hangsúly ; hogy tisztán 
és helyesen beszélhessen a gyermek magyarul, 
erre nagy szüksége van ; nem is említve az 
ai\ játékot és a taglejtéseket, melyek szintén 
hatalmas faktorok a nyelvtan tanításában. Mivel 
ezeket csak utánzás és megszokás útján lehet 
elsajátítani, érthető, hogy a könyvből való 
tanulás nem lehet sikeres. 

A szókat a tanító mondja ki a gyermekek 
előtt helyes hangsúlyozással és jó magyarsággal, 
hogy azok a jó kiejtést megszokják. 

Először megtanulják a gyermekek, hogy hol 
vannak és hogy mi van az iskolában. Erre 
szolgáljon például a következő szemléltető 
oktatás alapján az alábbi beszélgetés: 

Tanító : Hol vagyunk mi most ? 
Gyermek : Mi most az iskolában vagyunk 

(a kérdésben úgyszólván benn van már a 
felelet is!). 

T: Ki tanít az iskolában? 
Gy: Az iskolában a tanító úr tanít. 
T : Mit tanulunk az iskolában ? 
Gy: Az iskolában tanulunk írni, olvasni és 

számolni. 
így tovább haladva, megmondják a gyerme-

kek az iskolában lévő bútorok neveit. 
T : Mi van az iskolában ? 
Gy: Az iskolában van az asztal, a szék, a 

szekrény, a számológép, a fogas stb. (termé-
szetes, hogy először ezeket a fogalmakat is 
külön-külön fejezik ki a gyermekek és csak 
utóbb foglalják össze). 

Ezután átmegyek a többes számra : 
T ; Mik vannak még az iskolában ? 
Gy: Padok, képek, olvasótáblák, fali számoló 

táblák, fiúk, lányok stb. 
Az iskolából az udvarra, innen az utcára 

és végre otthonukba vezetem a gyermekeket 
beszélgetés és folytonos szemléltetés által (hely-
szűke miatt nem terjeszkedhetem e lap hasáb-
jain tovább, az érdeklődőknek azonban készség-
gel szolgálok a továbbiakra útmutatással). 

A föntebbi beszélgetés által a két tövű van 
igének jelen idejét, a névszók egyes és többes 
számát, a határozott névelőket és az és kapcsoló 
kötőszót tanulják meg a gyermekek. 

Természetes, hogy a számtant is magyarul 
kell tanítani s a példáknál folytonosan ismételt 
kifejezések : meg, tehát, összesen marad stb. 
csak fejlesztik szókincsét és hamarosan elsajá-
títhatók a gyermekekkel. 
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Egy kis gimnasztika is használni fog az 
ügynek. A tanító megmutatja a gyakorlatot és 
mondja a magyar vezényszót a karok előretolá-
sánál : Előre ! — visszahúzásánál : Vissza ! 

így jöhetnek aztán a többiek: Le! Föl! 
Hátra! Oldalt! A jobb kar fölemelésénél: Jobb! 
A bal kar fölemelésénél : Bal ! stb. 

Ha a gyermek jól csinálta dolgozatát, 
magyarul dicsérem meg : Helyes ! Jól van, 
fiam! Szépen dolgoztál stb. Míg ellenben ha 
munkájával nem vagyok megelégedve magyarul 
dorgálom: Rossz! Csúnya! Szégyeld magad stb. 

Ha segítségemre vau, akkor is meg kell 
értenie magyarul : Töröld le a nagy táblát ! 
Fordítsd meg a számológépet ! Hozd ide a 
könyvemet! stb. 

Csakis ilyen előgyakorlatok után megyek át 
az olvasmányokra és emléztetésre (pl. versek, 
énekek betanítására). 

így érhetem el csupán azon magasztos célt, 
hogy a gyermekeket amidőn magyarul beszél-
nek, a magyar ember is megérti. S ha ezt 
elérte a tanító egyszerű módszerrel, nagy 
együgyűség volna tőle, ha komplikáltabbat 
keresne. Mert a kaleidoszkopszerű módszer 
eredménye sokszor nem annyira változatos, 
mint amilyen zűrzavaros. Már pedig a zavaros 
vizet még lia jó is, nem igen kedveli az ember, 
aminthogy a tanítást sem élvezheti a gyermek, 
lia a módszer nem tiszta és világos! 

(Riding.) Hoffmann Richárd. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
0 császári és apostoli kir. Fölsége a kő~ 

porubai róm. kath. és gör. kath. iskola építési 
céljaira 200 koronát méltóztatott legkegyel-
mesebben adományozni. 

Budapesten, 1904 március hó 25.-én. 
A miniszter meghagyásából : 

Halász, 
osztálytanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította: Neumann Samu 
és ifj. végvári Neumann Adolf gyártulajdono-
soknak, akik az aradi izr. el. iskola építkezési 
céljaira együttesen 20.000 koronát adományoz-
tak : TJjpest község elöljáróságának, amely az 
újpesti áll. el. iskola szegény tanulói részére a 
folyó tanévben 770 korona értékű tan- és író-
eszközöket adományozott. 

Kinevezte : Maetz Irén dicsőszentmártoni 
áll. el. isk. állandó helyettes tanítónőt ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Vargha 
Márta oki. tanítónőt a munkácsi áll. el. népisk.-

( \ l1 ' 
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hoz r. tanítónővé ; Meliszek Ida oki. tanítónőt 
az Örkényi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Beck Pál inkei áll. el. iskolai 
tanítót a sztridói áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Szabó Péter felsőszálláspataki áll. el. 
isk. tanítót a kisházai áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében ; Tivadarné - Taninecz Erzsébet 
ökörmezői és Zomboryné-Piller Ida huszti áll. 
el. isk. tanítónőket kölcsönösen. 

Végleg megerősítette : Novakovics Olga 
izbistei közs. iskolai ideiglenes tanítónőt jelen 
állásában. 

Jóváhagyta : a Háromszék vármegyei tanító-
testület alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Miklós Béláné, 
szül. Zuna Melánia somorjai áll. s. közs. polg. 
isk. munkaképtelen tanítónő részére évi 1020 
koronát; Bold István nagybecskereki áll. el. 
iskolai munkaképtelen tanító részére évi 720 
koronát ; Popovits Gábor t.-józseffalvai gör. 
kel. szerb el. isk. munkaképtelen tanító részére 
évi 800 koronát ; Wunder Józsefné, szül. Éder 
Amália nagybittsei munkaképtelen áll. óvónő 
részére évi 560 koronát. 

Oyáni-, illetve segélypénzt engedélyezett: 
néhai Peja András szelcsovai gör. kel. tanító 
özv., szül. Markoviciu Lila részére évi 450 
koronát; néhai Szighart Gyula félli róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Pázmány Magdolna 
és 4 árvája részére 628 korona 32 fillért ; 
néhai Laász János mezőberényi ág. hitv. ev. 
tanító özv., szül. Czukker Mária részére évi 
625 korona 20 fillért; néhai Kováts János 
szerecsényi volt róm. kath. tanító özv., szül. 
Homanovszky Viktória részére 300 koronát. 

— Értesítés. A „magyar nyeivet és nép-
nevelést Zemplén-vármegyében terjesztő egye-
sület" 1903. év ápril 16.-án tartott ülésében 
hozott XIV. sz. határozat értelmében az ifjúsági 
olvasó-körök és népkönyvtárak szervezése és 
helyes irányú vezetése körül fáradozó nép-
tanítók jutalmazására, illetve a további munkál-
kodásra való buzdításra ez évben is 6 egyenként 
100 koronás jutalomdíjat tűzött ki, valamint 
a nemzeti kaszinó alapítványának kamatait is e 
célra rendelte fordítani ; fölhívatnak azért a 
Zemplén-vármegyében működő néptanítók fele-
kezeti különbség nélkül, hogy e jutalom-díjakra 
pályázatukat, ily irányú müködésöket igazoló 
hatósági bizonyítvánnyal fölszerelve, folyó év 
szeptember l - ig nagytiszteletű Fejes István 
úrhoz, mint az egyesület alelnökéhez adják be. 
Sátoralja-Ujhely, 1904 április 15.-én. Szalag 
Béla, egyesületi titkár. 

togz Wmww =1 
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Eső a szobában. 
Edmondo de Amicis, ez a finomlelkű és 

finomtollú olasz író, kinek A szív című könyve 
nálunk is ismeretes, a Stampa című olasz 
lapban érdekes leírását nyújtja egy iskola-
fürdőnek. 

„Egy turini és egy milánói elemi iskola — 
írja — úgy hiszem az egyetlenek Olaszország-
ban, ahol a tanulók zuhanyfürdőt vehetnek. 
Eleintén az anyák ellene voltak ennek az 
intézkedésnek ; egynéhányan azért, mert szégyel-
ték magukat amiatt, hogy gyermekeiknek rossz 
fehérneműjét meglássák, mások ismét, mert 
tudatlanságból gyermekeik egészségére nézve 
káros következményektől tartottak. De mióta 
az iskolai hatóság a szegény gyermekeket 
ingekkel megajándékozta s az anyák látták, 
mennyire szolgál az egészségnek, ha „a haza 
reményeit" megöntözik, a fölmentés iránti kér-
vények lassan-lassan elmaradnak." 

Egy napon az író meglátogatta az egyik 
osztályt, ahol a tanulók 2 csoportban, mind-
egyikben tizenöt 6—7 éves gyermek a zuhany 
alá vonult. „Megérkezésemkor, írja, már a 
vetkőző teremben voltak, a falak mellett el-
húzódó székeken ülve, körülvéve egy gyóntató-
székalakú rekesztől. Épen vetkőztek parancsra : 
„Tisztességgel", vigyázva arra, hogy ingüket 
le ne vessék, míg úgynevezett „kosztüm 
jöket magukra nem vették. E kifejezés alatt 
pedig egy szürke kendő értendő, melyet a 
gyermekek csípőjükre kötöttek. Mihelyt egy 
tanuló ezt a parancsot nem rendesen teljesí-
tette, a felügyelő-személyek figyelmeztették őt 
kötelességére. A vetkezés kissé sokáig tartott, 
részint, mert a kis kezek ügyetlenek voltak, 
részint pedig, mert a fiúk türelmetlenül várták 
a következendőt 

De a szemeikből látható türelmetlenségnél 
érdekesebb volt az öltözetek tarkasága, mely 
a kis testekről lassan-lassan lehám izódott. 
Babaingek, mesés nadrágtartócskák és törpék-
nek való nadrágocskak voltak láthatók más 
meghatározhatatlan szabókészítmények mellett, 
melyeket szegény anyák idő és posztó hiányá-
ban összetákolhattak. Mentől inkább tűntek 
el a ruháeskák, annál kisebbnek látszol tak a 
fiúk meztelen testecskéi, kik hiszen csak a 
ruhák által lesznek ebben a korban „valakik". 

De mit is beszélek ruhákról. Tollaknak, pely-
heknek látszottak, melyeknek lekoppasztása 
után a testből nem igen marad meg valami. 
Csak a kicsinyek fejei látszottak hirtelen 
nagyobbaknak; a vékony nyakacskákhoz hason-
lítva olyanok voltak, mint a virágszárak, gyen-
gébbek, mintsem hogy testöket hordhatták 
volna. E nagy barna és szőke koponyák s a 
sovány törzsek és tagok közötti aránytalanság 
képmása volt annak a nagy és intellektuális 
munkának, amelyre a mi balgatag társadal-
munk a gyenge, testileg még nem eléggé fej-
lett gyermekeket kényszeríti. 

* 

Végre az elsők, kik a legfürgébbek voltak, 
lepedőkbe takaróztak és káplárjuk, egy szőke 
cseppség gerlice hangján vezényelt: „Jobbra 

j át! indulj!" s a csapat abba a szobába ment, 
„ahol az eső esik", amint egy fiúcska magát 
kifejezte. Ha egv festőművész a következőket 
olvassa, akkor vigyázzon ; mert egy kis mestermű 
eszméje támadhatna benne. Ezt nem hiúságból 
mondom, az én leírói tehetségemre gondolva. 
Nem, de nem lehet eredetibb és kedvesebb 
képet elképzelni, mint a római szenátorok e 
kis karrikaturáinak fölvonulását. Van-e élesebb 
ellentét, mint e mosolygó arcocskák e's a 
maguk után cipelt fehér köpönyegek komoly-
sága ? 

Ott vannak most már a kicsinyek a zuhany-
teremben az eső alatt. A káplárocska vezényel : 
„A lepedőket le ! Egy lépést előre ! Zuhany 
alá!" Ki gondolhatna az első pillanatban e 
látvány gyönyörködtető oldalára? Le vagyunk 
bilincselve, meg vagyunk hatva a gyermekség 
e tiszta és szent meztelenségétől. Részvéttel 
szegződik tekintetünk a lesoványodott testecs-
kékre, amelyek elégtelen vagy egészségtelen 
táplálkozásról beszélnek vagy nagyon is korai 
házi munkáról. Gondolataink telve szomorúság 
gal keresik föl az örökölt gyöngeségek és 
hibák okait, a szegénységet, melv nyomasztó-
lag nehezedik némely gyermekre, a durva 

I haragot, melynek egyike- másika ki van téve-... 
De mind e gondolatok eltűnne , ama vidám-
ság előtt, melyet a kicsinyek mutatnak, amint 
különféle, hősies állások közepette a vízsugár-
nak teszik ki magukat." ^ ^ 

?o 
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I R O D A L O M . 
— Módszeres magyar nyelvtan az elemi iskolai tanító-
és tanüónőképzö-ivtézetek számára. írta : Komáromy 
Lajos, állami polg. isk. tanitóképző-intézeti igazgató-
tanár. Ara 2 korona. Budapest, 1904. Lampel R. 
(Wodiáner F. és Fia) cs. és kir. könyvkereskedésének 

kiadása. — 

Hazai nyelvünket, nemzeti fönnmaradásunk 
ezen egyedüli életforrását, a magyar tanítóság 
őrsereg gyanánt állja körül ; nap - nap után 
mélyíti és tágítja a medrét. De a tiszta forrásba, 
a természet erejénél fogva, idegen elemek, 
anyagok vegyülnek. Nem tartozik a néptanítóra, 
hogy ezeket fölismerje. így azután maga is 
terjesztője a nem egészen tiszta nyelvnek. 
A föntebbi mü írója nyelvtudós, a magyar 
nyelv művelőinek és tisztítóinak egyik hivatott 
bajnoka. Tőle bátran tanulhat minden magyar 
tanító, nemcsak a növendéktanító, hanem a 
meglett tanító is és tanulván tőle, még az 
idegen elemeket is fölismerheti. 

Müve négy részre oszlik. I. rész a szó-
hangok, II. a szókincs. III. a szók alaki válto-
zásai a mondatban, IV. a mondat. 

Már ezen fölös?tásból is látjuk, hogy szerző 
visszamegy az első párához ; mutatja, hogyan 
egyesül ez vízcseppé és miként gyarapszik 
éltető forrássá. 

Aki csak úgy beszél, ahogy édesanyjától 
tanulta, az nem is hiszi mily fontos része a 
szóhang a beszédnek, mennyire idomítja a 
nyelvet ; ismerni kell ennek okáért a mngvar 
szóhangok természetét, a magyar nvelv hang-
törvényeit. Igaz, hogy nem nagy terjedelemben 
tárgyalja, de világosan, érthetően, szinte kedvet 
gerjeszt a bővebb tanulmányozásra, amire, 
hisszük, a képző-tanár is buzdítani fogja a 
növendéket. 

A magánhangzók és a mássalhangzók föl-
osztása a beszédszervek szerint természetes, 
tehát helyes és jó. Igaza van a szerzőnek, ha 
azt mondja, hogy „a magánhangzók kiejtésénél 
a zönge akadály nélkül halad át a kiüömböző 
alakú szájüregen, a mássalhangzók kiejtésénél 
a tüdőből kiáramló levegő akadályra talál a 
szájüreg külömböző részein". (8. oldal.) De ő 
mégis megmarad a magánhangzó meg a mással-
hangzó megnevezésén, hololt mindkét név a 
német Selbslaut és Mitlaut szolgai fordítása. 
Nincsen nyelj tudósa ink ban annyi bátorság, 
hogy nemzeti nyelvünket függetlenítsék a német 
hatástól ? 

En javasoltam a „Magyar Nyelvőr "-ben, 
hogy kellene a sok bitang név helyett magyar 
kifejezést használni ; ámde a tudósok ügyet se 
vetnek rá és mivel talán valamelyik 60 éves 
középiskolai tanár urat megzavarná a meg-
szokottságában, hogy eay magyarázhatlan for-

dítás helyett jó magyar kifejezésre bukkanna, 
azért kell a tiszta magyarajkú népiskolai tanu-
lókat érthetetlen, fölfoghatatlan megnevezé-
sekkel traktálni. Sajna, meg is látszik a nyelv-
tudás meg a nyelvérzék teljes hiánya népiskolát 
végzett gyermekeinken. Csak el kell olvasni 
egy pár sor írást, amit akár valamely székely, 
akár valamely nagyalföldi magyar ember ír 
(tehát tiszta magyar ajkú) hogy meggyőződjünk 
állításom valóságáról. Reméljük, hogy tanítóink, 
kik Komáromy jelen sorokban ismertetett 
nyelvtana alapján képesíttetnek, önhatalmúlag 
is sutba vetik a nyelvtani (grammatikai) idegen 
megnevezéseket és helyettük magyar szót taní-
tanak. 

A II. részből alig volna valami, amit külö-
nösen ki kellene emelnem, mert egészében 
nemcsak nyelvtani szempontból, hanem peda-
gógiai tekintetekből is nagyon becses. Szerző 
mindenütt figyelmeztet, ahol a logika és 
grammatika közt eltérés van, tudja, hogy ilyen 
esetekben akad meg legjobban és legtöbbször 
a tanító. A szókincsről szóló ezen rész egész 
terjedelmében tanulságos és értékes. Példán 
akarom mutatni, mennyire tud a nagytudo-
mányú szerző a tanító nyelvén beszélni: „A. 
személyeknek és dolgoknak vannak tulajdon-
ságaik, s ezek a tulajdonságok a személyekkel 
és dolgokkal összevetve mellékes fontosságúak ; 
e?ért nevezzük a személyek és dolgok neveit 
/«heveknek, tulajdonságaikét pedig mellék-
neveknek. Pl. ebben a kifejezésben : a magas 
ház. fontosabb a ház, mellékesebb a magas; 
a ház főnév, a magas melléknév. A melléknév 
általában főnév mellett áll, értelmileg hozzá 
tartozik." (31. oldal.) Pedagógiai tapintat 
mutatkozik szerzőnek a 73. oldalon tett jegy-
zetében is. 

Minden fontos nyelvsajátságot a történelmi 
fejlődés világításában vezet a szerző a növendék 
lelki szemei elé; nagyon szépen sikerült ez 
neki a III. részben (82. oldal) : Az ikes ragozás 
jelentése és története magyarázatában. Akár-
hányszor voltam magam is szem- és fültanuja, 
mikor tanítótársaim azon civódtak, hogy a 
,.leszesz' jobb-e vagy a „leszel" ? Komáromyt 
tanulva elesik a tépelődés. (Lásd 88. oldal.) 

Tisztítja, javítja a romlott nyelvet nem 
csupán egyes kifejezéseiben, hanem mondatai-
ban is. A mondatról való tanítása — a ne-
gyedik rész — nagyon szép és tanulságos. 
Kiszorítja nyelvtanunkból a németektől átvett 
„összevont" mondatot. Helyesen jegyzi meg: 
„A; ilyen mondatokat helytelenül nevezték össze-
vontaknak, mert gondolati képtelenség, hogy a 
beszélő élőbb gondolatban két-három mondatot 
elsoroljon s azután „vonja" őket össze az ismét-
lések kihagyásával." (180. oldal.) 
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Teljes elismerésünk, sőt hálánk kifejezésével 
el nem fojthatunk egynéhány megjegyzést. 
(A többes számot azért használom, mert több 
tanítótársam hasonlóképen gondolkozik.) 

Mindenekelőtt kivánatos, hogy a szerző vilá-
gítsa meg nekünk az ige meghatározását. Azt 
mondja: „Az ige oly szú, mely ideiglenes (vál-
tozó) cselekvést fejez ki stb.u (29. oldal.) To-
vábbá: .PL ebben a mondatban: a vlámpa" 
•világít, a lámpa valami állandó dolgot, a 
„világít" valami változó cselekvést jelent (rövid 
idő miüva talán már nem világít)." (U. o.) 
Nem értem ! Hát csak az ideiglenes, a változó 
cselekvést jelentő kifejezés: ige? Dejszen, ha 
a napról mondom : a Nap világít, akkor a 
világít nem ideiglenes, nem változó ! mert a 
Nap mindig világít. Ha azt mondom : Szent 
István meghalt, ez a szó meghalt ige, de csak 
nem jelent ideiglenes cselekvést ! Vagy : A 
levegő áramlik. Áramlik ige, de ez nem jelent 
változó cselekvést! A föld forog, nem ideig-
lenesen, a csillag fénylik, a füst fölszáll, stb. 
mind igék, de nem jelentenek változó vagy 
ideiglenes cselekvést. Nem kételkedem benne, 
hogv a tudós szerző jól átgondolta, mielőtt az 
ige meghatározását leírta, épen azért kérném, 
szíve-kedjék az én tévedéses fölfogásomat 
kijavítani. 

S/.erző az I., II. és III. rész végén „Függe-
lék"-et ad. Szerény nézetem az, hogy a 
Függelékben tárgyalt anyag az iilető rész 
nyelvtani ismereteihez szorosan hozzátartozik. 
Teszem : a nyelvjárások a hangtanhoz, a rokon-
értelmű szavak a szókincshez : a szerző maga 
is nagy fontosságot tulajdonít ezen Függelék-
nek, mert föladatokat is ad belőlük vagy rájuk 
vonatkozólag a növendékeknek ; miért szerepel-
nek ezek csak Függelék-képen ? A néptanító 
a képzőben ismerkedik meg a nyelvjárásokkal ; 
reá nézve ez nagyon jelentős tanulmány. Hisz 
nem tudja, hogy a képzőből a haza melyik 
vidékére veti sorsa ! Neki tudnia kell az összes 
nyelvjárásokat. Norvégiában azzal kedvelteti 
'meg a kormány az iskolát, hogy az irodalmi 
nyelv mellett a nép nyelvének tanítását is 
követeli. 

A rokonértelmü szavakról maga a szerző is 
úgy nyilatkozik, hogy „nagyon értékes eszköz 
a gyermek beszédképességének fejlesztésében" 
(45. oldal) pedig hát a néptanítónak ugyancsak 
ilyen eszköz kell a kezébe, minélfogva az 
ilyeneket nagyon erősen kellett volna mint 
nyelvtani szükségletet fejtegetni. Ugyanez áll 
a névutókra. 

Föladatot csak itt-ott ad, pedig a szerző 
mint jeles pedagógus nagyon jól érti, miféle 
föladatot kell a növendéknek a megmagya-
rázott tanítási anyag alapján adni. Evvel a 

tanár munkáját is megkönnyíti és sok esetben 
értékesebbé teszi, ha több föladatot jelöl ki. 

Egy kis ellentmondás is becsúszott a sorokba. 
A 122. oldalon az állandó határozókról szól-
ván, ezt tanítja a szerző : „ — n raggál : ural-
kodik, diadalmaskodik" stb. A 123. oldalon: 
„De nem helyes az n rag helyett a fölött 
névutó használata." Lejebb az 5. sorban: 
„Áltálában megjegyezhetjük, hogy a „fölött" 
névutós határozót mint állandó határozót csak 
az uralkodik, diadalmaskodik igék mellett hasz-
nálja a magyar beszéd." 

Ha ezen szerény és csekély észrevételeim 
mellé a könyv jelességeiről már elmondottak-
hoz még hozzáfűzném mindazon figyelemreméltó 
cikkelyeket, melyekben a derék szerző magyar 
nyelvünk határait fejtegeti, magyarázza, akkor 
a 221 cikkelyt kellene leírnom, de ezt nem 
teszem, hanem arra kérem a szerzőt: írjon a 
gyakorlati téren működő tanítók számára rész-
letesebb magyar nyelvtant — nem vezér-
könyvet ! 

(Budapest.) Schön József. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
A Zalavármegyei Általános Tanító-

testület sümegi járásának köre évi rendes 
közgyűlését Sümegen tartotta Hirschler Soma 
csabrendekí állami tanító vezetésével. A gyűlé-
sen Németh József sümegi tanító gyakorlati 
tanítást tartott a számtanból. Tamási István 
káplán rendes tag azokról a föladatokról érte-
kezett amelyek az iskolát, a társadalmat és 
az államot kötelezik, hogy a nemzeti csapássá 
súlyosbodott alkoholizmusnak gátat vessenek. 
A tartalmas és kitűnő gonddal megírt értekezést 
a közgyűlés élénk helyesléssel fogadta s meg-
kéri a megyei középpontot, hogy a nagygyűlés 
tárgysorozatába vegye föl. Bán fi Alajos a köz-
ponti választmány gyűléséről jelentett, Éles 
Károly pedig az Eötvös-alapnak és az Országos 
Bizottságnak az 1903. augusztusban tartott 
gyűléseit ismertette. Ennek kapcsán rámutatott 
az Eötvös-alapnak szinte váratlan föllendülésére, 
amelyet első sorban Ujváry Béla fáradhatatlan 
buzgalmának köszönhet az ország tanítósága. 
Indítványára a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
bizalmat, elismerést és hálát szavazott Ujváry 
Bélának, az Eötvös-alap elnökének s utasította 
az elnökséget, hogy erről jegyzőkönyvi kivonat-
tal értesítse. Több kebelbeli ügy elintézése 
után a gyűlés eloszlott, hogy a fehér asztalnál 
egybegyűlve folytassa az eszmecserét a tanítók 
és az iskola ügyeiről. 

-eC>(«fKB© 
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T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
B. B. Pásztó. Előjegyzésbe van véve, de 

tanácsos az üresedéseket figyelemmel kisérni 
s a kérelmet az illető kir. tanfelügyelőség 
ajánlatával megújítani, inert különben célt nem 
ér, sok lévén a pályázó és kevés az üresedés. — 
B. B. Keszthely. Hogy a lipiki gyógyfürdő ad-e 
magyar tanítónak kedvezményt, azt csak az 
ottani fürdő-igazgatóság tudja megmondani. Mi 
azt hisszük, hogy ad. — Szentfülöpi. 1. Az 
államvasutak igazgatósága csak állami tanítók-
nak ad kedvezményes jegyet ; a déli vasút 
igazgatósága eddig felek, és közs. tanítóknak 
is adott, talán most is ad. 2. A beteg tanítót 
az iskolafönntartónak kellene helyettesíttetnie ; 
állami tanítók helyettesítési költségeit az állam 
födözi. — Br. Gy. Felsőireg. A gazdasági 
tanfolyam pályázati hirdetése benne lesz lapunk-
ban; szíveskedjék a lapot figyelemmel kisérni. 
Kérdésére a pályázati hirdetésben választ fog 
kapni. A fegyvergyakorlatnak a jövő évre való 
halasztásáért lehet folyamodnia. — L. Gy. 
Attól függ, milyen föltételek mellett alkal-
mazták. Az uradalmi iskola — magániskola s 
így ez magánszerződés. — »Egy állami taní-
tónő." Ha a II. korpótlékhoz csakugyan joga 
van : forduljon a kir. tanfelügyelőséghez ; a 
minisztériumban nyoma sincs. Ilyen ügyekben 
mindig a kir. tanfelügyeló'scghez kell fordulni. — 
F. Pál. A tanfelügyelőség jelentésére, (mely 
a jogosultak kimutatásával történik) hivatalból 
lesz folyósítva. Mindenesetre jó kellő időben 
a tanfelügyelőségnek jelenteni. — Fekete »T. 
Sürgesse ügyét a közig, bizottságnál, mivel 
itt sem szám, sem tárgya után elő nem for-
dul. — Tapasztalatlan. Ha községi tanító 
akar lenni, akkor a községi iskolai hatóság-
hoz forduljon pályázati kérvényével. —- T. 
Bertalan. Ha a honvédelmi minisztérium 
elutasította kérvényét, akkor menjen a soro-
zásra a kellő időben. — A. J. Tai'ján. Igen, 
Budapesten van technikai intézet. On képző-
intézeti fiát talán az állami felső-ipariskolába 
akarja adni. Forduljon ahhoz az iskolaigazga-
tósághoz, Budapesten, VIII., József-kördt. — 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az Orsz. Közoktatásiigi Tanács állandó 

bizottsága április 18.-án Beöthy Zsolt dr. 
elnöklésével tartott ülésében befejezte az osztott 
népiskolai tantervhez készített utasítások tár-
gyalását. A munkálatot az állandó bizottság 
módosításaihoz képest a kiküldött albizottság 
át fogja dolgozni és ha vele elkészült, az 

állandó bizottság még a mostani iskolai évben D O 
megtartja a végleges szövegrevíziót és magán 
a terven is megteszi az utasítások tárgyalása 
közben szükségesnek talált módosításokat. Az 
állandó bizottság legközelebb a középiskolai 
érettségi vizsgálati szabályzat revízióját tűzi 
ki napirendjére. 

— Lapunk felelős szerkesztője, mint az 
Orsz. Közoktatási Tanács tagja. Kecskemétre 
utazott az ottani iskolák meglátogatása céljá-
ból s mivel két középiskolát, a po'g. iskolát 
és az összes elemi iskolákat meg kell láto-
gatnia, körülbelül 3 hétig lesz távol, de úgy, 
hogy minden hét péntekén este visszajön és a 
következő hét első napjának délutánjáig Buda-
pesten marad, hogy a lapnál fölmerülő sürgős 
teendőket elvégezze ; a nevére érkező leveleket 
is ebben az időben fogja elintézni. 

— A Népiskolai Könytárakat Intéző 
Bizottság közelebb elkészül a/zal a nagy 
anyaghalmazzal, melyet föl kellett dolgoznia s 
jövő ülésén már a könyvtár-típusok megálla-
pításának tárgyalását kezdi meg. Három típust 
fog megállapítani, melyek közül az elsőben 
mindazok az ifjúsági müvek föl lesznek sorolva, 
amelyeknek minden ifjúsági könyvtárban meg 
kell lenniök. A könyvtár-típusok megállapítása 
után a bizottság a könvvtárak kezelésének o «/ 
utasítását fogja kidolgozni s hihetőleg egész 
nagy munkáját június elejére fölterjeszti a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

— Egyetemes tanítógyülés. A Magyar 
Tanítók Országos Bizottsága a következő 
fölhívást intézte Magyarország tanító-egyesü-
leteihez, testületeihez és tanítóihoz: „Mélyen 
tisztelt Tanító - egyesületek és Testületek ! 
Szeretve tisztelt Pályatársak ! Nyolc esztendeje 
immár annak, hogy Magyarország néptanítói 
egyetemes gyűlést tartottak. A hazai tanítók 
összeségének érdekeit munkáló Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottsága elérkezettnek o O 
látta az időt, hogy — alapszabályadta jogaival 
élve — a VI. egyetemes tanítógyülést ez évre 
egybehívja. Amidőn tehát a f. é. április hó 
5-én tartott rendkívüli közgyűlésünk megbízá-
sából a VI. egyetemes tanítógyűlést 1904. évi 
július havának 4., 5. és 6. napjaira Budapestre 
ezennel egybehívjuk, (a gyűlés helyiségét a 
napi és tanügji lapokban annak idején közzé-
tesszük) azon reményünknek adunk kifejezést, 
hogy a VI. egyetemes tanítógyűlés megteste-
sítője lesz az egységes magyar tanítói köz-
szellemnek, fénye emelni fogja a tanítóság 
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tekintélyét és munkája, tagjainak impozáns 
nagyságánál fogva, hozandó határozatainak 
súlyt, erőt fog kölcsönözni s az elérendő sikert 
ezzel biztosítani is fogja. Sok igen fontos el-
intézni valója van a tanítók egyetemének. Azon 
tárgyak között, melyek a hazai tanítóságot 
egyesületi gyűléseiken eddig is foglalkoztatták 
s melyekre nézve alaposan kidolgozott egye-
sületi (testületi) határozatok is feküsznek 
előttünk, első sorban fogjuk tárgyalni a 
tanítók anyagi ügyeinek rendezését. Ismeretes 
mindannyiunk előtt, hogy az állami iskoláknál 
működő tanítók helyzetén a tisztviselők fizeté-
séről szóló törvényjavaslat javítani igyekszik; 
nem maradhat el tehát az ország más jellegű 
iskoláinál működő tanítótársaink fizetésének 
rendezése sem. S kérésünk bizonyára nem lesz 
pusztában elhangzó szó, ha a tanítók egyeteme 
fogja kívánni egy akarattal, hogy oly fizetést 
nyújtsanak a tanítóknak, mint amilyenben a 
vele egyenrangú képesítéssel bíró tisztviselő 
részesük Nyugdíjtörvényünk is revízió alá 
kerül, ezt a tételt is tárgyalni fogjuk egye-
temes gyűlésünkön. Összegeztük már a tanító-
ság köreiben megnyilatkozott óhajtásokat s 
memorandum alakjában azt be is nyujtottuk 
a közoktatásügyi kormányhoz. A YI. egyetemes 
tanítógyűlés a tanítók kérésének megoldásához 
fogja az utat egyengetni. Az 1868. évi nép-
oktatási törvényt is revideálni fogják. A haladó 
kor igényeihez mérten kell azt átalakítani. 
Ezzel a kérdéssel már is foglalkozik a közok-
tatásügyi kormány s épp ezért most legalkal-
masabb az idő arra, hogy a tanítóság a törvény 
módosításáról nézetét egyetemes gyűlésén el-
mondja. A magyar nyelv tanításának kérdését 
még minden egyes egyetemes gyűlésünkön 
tárgyaltuk. Ez idén azokról a törvényes intéz-
kedésekről fogjuk kifejteni nézeteinket, melyek 
a magyar nyelv sikeres tanításának alapföl-
tételei. Br. Eötvös József, dicső emlékű minisz-
terünk az iskolai nevelés megkedveltetése s 
ezzel az iskola jólétének előmozdítása érdekében 
a népnevelési egyesületek szervezését sürgette. 
Magasztos eszméje nem jutott termékeny 
talajba. Nekünk, tanítóknak, kötelességünk 
fölkarolni e szent eszmét; nemcsak kulturális, 
de hazafias szempont is követeli ezt tőlünk. 
A kivitel módozataira nézve egyetemes gyűlé-
sünkön kell megállapodnunk. Munkánk terve-
zetét főbb vonásokban így egybefoglalva, az 
Országos Bizottság korábbi megállapodásához 
híven, bátran jelezzük tehát, hogy a VI. egye-
temes tanítógyűlés tárgyai az elnöki megnyitón 
és jelentéseken kívül a következők lesznek: 

1. Az ország összes tanítóinak fizetésrendezése. 
2. A nyugdíjtörvény módosítása. 3. A népiskolai 
törvény revíziója s a szolgálati pragmatika. 4. A 

magyar nyelv tanítására vonatkozó törvényes 
intézkedések. 5 Népnevelési egyesületek. 
Munkálatokat úgy ezen tételekre, valamint 
az egyetemes gyűlés szellemi részét illető 
bármely kérdésre nézve is f. é. június hó 
20.-ig szívesen fogad a Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságának elnöksége (I. ker. 
Városmajor-utca 31. sz.). A VI. egyetemes 
tanítógyű léssel kapcsolatban szakosztályokat is 
állítunk föl, melyekben szakkérdések lesznek 
megvitatva. Tanszerkiállításról szintén gondos-o o 
kódunk. Közöljük ezek után, hogy a VI. 
egyetemes tanítógyűlés a következő időrendben 
fog megtartatni : Július hó 3.-án d. u. 3 órakor 
a M. T. 0. B.-nak közgyűlése; 3.-án d. u. 5 
órakor az egyetemes tanítógyűlés előértekezlete; 
4.-én d. e. 8 órakor egyetemes tanítógyűlés; 
4.-én d. u. 3 órakor szakosztályi ülések; 5.-én 
egész napon át szakosztályi ülések ; 6.-án d. e. 
egyetemes gyűlés. A külső rendezést a VI. 
egyetemes tanítógyűlés Rendező Bizottsága 
vállalta el; ez gondoskodik vasúti kedvez-
ményről, kalauzolásról, elszállásolásról, szórakoz-
tatásról stb. Ily irányú tudakozódások Nagy 
László áll. tanítóképző - intézeti igazgatóhoz, 
mint a Rend. Biz. elnökéhez (VIII. ker., József-
kőrút 8. sz.) intézendők. A VI. egyetemes 
tanítógyűlés tagsági díja 4 (négy) korona, mely 
összegért a kedvezményeken kívül a „ Napló "-t 
is megkapja minden tag. Tagul jelentkezhetik 
a Rend. Bizottságnál nemcsak tanító, tanítónő, 
kisdedóvó, kisdedóvónő, hanem közoktatási 
szolgálatban álló bármely tanférfiú, sőt tanügy-
barát is. A 4 kor. tagsági díj Harca Albin 
igazg. tanítóhoz, mint. az egyet, tanítógyűlés 
pénztárnokához (VIII. ker., József-körút 8. sz.) 
küldendő, ki a tagsági és kedvezményes 
vasúti igazolványok szétküldéséről is gondos-
kodik. Szeretett Kartársak ! Bizalommal, 
szeretettel fordulunk Hozzátok ! Aki csak 
teheti, akiben van kartársi szeretet, akinek 
szivén fekszik hazánk népoktatásügyének fej-
lesztése és a tanítóság jól fölfogott igaz érdeke, 
legyen itt mind a VI. egyetemes gyűlésen. 
Önerőnkből, minden anyagi segítség nélkül 
csupán a tagdíjakból óhajtjuk egyetemes 
gyűlésünket rendezni s mindennemű kiadásun-
kat fedezni, hogy ezáltal is ánállóságunkat 
mutassuk ki. Buzgalmatokra, lelkesedéstekre 
számítva, engedjétek remélnünk, hogy n VI. 
egyetemes tanítógyűlés erkölcsi eredménye 
fölül fogja múlni minden eddigi gyűléseinket. 
Ebbeli törekvésünkben segítsen meg mindnyá-
junkat a magyarok tettrebívó nagy Istene! Kar-
társi és hazafias üdvözlettelmaradunk: Buda-
pesten, 1904. évi április hó 12.-én, a Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottsága nevében: 
Somlyay József, elnök. Hajós Mihály, titkár." 



LTÍ. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

— A Magyar Tanítók Otthona folyó hó 
21.-én tartotta évi közgyűlését Szabó B. László 
vezetésével. Tóth Kálmán titkár beszámolt a 
szakosztályok és bizottságok mult évi munkál-
kodásáról, Bircza Albin pénztáros pedig jelen-
tette, bogy az Otthon anyagi ügyei rendeződtek. 
Minthogy Bánó József elnök betegeskedése 
miatt lemondott tisztségéről, intéző igazgatóvá 
Peres Sándor tanítóképző - intézeti igazgatót 
választották meg, főtitkárrá pedig Tóth Kálmánt. 

— Fürdői kedvezmény tanítóknak. A 
buziási gyógyfürdő igazgató ága a vallás és 
közokt. minisztériumhoz, valamint az aláren-
delt állami és közalapítványi hatóságok, hiva-
talok és intézetekhez tartozó tisztviselők, 
altisztek és szolgák, továbbá az állami alkal-
mazásban levő tanárok és tanítók, valamint a 
papok és a felsoroltak családtagjai részére is 
az 1904. évtől kezdve minden fürdőidény alkal-
mával május hó 15.-től június hó végéig és 
augusztus hó 15-től szeptember végéig a fürdő-
áraknál (a moór fürdők kivételével) 25°/o-os, 
a fürdő kezelőséghez tartozó lakás áraknál 
pedig 30%-os árkedvezményt nyújt. Aki ezen 
kedvezményt a maga, vagy családtagjai szá-
mára igénybe venni óhajtja, — közvetlen 
hivatalfőnökétől vagy elöljárójától, — egy 
bélyegtelen és hivatalos pecséttel ellátott igazol-
ványt tartozik a nevezett fürdő igazgatóságá-
nál fölmutatni, mely igazolványban hivatalos 
minősége és családi állapota kétségtelenül ki 
van tüntetve. 

— Barsmegyei Tanügyi Értesítő címmel 
a „Barsmegyei Népnevelők Egyesülete" lapot ad 
ki Végh István és Bányai Ferenc szerkeszté-
sében. Az eddig megjelent két szám, a lap 
hivatásához képest, az egyesület ügyeiről tájé-
koztat. A 2. számban meleg hangú fölhívás is 
jelent meg a megye tanítóságához az Eötvös-
alap és a Tanítók Háza támogatása érdekében. 
Az egyesületi elnök ebben a fölhívásban arra 
kéri a megyei tanítóságot, hogy tömegesen 
lépjenek be az Eötvös-alap kötelékébe s 
kívánatos, hogy ennek a fölhívásnak kellő 
sikere legyen, mert Bars megyéből sránylag 
még kevés tagja van az alapnak. Ebben a 
számban ír Végh István azokról a támadá-
sokról is, amelyekben lapunkat egy oldalról 
minden elfogadható ok nélkül részesítették. 
VA vidéknek kedvelt lapja a Néptanítók Lapjá" 
— írja a barsmegyei tanítóegyesület elnöke. 
Az Eötvös-alap vezetősége iránt is föltétlenül 
bizalommal vannak. „Ez az intézmény — írja 
V. I. — mióta Ujváry Béla áll az élén, soha 
nem remélt lendületet vett aránylag nagyon is 
rövid idő alatt. Elmondhatjuk, hogy a haladás 
és fejlődés azon stádiumában van, melyhez a 
legszebb remények fűzhetők." — Ebből a 

számból tudjuk meg azt is, hogy a barsmegyei 
népnevelők egyesülete május 26.-án tartja köz-
gyűlését Léván, mely alkalommal hangversenyt 
is rendeznek fővárosi művészek közreműködé-
sével. 

— Rövid hírek. Iparos inasiskolai rajz-
tanítók számára az idei nyáron Aradon, Kassán 
és Kolozsvárt lesz tanfolyam. A kormány 
államsegélyt is ad. A fölvételi kérvényeket 
Mártonffy Márton főigazgatóhoz (VII. ker., 
Rottenbiller utca 5. sz.) kell beküldeni. — 
A Tanítók Háza javára 10 koronát küldött 
Fűzi Márk liptószentmiklósi kartársunk, akinek 
a fia 20 koronát talált, melyet a városi ható-
ság, mivel senki sem jelentkezett, jótékony 
célra engedett át. Fűzi Márk az összeg felét 
a Tanítók Hágára, másik felét az izr. tanítói 
árvaalapnak adta. A hozzánk küldött 10 
koronát átutaltuk az Eötvös-alap pénztárába. — 
A félekezetek pénzügyi és közigazgatási kézi-
könyve cím alatt a f. 1904. évi szeptember 
havában Vécsey Géza Ó-Becsén (Bács m.) egy 
lexikonszerű munkát ad ki, mely a lelkészek, 
hitoktatók, szerzetesek, tanítók, kántorok, nem-
különben az egyházzal összeköttetésben levő 
különféle egy] et-k, egyházpénztárak, alapít-
ványok, iskolák, úgy a községi vonatkozásokban 
a községi segélyek stb. stb. ügyeit tírgyalja, 
egyszóval felöleli a felekezetek összes világi 
ügyeit. Előfizeté.-i ára 3 K lesz. 

— Fölvételek az állami tanítóképzőkbe. 
A csurgói m. kir. állami tanítóképző-intézet 1. 
osztályába fölvétetnek oly éptestü növendékek, 
akik 14. életévöket 1904 szept. 1.-ig betöl-
tötték, 18 évesek azonban még nincsenek és 
annyi előképzettséget tanúsítanak, amennyit a 
felső népiskolának teljes, vagy a polgári- és 
középiskolák négy osztályának sikeres végzése 
nyújt. Ez osztályba fölvehető növendékek 
száma 25, kik közül 8-an teljes, 8-an félköz-
tartásban részesülnek. A fölvétel tárgyában a 
kérvények benyújtásának határideje folyó évi 
május 3l.-e. A fölsőbb osztályokba (II., III. 
és IV.) az intézetben végző növendékek vétetnek 
föl fölebbvitel alapján, más intézetekből csak 
kivételesen; ez osztályokban a segélyek mái-
ki vannak osztva. A növendékek szállásadóknál 
laknak az intézethez lehető közel, lakásért 
(tisztogatás-, mosás-, fűtés-, világítással) havi 
8 koronát fizetnek átlagosan. Van az intézetnek 
köztartása, ahol az élelmezés ez idő szerint 
havi 21 koronába kerül. A köztartási és lakás-
díjak havonként utólag, a június haviak előre 
fizetendők. A beiratás ideje folyó évi augusztus 
31. napja, amikor minden tanuló (az I. osztályba 
fölvettek szülőik, vagy ezek helyettesének kísé-
retében) köteles az igazgatónál jelentkezni, az 
ifjúsági könyvtárra egy koronát fizetni, bizo-
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nyítvány-bélyegre 30 fillért letenni. — A kolozs-
vári áll. tanítóképző-intézettel 80 növendék szá-
mára berendezett internátus van egybekapcsolva, 
melyben szegénysorsú, példás magaviseletű és 
szorgalmas tanulók államsegélyben részesülnek. 
A jövő i-kolai évre az első évfolyamba föl-
vehető 20 bennlakó és 10 bejáró, összesen 30 
növendék. A húsz bennlakó tanuló közül tel-
jesen ingyenes ellátásban részesül 5, nevezetesen 
kap lakást, étkezést, világítást, mosást és gyógy-
kezelést. Egy teljesen ingyenes hely havonkénti 
28 korona kedvezménynek felel meg. Ugyanily 
teljes ellátásra fölvétetik 5 tanuló havonkénti 
14 korona befizetéssel, 5 tanuló havonkénti 
10 korona s 5 tanuló havonkénti 6 korona 
befizetéssel. A bejáró növendékek közül többen 
havonkénti 14—28 korona ösztöndíjban, vagy 
4—8 korona tanszersegélyben részesülnek. A 
római katholikus, ev. református, ágost. evan-
gélikus és unitárius tanulók az egyházi ének-
ben és zenében s egyáltalában a kántori 
teendőkben is kiképzésben részesülnek és sike-
res vizsgálat után erről külön képesítő bizonyít-
ványt nyernek. A fölvétel és segélyezés iránti 
kérvények a kolozsvári állami tanítóképző-
intézet igazgatótanácsához címzendők s leg-
később május hónap 31,-éig nyújtandók be az 
intézet igazgatójánál. A fölvétel és segélyezés 
egyéb módozatairól s a jelentkezés idejéről 
minden egyes tanuló augusztus hónap 26.-áig 
külön értesítést kap. — A bajai tanítóképzőbe 
a jövő iskolaévre az I. osztályba fölvehető 30 
bennlakó és 40 bejáró, összesen 70 növendék. 
Az állam költséges és kedvezményes helyek az 
1. A. és I. B. osztályban a következők: 1. 15 
teljesen díjir entes hely az internátusban (lakás, 
élelmezés, fűtés, világítás, mosás, gyógykezelés). 
2. 10 fizetéses hely az internátusban, havonként 
10 K befizetéssel. 3. 5 fizetéses hely az inter-
nátusban, havonként 20 K befizetéssel. 4. 8 
ingyenes hely a köztartásnál (étkezésnél), 
künnlakók számára. 5. 8 fizetéses hely a 
köztartásnál (étkezésnél), havi 10 K befizetéssel. 
6. 8 fizetéses hely a köztartásnál (étkezésnél), 
havi 20 K befizetéssel. 7. 6 ösztöndíjas hely, 
havi 10 K ösztöndíjjal. A róm. kath., gör. 
keleti szerb, ág. hitv. evang. és ev. ref. tanító-
növendékek az egyházi énekben és kántori teen-
dőkben is kiképeztetnek és sikeres vizsgálat után 
erről külön képesítő biznyítványt nyernek. Folya-
modni május 31.-ig kell. — A h.-m.-vásárhelyi áll. 
óvónőképző-intézet I. osztályába az 1904/5. tan-
évre 40 oly növendék vétetik föl, kik életük 
14-ik évét betöltötték, de a 40-et meg nem 
haladták és ép testalkatúak, jó zenei hallásúak, 
s a polgári leányiskola IV-ik, vagy a felső 
népiskola Il-ik osztályát sikeresen bevégezték. 
A fölveendő növendékek bejárók, vagy bent-

lakók. A bentlakók lehetnek : ingyenes, féldíjas, 
vagy egész díjas növendékek. Egé?z díj egy 
évi teljes ellátásért 200 kor., fél díj 100 kor. 
Ezenkívül tankönyvekért és fölszerelésért 
72 kor., mely utóbbi összeget az ingyenes 
növendékek is lefizetni tartoznak. A fölvétel 
iránt való folyamodványok a nrn. vallás- és 
közokt. Miniszter úrhoz címezve folyó évi 
május hó 31.-ig az igazgatósághoz küldendők. 
A folyamodványhoz csatolandó : keresztlevél, 
iskolai bizonyítvány, vagy ha a folyamodó 
még iskolai növendék, az illető igazgatóságtól 
látogatási bizonyítvány, továbbá családi értesítő, 
erkölcsi-, orvosi-, véd-himlőoltási —- és szegény-
ségi bizonyítvány. A nem magyar nyelvű 
bizonyítványok hiteles magyar fordításban 
melléklendők. Pontos lakáscím szükséges. Föl-
vehető 20 bennlakó és 20 bejáró növendék. 
A bennlakók közül 5 ingyenes, 8 féldíjas és 
7 egész díjas. A bejárók közül 4-en 100 —100 
korona segélyben részesülnek. A II. osztályba 
új növendék nem vehető föl. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: az abrudbányai áll. el. isk. Y—VI. 
osztályából 7 K 52 f (ehhez adtak: Gart Irén 
tanítónő 4 K; Szűcs Valéria 20 f; Glückseel 
Ilona 40 f ; Gönczi Irma 50 f : Halmágyi 
Erzsi 40 f; Gál Mária 20 f; I'ongrácz Etelka 
10 f ; Moldován Anna 22 f; Tobakooits Mariska 
20 f ; Jetter Anna 10 f; Kőmives Lujza 10 f; 
Kristó Mari 20 f; Nikola Minerva 20'f ; Todea 
Anna 20 f; Tabakovits Sára 20 f ; Semann 
Ilona 10 f — 7 K 52 f.) — 2. Tanítók Házára: 
Makláry József gyűjtése, Gagy-Bátor („egy 
barátságos összejövetel alkalmával") 4 K. — 
Átutaltuk az alap pénztárába. 

— Halálozások. Őszinte részvéttel érte-
sülünk, hogy Felméri Albert kolozsvári tanító-
képző-intézeti r. tanár, életének 49-ik, tanári 
működésének 30-ik évében, április hó 17.-én 
hosszas szenvedés után elhunyt. — Szigetbecsén 
Gerecs István volt virág-peregi kántortanító 
99 éves korában meghalt. 74 évig működött 
a tanítói pályán s 1898. év óta húzta Virág-
Pereg községtől a nyugdíját. Áldás emlékökre 

Tartalom: Rákóczi emléke. — A M . T. Orsz. 
Bizottságának küldöttsége a minisztereknél. — Taní-
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zetközi kongresszus. Ujváry Béla. — A testgyakorlás 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c s ü t ö r t ö k ö n (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i népok ta tás i 
in tézet , t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és t an í tóképző - i n t éze t ek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megkü ldése i r án t i fo lyamodványok az i skola lé tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir . tanfelügyelő á l ta l l á t t amozot t 
községi elől járósági b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lap ja" szerkesztőségéhez k ü l d e n d ő k . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só p ó s t a világosan k i i randó. 

Előf izetési á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a ' k ü l d e n d ő k . 

A h i rde t é sek á r s z a b á s a . -•- A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenki á l ta l k i számí tha tó h i rde t é s i d í j e lőre k ü l d e n d ő 
b e . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részé t 
tevő pe t i t nyomású és egyl iasábú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k iadó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . K E R . , ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a cl vinlt v i s s z a . 

r 

Uj állami népiskolák. 
A folyó óv őszén megnyitandó új 

állami elemi népiskolák szervezésére 
vonatkozó rendeleteket most adta ki 
dr. Berzeviczy Albert vallás- és közok-
tatási miniszter. 

Az líj állami iskolákról alább egy 
világosan áttekinthető kimutatást köz-
lünk, amelyből kitűnik, hogy a köz-
oktatási kormány az ország minden 
részére kiterjedő gondos figyelemmel 
igyekezett a rendelkezésére álló mérsé-
kelt összeget a népoktatás javára a 
lehető legjobban fölhasználni, és külö-
nösen hangsúlyozzuk, hogy nincs ezen 
szervezések között egy sem, amely 
állami ós népművelődési szempontból 
égetően szükséges nem volna; és hogy 
nincs közöttük egy sem, amely nem az 
illető község, vagy egyház kérelmére 
engedélyeztetett volna. Az utóbbi körül-
ményt különösen azért hangsúlyozzuk, 
hogy a népoktatás erőszakos államosí-
tásáról itt-ott terjesztgetni szokott 
mende-mondákat eleve leszereljük. 

A szervezések most is a teljesen 
kipróbált helyes elvek szerint terv-
szerűen történtek. Első sorban figye-
lembe jöttek a teljesen iskola nélküli 
községek, amelyekben 30-nál több min-
dennapi (6—12 éves) tanköteles min-
den oktatás nélkül van. 21 ilyen köz-

ségben szerveztetik most állami iskola. 
Azután sorra jöt tek a kincstári telepes 
községek, mint amelyekben a telepítési 
törvény szerint az állani köteles a nép-
oktatás felöl gondoskodni, lé kincstári 
telepes községben kerül a népoktatás 
ez év őszén állami kezelésbe. 

Az ország északkeleti részén a földmű-
velési kormány által megindított hegy-
vidéki akció támogatása, ós az ottani nagy 
elhagyatottságban levő népoktatás föl-
lendítése céljából a kultuszkormány már 
néhány év óta fejleszti az állami nép-
oktatást. Előbb Máramarosban, majd 
Beregben, a mult évben Ungban szervez-
te t tek nagyobb számban állami iskolák. 
A folyó év őszén Zemplén vármegye 
kerül sorra, ahol 22 községben nyílik 
meg az állami iskola. Ezen tervezetet 
kiegészíti még a Sáros vármegyében 
megnyitandó 7 új állami iskola. 

A többi állami iskolák is ott szervez-
tetnek, ahol azokra nemzeti, vagy nép-
művelődési szempontból égetően szük-
ség van. 33 felekezeti népiskola további 
fönnállása az egyházak nagy szegénysége 
miat t lehetetlen volt. Ezek az illetékes 
egyházi főhatóságok beleegyezésével 
állami kezelésbe vétetnek. 

A folyó évre tervbe vet t államo-
sítások közül még kiváló figyelmet 
igényel Kolozsvár ós Marosvásárhely, 
mert amott egyezer, az utóbbiban 600 
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tanköteles van elegendő számú iskola 
hiányában, törvényes oktatás nélkül, és 
e városok a legjobb akarat mellett 
sem képesek ezen tűrhetetlen állapoton 
önerejükből segíteni. Dr. Berzeviczy 
Albert közoktatási miniszter a városok 
kulturális érdekeinek támogatását első 
rangú kultúrpolitikai föladatnak tekinti, 
s e végből készséggel nyújt Erdély ezen 
két legjelentékenyebb városának módot 
arra, hogy népoktatás ügyét kellő 
színvonalra emelje. 

Az 1004. évben 133 községben szer-
veztetett állami elemi népiskola (három 
csatlakozva). Ezek közül : a) tiszta 
magyar lakosságú 35 község; b) vegyes 
és részben tiszta nemzetiségű 98 község; 
c) eddig iskolával nem bírt 21 község; 
d) a községek közül 14 telepes község; 
e) szerveztetett e községekben összesen 
153 iskola, és pedig 25 fiú-, 24 leány-, 
104 vegyes iskola; ez utóbbiak közül 

egytanítós osztatlan iskola 63 ; f ) rend-
szeresí te te t t ezen iskoláknál 327 tanítói 
(tanítónői) állás; g) a 153 iskola közül 
126-nak törvényszerű elhelyezését az 
illető községek biztosították, 27 iskolát 
a kincstár építtet, részben pedig bér-
helyiségben helyez el; h) az államosított 
iskolák közül 18 községi, 33 felekezeti 
volt; i) a 153 állami iskola közül meg-
nyílt már az 1903/4. tanévben 12 iskola 
24 állással, az 1904/5. tanévben 141 
állami iskola nyílik meg 303 tanítói 
állással. A 141 állami elemi népiskola 
közül 8 már a megelőző tanévekben 
szerveztetett, megnyitásuk azonban 
építkezési; vagy más nehézségek miatt 
nem volt megvalósítható. Ezen iskolák 
25 tanítói állást foglalnak le. Az állami 
elemi iskolák fönntartásához a községek, 
vagy más testületek által biztosított 
hozzájárulások összege: 61.101 koronát 
tesz ki. 

Kimutatás az 1904. évben szervezett állami elemi népiskolákról. 

a «3 tsa cn t-i O m 

A község neve 
A lakosság 
anyanyelve 

Az 
iskola 
neme 

A
 t

an
ító

i 
ál

lo
-

m
ás

 s
zá

m
a Biztosítva 

van-e az 
elhelyezés 

A község 
által 

kötelezett 
hozzá-
járulás 

a «3 tsa cn t-i O m 

A község neve 

magyar vegyes 

Az 
iskola 
neme 

A
 t

an
ító

i 
ál

lo
-

m
ás

 s
zá

m
a 

igen nem korona 

Abauj-Torna várni. • 

1 Baska igen vegyes 1 igen 9 4 

2 Jánok igen n 2 n 3 8 8 

3 Miszlóka • igen 3 3 9 8 
4 Pusztaradvány . . . igen 

igen 
jj 1 n 40 

5 Stoosz 
• igen n 3 n • 

Also-Feliér várni. 

6 Krakkó igen vegyes 1 igen 8 2 

7 Magyarlápad . . . . igen » 2 n 1 3 6 
8 Marosportus-telep . . igen n 1 A foldmiv. 

tárca terhére 8 5 4 

9 Nagyenyed fiu 7 igen l i 'íno 
10 B » leány V n • 

Arad várm. 

11 Németpereg . . . . igen vegyes 3 igen 6 0 
1 2 Ópécska . » » 3 » . 3 1 6 5 

1 3 Zimándköz igen » 2 » • • 

J e g y z e t 

Iskolát lan község 40 tankötelessel . 
A r . kath. iskola t a r t ha t a t l an , Egyli. 

főh. beleegyezet t . 
Kassa közvetlenet szomszédságában : 

az egyházi főhatóság beleegyezett . 
Iskolátlan. 

Kincstár i iskola. Egyh . főhatóság 
be leegyezet t . 

Magyar kisebbség. Evang . ref . iskola 
megszűn t . 

Oláhoktól körülvet t magyar község. 
Gyulafehérvárhoz t a r tozó kincstári 

t e l ep . 
1903/904. tanévre k imondo t t álla-

mosí tás épitkezési nehézségek mia t t 
l e m a r a d t . 

Kincstári telepes község. 
Magyar kisebbség ; 400 tanköteles 

nem iskolázik. 
Kincs tá r i telepes község. 92 tankö-

teles nem iskolázik. 
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Bars várni. 

14 
15 
16 
17 

18 

Barsberzence . . . . 
Felsőapáti 
Nemeskosztolány . . 
Peszér 

Simony és Kisugróc . 

Bács-Bodrog várni. 

igen 

n 
r, 
n 
ii 

vegyes 

n 
n 
n 
il 

2 
2 
1 
1 
2 

igen 

» 

n 
n 
n 

270 

200 

Tűrhetetlen r. kath. iskola. Az egyh. 
főhatóság beleegyezett. 

A r. kath. iskolát a hitfelekezet 
szegénysége miatt beszüntette. 

Iskolátlan község. 
Iskolátlan község. 

Az egy tantermes r. kath. iskolába 
138 tanköteles van utalva. Egyh. 

főhatóság beleegyezett. 

19 
20 

Káty 
» 

• igen 
il 

fiu 
leány 

2 
2 

igen 
11 

Y olt határőrvidék. Rendezetlen nép-
oktatás. 

21 
22 

Bereg várni. 

Bene  
Bród 

igen 
igen 

vegyes 

n 

1 
1 

igen 
nem 

Az államilag segélyezett községi 
iskola elhelyezése tűrhetetlen. 6000 

K államsegéllyel a község épít. 
Hegyvidéki actio : 121 tanköteles 

nem iskolázik. 
23 
24 
25 
26 

Nagydobrony . . . . » 
Nagylónya 
Yásárosnamény . . . 

Beszt.-Naszód várni. 

igen 
11 
11 
11 

fiu 
leány 

vegyes 
» 

2 
2 
2 
3 

igen 
n 

igen 
nem 

j 2.400 
700 

209 magyar tanköteles nem iskolázik. 

234: magyar tanköteles nem iskolázik. 
180 magyar tanköteles nem reszesûl 

oktatásban. 

27 Bánffytelep 

Békés várni. 

igen vegyes 1 -gen Iskolátlan telep. 

28 
29 
30 

Pusztaföldvár . . . . 
n 

Szarvas 

Bihar várni. 

igen 
11 

igen 

fiu 
leány 

vegyes 

3 
2 
2 

igen 
n » • 

Kincstári telepes község. Az állami 
iskola megnyílt 1903/4. tanévben. 

Társulati leányiskola államosíttatik. 

31 
32 

Janka fal va  
Ujléta 

Csanád várni. 

igen 
n 

vegyes 
n 

1 
1 

igen 
» 120 

Iskolátlan község 64 tankötelessel. 
Telepes magyar^ község. 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Battonya 
Csanádpalota . . . . 

n 
Kiskirályhegyes . . . 
Magyarbánhegyes . . 

w 
Pitvaros 

n 

Csík várni. 

igen 
n 
11 
n 
n 

igen 

igen 
» 

5 vegyes 
fiu 

leány 
vegyes 

fiu 
leány 

fiu 
leány 

7 
5 
5 
2 
3 
2 
3 
3 

igen 
n 
il 
il 
il H 
il H 

2.000 

J 10.880 

J 1.600 

468 tanköteles nem iskolázik. 

Kincstári telepes község. 

Kincstári telep. 

Kincstári telepes község. 

Kincstári telepes község. 

41 

42 
43 

Csikszentgyörgy . . 

Gyergyóremete . . . 
T) . . . 

Esztergom várni. 

igen 

11 
» 

vegyes 

fiu 
leány 

2 

4 
4 

igen 
» 

nem 330 Tűrhetetlen iskolai viszonyok. Egyh. 
főhatóság beleegyezett. 

200 tank. nem iskolázik. Az állami 
iskola 1903/4. tanévben megnyílt. 

Egyh. főhatóság beleegyezett. 

44 
45 

Gömör várni. 

igen 
n 

fiu 
leány 

2 
2 

igen 
il 

Túrhetetlen helyzet. Az áll. iskola 
1903/4. tanévben megnyílt. 

46 Felsősajó igen vegyes 1 igen Tót község. Az ág. ev. egyházi 
főhatóság beleegyezett. 
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47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

Helpa  

n  
Polonka  

n   
Zavadka  

Háromszék várni. 

igen » 

n » 

n 
71 
n 
n 

fiu 
leány 

fiu 
leány 

fiu 
leány 

fiu 
leány 

3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 

igen » 

» » 

n 
n 

1) » 

Két roskatag tanteremben 335 tan. 
köteles van utalva. A. róm. kath. isk-
megszűnik. Egyh. főh. beleegyezett. 
379 tanköteles részére 2 tanterem 
van. A róm. kath. iskola megszűnik. 

Egyh. főhatóság beleegyezett. 
440 tankötelesre van 3 szűk tan-
terem. A róm. kath. iskola államo-
sításához az egyh. főhatóság hozzá-

járult. 
240 tankötelesre van 2 tanterem. 
Róm. kath. isk. államosításához az 

egyh. főh. hozzájárult. 

55 
56 

Bodok 
Bodo*  

Heves várm. 

igen 

n 
: 

vegyes 
» 

2 
1 

igen 

n • 

200 
93 

Szegény székely község. Áll. segély. 
,közs. iskola ̂  államosíttatik. 

Székely actió. Áll. segély, községi 
isk. átvétetik. 

57 Gyöngy ösoroszi . . . igen vegyes 1 igen 
Közs. iskola államosíttatik. A tanító 

egész fizetését most is az állam 

58 Hevesvezekény . . . 

Hunyad Tárni. 

n n 2 n 700 A közs. isk. bevonásával; 77 tanköteles 
nem iskolázik. 

59 
60 

Felsőcsertész . . . . 
Totesd 

Kiskiikiillő várni. 

igen 
j) 

vegyes 
n 

1 
2 igen 

nem 
600 

Pusztuló magyarság. Tűrhetetlen 
népokt. viszonyok. 

92 tank. nem iskolázik. 

61 Sárd 

Kolozs várni. 

igen vegyes 1 nem 132 Magyar kisebbség megmentése. 

62 
63 

Kolozsvár 

Komárom várm. 

igen fiu 
leány 

11 
10 

igen 
rt 

• 17.203 Mintegy 1000 tanköteles nem iskolázik. 

64 
65 

Tóváros 

Krassó-Szörény várni. 

igen fiu 
leány 

4 
4 

igen » 
• 

2790 552 tanköteles részére 4 tantermes 
községi iskola áll fönn ; 203 nem 

iskolázik. 

66 Csukás 

Liptó várm. 

igen vegyes 2 igen • 726 A r. kath. iskola beszüntetve. Egyh. 
föh. hozzájárult. 

67 Vazsec 

Maros-Torda várm. 

igen vegyes 2 
• nem 

• 
Tarthatatlan népoktatási viszonyok. 

68 
69 
70 

Moson 
Maros-Vásárhely . . 

n 

Moson várm. 

igen 
T) 
n 

• 

vegyes 
fiu 

leány 

1 
10 • 

nem 
igen 

n 
Tárgyalás 

alatt 

Magyar község. A megnyitás építkezési 
nehézségek miatt lemaradt 1903. évről. 

600 tanköteles nem iskolázik. 

71 Kiüti 

Nagykiikiillo várm. 

igen 
• 

vegyes 2 igen 
• Tűrhetetlen iskolai helyzet. 

72 
73 

Brulya 

• 

igen 

n 

vegyes 

n 

1 

1 

igen 
nem 

• 
Tanító hiány miatt az iskola szünetelt. 
Áll. iskola megnyilt 1903/4. tanévben. 
Róm. kath. iskola beszüntetve. Egyh. 

főhatóság beleegyezett. 
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Nyitni várni. 

74 

75 

Bajmőcz igen 

n 

vegyes 

n 

2 

2 

igen 

n 

• 

Hitfelekezet nem képes megfelelő isko-
lát fentartani. 1900. évre kimondott 

államosítás építkezési nehézségek 
miatt 1904. év őszén nyilik meg. 

125 német anyanyelvű tanuló nem 
iskolázik. 

76 Koós 

Pest várni. 

» vegyes 2 n * Tarthatatlan népoktatási állapotok. 

77 
78 
79 

Czinkotai Ehmann-tel. 
Kecskemét 
Nagykovácsi . . . . 

Sáros várni. 

igen 
igen 

igen 

vegyes 
leány 

flu 

1 
4 
2 

igen 
» 

n 
3000 

200 

Iskolátlan. 1904. év kezdetén megnyilt. 
Községi leányiskola átvétetik. A tanító-

nőket eddig is az állam nevezte ki. 
Megnyilt 1903/4-ben. A leányiskola 

állami. 

80 
81 
82 
83 
84 
85 

86 

Alsókomarnik . . . 
Bányavölgj . . . . 
Hunkócz 
Mesztiszkó 
Plavnica 
Somosújfalu . . . . 

Szoroesin 

Somogy várni. 

igen 

n 
» 

» 
» 
» 

Y> 

vegyes 
» 

» 

n 
T) 

T) 

1 
1 
1 
1 
3 
1 

1 

igen 

V) 
V) 
n 
n » 

V) 

100 

Gör. kath. iskola tarthatatlan. Egyh. 
főh. beleegyezett. 

Róm. hath. iskola tűrhetetlen. Egyh. 
főhatóság hozzájárult. 

Gör. kath. iskola bevonásával. Egyh. 
főh. beleegyezett. 

R. kath. iskola tarthatatlan. Egyh. 
főh. beleegyezett. 

R. katli. iskola tarthatatlan. Egyh. 
főhatóság beleegyezett. 

Iskolátlan község 56 tankötelessel. 
Tarthatatlan népokt. helyzet. A r . 
kath. iskola átvételéhez az egyh. fő-

hatóság hozzájárult. 

87 
88 
89 

Boldogasszonyfa . . 
Szigetvár 

» 

Szabolcs várni. 

igen » 
igen vegyes 

fiu 
leány 

2 
4 
4 

igen » 
n 

• 1 5.000 
Magyar kisebbség megmentése. 

Közs. iskola helyzete tarthatatlan. 

90 
91 

Nyírbátor 
n 

Szeben várni. 

igen » fiu 
leány 

3 
3 

igen 
» 

: 

1 700 A tankötelesek 2/3_a(la iskolátlan. A 
község képtelen fejleszteni. 

92 Vöröstorony Porcsesd 

Szepes várni. 

igen vegyes 1 igen Államvasuti h atárállomás. 

93 
94 

Krompach 
n 

Szilágy várni. 

igen 
T> 

fiu 
leány 

5 
4 

igen 
T) • 

300 tanköteles a vasgyártelepen nem 
iskolázik. Az egyházi hatóság bele-

egyezett. 

95 
96 
97 

Borzas . . . • . . . 
Ördögkút 
Szilágyszeg 

Szolnok-Doboka várni. 

igen 

» 

n 

vegyes 

T) » 

1 
1 
1 

igen 

n 
» 150 

Ev. ref. iskolában nincs oktatás. 75 
tanköteles 

Ev. ref. iskola tarthatatlan. 140 tan-
köteles. 

Ev. ref. iskola megszűnt. 55 tan-
köteles nem iskolázik. 

98 Szászmáté 

Temes várni. 

igen vegyes 2 igen * Ev. ref. iskoldT szünetel. 100 tankö-
teles nem iskolázik. 

99 
100 
101 
102 
103 

Altringen 
Babsa 
Beregszó 
Brestye 
Fejértelep 

igen 
n 
r> 
r> 
n 

vegyes 
n 
n 
n 
» 

1 
2 
2 
1 
1 

igen 
Y> 
J) 
J) 
» 

1.226 

Iskolátlan község 39 tankötelessel. 
Kincstári telep. 

Román község kéri az államosítást. 
210 tank. nem iskolázik. 

Kincstári telep. 
Megnyilt 1903/4-ben. Kincstári felep. 
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S -cö N m 
A község neve 

A lakosság 
anyanyelve 

Az 
iskola 
neme ta

ní
tó

i 
ál

lo
- 

I 
iá

s 
sz

ám
a Biztosítva 

van-e az 
elhelyezés 

A község 
által 

kötelezett 
hozzá-
járulás 

J e g y z e t 

O 
CG magyar vegyes igen nem korona 

104 
105 
106 
107 

Hódos 
Kistelep 
Panyova 
Románsztmihály . . 

Torda-Aranyos várni. 

igen 
77 

77 

77 

vegyes 
» 

77 

77 

i 
i 
i 
i 

igen 
55 

n 
nem 300 

A kisebbségben levő magyarság meg-
mentése. 

Kincstári telep, közs. isk. tarthatatlan. 
Községi iskola tarthatatlan. A nem-
zetiségi község kéri az államosítást. 

86 magyar és német tanköteles az 
eloláhosodásnak van liitéve. 

108 Egerbegy 

Torontál vára. 

igen fiu 2 igen Ev. ref. fiúiskola államosíttatik. 
Áll. leányiskola van. 

109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

Glogon 

Óte'lek 
Szőregh 

77 

Térvár 
Tamásfalva . . . . 

Trencsén vára. 

igen 

igen 
» 

igen 
» 

n 
n 

fiu 
leány 

vegyes 
flu 

leány 
vegyes 

55 

2 
2 

3 
3 
2 

1 
3 

igen » 
)f 
n 
55 

55 

55 

1964 

2000 

Határőrvidéki község. 
Már van egy tanítós áll. iskola. 

Kincstári telep. 
Tűrhetetlen népoktatási helyzet. 
A megnyitás elhelyezési nehézsé-

gek miatt lemaradt 1902-ről. 
Szintén. 

116 
117 
118 

Kiszucaújhely . . . . 
n . . . . 

Závada 

Udvarhely várni. 

igen 

igen 

flu 
leány 

vegyes 

2 

2 

1 

igen 
55 

55 • 

Járási székhely. Tűrhetetlen nép 
oktatási viszonyok. 

Iskolátlan lcö/ség, 1902-ről lema-
radt államosítás. 

119 Betfalva 

Ugocsa várm. 

igen vegyes 1 igen Ev. ref. iskola tarthatatlan. Sze-
gény székely község. 

120 
121 
122 
123 

Batarcs 
Datolc 
Tiszakeresztúr . . . 
Tiszaújhely 

Ung várni. 

igen 
igen 

igen 

» 

vegyes 
n 
55 

n 

1 
1 
1 
1 

igen 
5) 

5) 

55 

1903/4-ben megnyílt. 
Községi iskola tűrhetetlen. 

Nemzetiségek közé ékelt szegény 
kis magyar község. 

Tarthatatlan gkath. iskola, melyben 
most nincs oktatás. 

124 
125 
126 

Felsőremete . . . . 
Kisszeretva 
Rebrin 

V a s v á r n i . 

igen 
» 

» 

vegyes 
» 

1 
1 
1 

igen 
55 

55 

Magyar nyelv határon fekvő tót 
község. Áll. segély, községi iskola. 
Közs. iskola tarthatatlan helyzete. 

Szintén. 

127 
128 

Magyarlak 
Nemeshollós . . . . 

Veszprém várm. 

igen 
n 

vegyes 
n 

1 
1 

igen 
• 

400 Községi iskoláját képtelen íöntar-
tani a szegény magyar község. 

Szintén. 

129 Balatonalmádi . . . 

Zala várm. 

igen vegyes 1 igen Iskolátlan község. 

130 Szobaticza . ". . . . 

Zemplén várm. 

igen vegyes 3 igen Elhelyezési nehézségek miatt 
1901-ről lemaradt. 

131 
132 
133 
134 
135 

Berettő 
Bodzásújlak . . . . 
Dubrava 
Habura 
Hankóc 

igen 
55 

)) 

55 

55 

vegyes 
55 

55 

55 

5J 

2 

2 

1 
3 
1 

igen 
nem 
nem 

5J 

5J 

Iskolátlan község 119 tankötelessel. 
160 tank. nem iskolázik. 
Iskolátlan 61 tanköteles. 

220 tanköteles iskolátlan. 
Iskolátlan 76 tanköteles. 
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ó A község 
A lakosság Az Z a 

3 « 

Biztosítva 
van-e az 

által 
kötelezett 

3 A község neve anyanyelve iskola 
Z a 
3 « elhelyezés hozzá- J e g y z e t 

KJ a. S-l neme J - I járulás 
o m magyar vegyes 

J - I 
igen nem korona 

136 Hocsa igen vegyes 1 nem Iskolátlan 75 tanköteles. 
137 Izbugya-Radvány . . » n 2 » 137 tanköteles nem iskolázik. 
138 Jeszenő J> n 1 igen Névleg fönnálló róm. kath. iskola ; 

110 tanköteles. 
139 Kohanócz >5 n 1 nem Iskolátlan 117 tanköteles. 
140 Kosaróc és Giróc . . » n 1 íj Iskolátlan községek 91 tankötelessel. 
141 Koskóc n n 1 » Iskolátlan 83 tanköteles. » 

A róm. katb. hitfclekezet képtelen 
142 Kozma » » 1 igen iskoláját fenntartani. Egyh. főhatóság 142 Kozma » » 1 

hozzá járul t . 
143 Lukasóez n 1 nem Iskolátlan község 73 tankötelessel. 
144 Nagybreznyice . . . » » 1 n Névleg fennálló róm. kath. iskola, 136 

tanköteles. 
145 Komarócz jj n 1 n .14 tanköteles nem részesül oktatásban. 
146 Szedliszke Y) 57 2 » 1903/4-ben megnyilt. 
147 Szinna n fiú 2 rész. közs. Tarthatatlan róm. kath. iskola. Az 
148 n 

Sztakcsin 
leány 2 rész. a kincs. egyh. főhatóság beleegyezett. 

149 
n 

Sztakcsin n vegyes 2 nem 140 tanköteles iskolátlan. 
150 Ublya 

n vegyes 
1 A gör kath. iskola a 154 tanköteles 150 Ublya n w L n egy részét képes csak befogadni. 

151 Zemplén-Turány-Pető-
falva » » 1 n Iskolátlan 121 tanköteles. 

152 Horbókcsebinye . . . » » 2 » 200 tanköteles közül csak 75 iskolázik. 
153 Vámosújfalu . . . . n » 2 igen Iskolátlan község. 

Iskolaegészségügyi nemzetközi 
kongresszus. 

(Nürnbergben április 4-től 9-ig.) 

A kongresszus legérdekesebb napja a har-
madik volt, melynek délelőttjén — folyó hó 
7.-én — tartották a második összülést négy 
előadással. Az első fölolvasó dr. Johanessen 
tanár (Krisztiánia) volt, aki a norvég iskola-
egészségügy fejlődéséről és jelenlegi állapotáról 
rendkívül érdekes fölolvasást tartott. 

Az első norvég iskolatörvény 1687-ből szár-
mazik, de a falusi népiskolákat csak az 1889. 
évi törvény lendítette föl, tekintettel az iskola-
egészségügyre is. Az iskolaügy modern föllen-
dülése a városban már az 1848. évi oktatásügyi 
törvénynek köszönbető és hygiénia tekintetében 
a norvég iskolák a legnagyobb kultúrnemzetek 
iskoláival is kiállják a versenyt. A testgya-
korlás kötelező tárgy mindkét nembeli tanuló 
ifjúságra. Iskolaorvosok minden iskolában van-
nak alkalmazva, iskolai fürdők, melyek langyos 
felső zuhanyokból állanak, Krisztiánia minden 
iskolájában vannak. Iskolai étkezés tekintetében 
Krisztiánia messzeterjedő intézkedéseket tett, 
melyek szerint a szegényebb gyermekek ingyen, 
a tehetősebbek mintegy 15 fillérért jó ebédet 
—• mely le résből, húsból és főzelékből áll — 
kapnak. Krisztiánia összes népiskolai tanulói-

' 0 4 -

nak 28'8" U-át ingyen látják el ebéddel. A 
kiadások az iskolai étkezésekre évenként 
160.000 koronára terjednek. Ezzel összekötte-
tésben több iskolában iskolai konyhák is vannak, 
melyekben a leányok az észszerű háztartásban 
és olcsó s jó koszt elkészítésében nyernek ok-
tatást. A felsőbb iskolák hygiéniájára a sport, 
még pedig főleg a Norvégiában elterjedt szki-
sport, van jó befolyással. Ügy a tanítóképzés, 
valamint a felsőbb iskolák tanterve gondos-
kodik arról, hogy az emberi test fiziológiája, 
valamint az egészségtan alaposan taníttassék, 
a tanítójelöltek ezen fölül még az iskolai 
egészségtanban is kiképeztetnek. 

A második fölolvasó dr. Le Gendre, a 
párisi Ligue des médecins et des familles pour 
l'hygiène scolaire elnöke volt. A fertőző beteg-
ségek átviteléről tanulókról a tanítóra és viszont 
olvasott föl, leginkább a tuberkulózissal foglal-
kozván. Az iskola nagy terjesztője ennek a 
betegségnek. A rossz levegő a túltömött iskola-
termekben, a légző ts beszélő szervek meg-
erőltetése, a nagy óraszám okozta kifáradás, 
sok esetben elégtelen táplálkozás a csekély 
tanítói fizetés miatt: előmozdítják a tanítók 
fogékonyságát a tuberkulózis iránt. A tanulók-
nál, nevezetesen nagy városokban, még a 
lakás-mizéria, valamint a tuberkulotikusok és 
alkoholikusoktól való leszármazás is figyelembe 
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veendő. A betegség átvitele tanulóról tanítóra 
és viszont a por belélegzéséből, valamint a 
bacillus - tartalmú köpettel is előfordulhat. 
Konklúziói a következők : a tanulók számának 
csökkentése az osztályokban, jobb szellőztetés, 
a száraz söprés eltiltása, tuberkulotikus tanítók 
alkalmazásának elkerülése, tuberkulotikusokká 
vált tanítók elhelyezése szanatóriumokban, a 
tanítók munkájának csökkentése. Tuberku'ózisra 
hajlandó gyermekek számára folyam vagy a 
tenger partján medico - pedagógiai intézetek 
volnának fölállítandók. Az előadó beszélt még 
az idegbetegségekről s végül azt követelte, 
hogy kivált a tanítóképzőkben a fölvétel 
szigorú orvosi vizsgálat alapján történjék, kö-
veteli a folytonos rendszeres tornázást, a víz-
gyógymód kötelező alkalmazását; a túlhal-
mozott tantermek egyszerüsíttessenek, az intézet 
vezetője köteles legyen a vizsgálatok idejében 
úgy a tanulók, valamint a tanítók buzgóságát 
fékezni, végre a testápolásra fokozott gond 
fordíttassák. 

A harmadik előadó dr. Sickinger, mannheimi 
városi iskolaügyi tanácsos volt, aki az ú. n. 
mannheimi rendszerről olvasott föl, melyet a 
Néptanítók Lipja folyó évi 15. számában 
ismertettünk. A kiinduló pont a német városok 
statisztikai évkönyvének azon adata, mely 
szerint a 44 nagyobb német városban az 
összes népiskolai tanulóknak több mint fele 
1-szer, 2-szer, 3-szor, sőt többször is osztály-
ismétlésre utasíttatott és így hézagos iskolai 
műveltséggel, lelkiismeretes munkára való szok-
tatás nélkül lépett az életbe. Berlinben p. az 
iskolakötelezettség teljesítése után elbocsájtott 
100 tanuló közül alig 10 érte el a normális 
táncéit. A nagy városok a legügyesebb tanító-
anyag fölött rendelkeznek, de kevésbé kedvezők 
a tantervek, amelyek gyökeres átalakítást kí-
vánnak. Az anyagbeosztást kizárólag a nép-
iskola növendékeinek szükségleteihez kell mérni. 
De még így is csak akkor fog javulás beállani, 
ha az egykorú növendékek képességeinek külöm-
bözeteit az osztályokra való tagozásnál teljesen 
figyelembe veszik. Ennélfogva egy népesebb 
iskolában három fokozat létesíthető: 1. a közép-
tehetségű és tehetségesebb tanulók ; 2. a gyön-
gébbek; 3. a betegesen gyöngék számára. A 
3. fokon levők a kisegítő iskolába kerülnek. 
A 2. tagozatba jutnak azok, akik különben 
majdnem évenként osztály-ismétlésre utasíttat-
nak. A gyönge tanulók ez új csoportosításának 
az ismétlésre utalás eddigi módjával szemben 
az a nagy előnye van, hogy ezek az elemek 
is képességeiknek megfelelő művelődési utat 
tesznek meg és az ismétlés lélekölő, demo-
ralizáló következményeitől megmentetnek. A 
párhuzamos osztályok gazdaságos kihasz-

nálásával a jelzett hármas tagozás költségtöbblet 
nélkül is végrehajtható, mint azt Mannheim 
példája bizonyítja. Mannheimban a népiskola 
már a fönnebb előadott módon van szervezve, 
még pedig mindenek megelégedésére. Okvet-
lenül szükséges azonban két momentum : 
1. iskolaorvosok alkalmazása, akik a hygiénia 
szempontjából vizsgálják és támogatják a ta-
gozást ; 2. a tanítótestület abbeli meggyőződése, 
hogy a mai mivelláló és sablonos oktatási 
rendszer a pszichológia törvényeinek már nem 
felel meg és a tömeges nevelés csak ily tago-
zással — Differenzierung — fokozható hathatós 
egyéni neveléssé. Csak a „suum cuique!" és 
„vissza a természethez!" alapján lehet a nagy 
iskolatesteket merevségökből fölszabadítani. 

Az utolsó előadó dr. Hueppe (Prága) volt, 
aki a „fertőző betegségek és az iskola" című 
tételt fejtegette s a többi közt azt kívánta, 
hogy a népiskolákban egy-egy osztályba 40, 
legfölebb 50 tanuló vétessék föl, amit az 
összülés tagjai tapssal üdvözöltek, mint nem 
mindenütt elérhető ideált. 

Ugyanazon nap — április 7.-e — délutánján 
ismét a szakosztályok folytatták munkájokat. 

Dr. Flachs az egészségtani ismeretek terjesz-
téséről az ifjúság közt című tételről olvasott 
föl. Az egészségtan kötelező tanítását köve-
telte minden fokú iskolában. Nevezetesen a 
népiskolákban szükséges az egészségtan tanítása, 
mert nem helyes, hogy a nagy tömegek a nép-
iskolák teljes elvégzése után is egészségtani 
ismeretek híjával lépnek ki az életbe. A tanítók 
hiányos egészségtani ismereteit szünidei egészség-
tani tanfolyamokon lehetne pótolni. A hygiéniai 
ismeretek terjesztésére másod sorban alkalmas 
a szülők és a felügyelők példája, akiknek 
hygiénikus iskolázottsága nyilvános előadá-
sokkal és népszerű könyvekkel tökéletesíttetnék. 
Az egészségtani ismeretek terjesztésére alkal-
masak, harmadsorban, rövid egészségtani föl-
irások az iskolák falain. 

A B) csoportban ugyanezen nap délutánján 
az egyhuzamban való tanításnak jelenleg ná-
lunk is napirenden lévő kérdését tárgyalták. 

Dr. Hintzmann elberfeldi reáliskolai igazgató 
a túlterhelés kérdését vette kiinduló pontjául. 
A porosz iskolákban, szerinte, tényleg van 
túlterhelés, amennyiben a tanulónak nap-nap 
mellett 9 tanítási és munkaórája van. 0 a 
maga részéről a tanítási órak megrövidítését 
ajánlja 45 perc tartamára s ilyképen az egyes 
órák közti 15 percnyi szünettel délelőttre 
lehetne a (középiskolai) tanítást tenni. így 5V2 
órai időben 6 tanóra volna adható, melyek közt 
még 60 perc szabad idő volna. Dr. Semerád, 
jung-bunzlaui városi orvos is az egyhuzamban 
való tanítás mellett szólt (középiskolákban). 
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Ö is azt hangsúlyozta, hogy nem paradoxon, 
hanem tapasztalatokkal igazolt tény, hogy 3U 
óra alatt többet lehet tanulni, mint egy óra 
alatt. Ugyanő a népiskolákban is híve az 
egyhuzamban való tanításnak, sőt falusi isko-
lákban is, nyáron a reggeli 7 órai kezdettel. 
Alaptalan a tanulók kimerülésétől való félelem, 
mert az 5, sőt 6 óra is jobb, mint a délutáni 
órák. 0 egyébiránt csak 5 órát enged meg, 
mint maximumot. A falusi gyermekek szüleikkel 
egyszerre, rendesen 6, sőt 5 óra előtt kelnek 
föl s ha reggeli 7 órakor veszi kezdetét a 
tanítás, nem maradnak órákig fölügyelet nélkül. 
(Azt nem említette, hogy egész délután annál 
inkább felügyelet nélkül maradhatnak !) Minden 
nehézség legyőzhető kettős tanterv megálla-
pításával : több tanulási óra a nyári, kevesebb 
a téli félévben. Kikelt a tanulók túlterhelése 
ellen s a 8 évi iskolakötelezettséget is sokallván, 
azt mondatta, hogy tekintettel a mai nemzedék 
satnyaságára, az iskolakötelezettségnek a 8. 
életévvel kellene kezdődnie. 

Mások viszont az egyhuzamban való tanítást 
még a középiskolában sem helyeselték s úgy 
láttam, hogy ez a kérdés még a külföldön is 
vitás. 

Abban azonban úgy az előadók, mint a 
hozzászólók mind megegyeztek, hogy a tanuló 
ifjúság tényleg túl van terhelve s hogy a tan-
terveken könnyíteni kell. Egy fölszólaló mégis 
akadt, aki a könnyítések ellen szólt, rámu-
tatva arra, hogy az ideálok a nemzetektől 
nemcsak munkát, de gyakran véráldozatokat is 
követelnek. 

A kongresszus negyedik napján — április 
8.-án — ismét az osztályokban folyt a munka. 

Dr. Jessen (Straszburg) az első német iskolai 
fog-klinikát ismertette, melyet 1902 október 
15.-én nyitottak meg Straszburgban. Az első 
évben 4000 iskolás gyermek fogazatát vizs-
gálták meg s úgy találták, hogy a fogazatok 
V3-része beteg volt. Egészséges fogazata a 
4000 gyermek közül csak 104-nek volt. Meg-
döbbentő arányban van elterjedve a fogszú. 
Csak iskolai fog-klinikák fölállításával lehet 
ezen a bajon segíteni. Dr. Sickinger (Brünn) 
az előadóval ellentétben nem barátja a klinikai 
„gyári munkának," hanem külön iskolai fog-
orvosok alkalmazását követeli a praxis teljes 
kizárásával, főleg nagyvárosokban. Egészen új 
ideával is föllép : a fogorvosi preparátumok 
államosítását kívánja. (Tehát egy új adóalapot !) 
Számítása szerint Ausztriában ezzel 2 millió 
korona hasznot lehetne elérni, ami fogorvosi 
intézetek fölállítására volna fordítandó. A 
preparátumok nem volnának drágábbak, de 
jobbak volnának, mint jelenleg. 

Dr. Stanger (Trautenau) a dohányzási tila-

lomról szólván, érdekesen fejtegette a dohányzás 
káros voltát úgy egészségi, valamint esztetikai 
és erkölcsi szempontból s a dohányzási tilalom 
kimondását követelte az összes tanuló ifjúságra 
nézve. 

A kongresszus utolsó — teljes — ülése 
április 9.-én tartatott meg. Ezen az ülésen 
dr. Libermann Leó tartott előadást „az iskola-
orvosok képzéséről és föladatáról." A magyar 
tudósnak és a magyar kormány képviselőjének 
nagy sikere volt. Dr. James Kerr (London) az 
iskolák szellőztetéséről, dr. Skvortzow (Charkow) 
a hygiénikus nevelés és műveltség sarkigaz-
ságairól tartott még előadást. 

Ezek után a főtitkár az osztályok követ-
kező indítványait terjesztette elő : iskolai épület-
tervek kidolgozása ; leányok kötelező test-
gyakorlása és a fűző viselésének eltiltása ; 
városi fog-klinikák fölállítása; nemzetközi városi 
iskolatanács fölállítása. Az összülésben magra-
ban két indítvány tétetett és fogadtatott el. 
Az egyik : időszakonként az összes nevelés- és 
oktatásügyre vonatkozó kiállítások rendezendők; 
a másik : a tanulók halandóságára vonatkozólag 
célszerű tabella-minta dolgozandó ki. 

A kongresszusai kapcsolatban kiállítás is 
volt, mely sok újat nem nyújtott ugyan, de, 
bemutatván mindazt, ami az utóbbi években 
az iskolai hygiénia terén a külföldön történt, 
nemcsak érdekes, de tanulságos is volt. Az új 
szerkezetű iskola-padok, táblák, célszerű szellőz-
tető, fűtő készülékek, praktikus berendezések, 
iskolai épületek tervei mind lekötötték a szak-
emberek figyelmét. Leginkább azonban az 
indirekt világítás keltette föl az általános 
érdeklődést. A világító testet fém-lámpabur-
kolat fogja körül s így a világító test a szoba 
mennyezetére veti fényét, ahonnét egyenletesen 
oszlik meg. A világításnak ez a módja jóval 
drágább, mint a direkt világítás, de előnyei 
különösen rajztermekre nézve elvitázhatatlanok. 

A kongresszus vezetősége arra is módot 
nyújtott a tagoknak, hogy Nürnberg iskoláit, 
kórházait stb. tanulmányozhassák. Nürnberg 
újabb iskolaépületei a hygiénia összes kívánal-
mainak eleget tesznek. 

(Budapest.) Ujváry Béla. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfeliigyelőségnek. — 15.934. sz.) 

Az állami kisdedóvódák, állami elemi nép-
iskolák óvónőinek, illetve tanítói és tanító-
nőinek, továbbá a kir. tanfelügyelői hivatalok 
segédszemélyzetének szabadságolása körül fönn-
állóit eddigi eljárás egyszerűsítése és ezzel a 
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kir. tanfelügyelői és a központi irodai munka 
apasztása és az ügymenet egyszerűsítése végett 
a következőket rendelem. 

1. A kir. tanfelügyelőt fölhatalmazom, hogy 
egyszer évenkint a nyári időszakra a kir. 
segédtanfelügyelőnek öt heti, a tollnoknak és 
a berendelt állami tanítónak négy-négy heti 
szabadságidőt engedélyezzen. Hogy az ügy-
menet fennakadást ne szenvedjen, a kir. tan-
felügyelőnek közvetlenül tőlem nyerhető hat 
heti szabadságát és a személyzetnek a kir. 
tanfelügyelő által engedélyezendő szabadságát 
mindig július hó 1-től szeptember hó végéig 
terjedő időre úgy kell beosztani, hogy a kir. 
tanfelügyelő és segédtanfelügyelő, illetőleg a 
tollnok egyszerre, egy időben ne legyenek 
szabadságon. 

Jogában áll a kir. tanfelügyelőnek a személy-
zet részére különösen indokolt esetekben egy 
évben 8 napot meg nem haladó szabadságot 
adni. Nyolc napnál hosszabb szabadságot is 
adhat a kir. tanfelügyelő a személyzetnek, év-
közben, de ez az előbbi bekezdésben említett 
nyári szabadságidőbe beszámítandó. 

2. Fölhatalmazom a kir. tanfelügyelőt arra, 
hogy a) lebetegedő áll. tanítónő, áll. kisded-
óvónő részére hatósági orvosi bizonyítvány 
alapján lebetegedése tartamára hat heti szabad-
ságot engedélyezzen ; b) bármely áll. tanító-
nak, tanítónőnek, kisdedóvónőnek egy tanév 
alatt egyszerre és egy ízben családi vagy más 
méltánylást érdemlő okokból a gondnokság, 
felügyelő bizottság javaslatára 8 napra ter-
jedő vagy több ízben, de 8 napot meg nem 
haladó szabadságidőt adhat ; c) betegség esetén 
hatósági orvosi bizonyítványra, — s amennyi-
ben ő maga is indokoltnak látja : hat hétig 
terjedő szabadságot adhat az állami óvónőnek, 
áll. tanítónak és tanítónőnek, ha a helyette-
sítés a szabadságolt költségére, vagy osztály-
összevonással történik, szóval, ha a helyette-
sítés költségei a közoktatási tárcát nem terhelik. 

Egyéb esetekben a szabadság iránti kérvé-
nyeket az eddigi módon véleményes javaslata 
kíséretében a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez fölterjeszti. 

Ezen jelentésben a tanfelügyelő által mái-
előzetesen engedélyezett szabadságidők és az 
engedélyezés okai mindig fölemlítendők. 

A kir. tanfelügyelő az általa engedélyezhető 
szabadságidőt csak akkor adhatja meg, ha annak 
lejártával újabb szabadságidőre szükség nem lesz. 

Minden esetben, akár a kir. tanfelügyelő 
saját hatáskörében engedélyezte a szabadságot, 
akár az iránt javaslatot tett a helyettest az 
el. iskolai állandó helyettes kivételével még a 
szabadságolt költségére is a kir. tanfelügyelő 
alkalmazza. 

A kir. tanfelügyelő alkalmazza a helyettest 
akkor is, ha valamely óvónő, tanító, tanítónő 
oly súlyos betegségbe esik, és ágyban fekszik, 
amely előreláthatólag huzamosabb időig tart, 
vagy ha a fekvőbeteg óvónő, tanító, tanítónő 
baja olyan természetű (pl. hagymáz, tüdő-
gyulladás, mellhártyagyuladás stb.), amelynek 
teljes gyógyulása egy hónap alatt be nem 
következhetik és a helyettesítést a tanító-
testület el nem láthatja, a helyettesítés tehát 
az államkincstár terhére esik, anélkül, hogy 
külön szabadság engedélyezésére szükség volna. 

A kir. tanfelügyelő helyettesül köteles oly 
fokú oklevéllel bíró magyar honos egyént 
alkalmazni, amilyen oklevéllel bíró egyén 
helyettesítéséről van szó, áll. el. népiskolákban, 
ha okleveles tanítónő nem akadna, szükség 
esetén okleveles óvónőt is alkalmazhat. 

Tanító helyett tanítót, tanítónő helyett lehe-
tőleg tanítónőt alkalmazzon. 

Ha az államkincstár terhére alkalmazott a 
kir. tanfelügyelő helyettest, az alkalmazott 
helyettes oklevelét is bemutatja és kéri a 
helyettesítési díj utalványozását. 

Ezen jelentésében köteles jelezni azon napot, 
melyen a szabadságolt óvónő, tanító, tanítónő 
szabadságát és a helyettes működését meg-
kezdette és azon napot, melyen a szabadság, 
illetve helyettesítés lejár. Bejelentendő a helyet-
tesítési díj és az illetékes adóhivatal. 

Ha bármi oknál fogva a kiutalványozott 
helyettesítési díj beszüntetésének sürgős szük-
sége áll elő, a kir. tanfelügyelő saját hatás-
körében fölhívja az illető adóhivatalt, hogy a 
helyettesítési díj kiszolgáltatását fügessze föl, 
és egyúttal a miniszterhez jelentést tesz. 
Szabadságát az engedély kinyerése előtt senki 
meg nem kezdheti, ha csak nem fekvőbeteg 
az illető. 

3. A kir. tanfelügyelő alkalmazza a helyet-
test akkor is, midőn a szabadságot a miniszter 
engedélyezi és a helyettesítés iránt a miniszter 
másként nem rendelkezett. 

4. A helyettesítési díj egy hónapra kisded-
óvódáknál 70, — elemi iskoláknál 80 korona. 

5. Ha az áll. el. iskolai igazgató-tanító 
betegség, vagy más körülmény által huzamo-
sabban akadályozva van, helyettesét a kir. 
tanfelügyelő bízza meg, akár ő engedélyezte 
a szabadságot, akár a miniszter. 

Igazgató-tanítói változás esetén két hónapra 
ideiglenesen a kir. tanfelügyelő intézkedik az 
igazgatói teendők ellátására nézve ; és intéz-
kedését a miniszternek bejelenti. Ha két hónap 
alatt ezen intézkedést a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter meg nem változtatja, vagy 
másképen nem rendelkezik, a kir. tanfelügyelő 
intézkedése mindaddig érvényben marad, míg 



LTÍ. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LA P J A . 11 

a vallás- és közoktatásügyi miniszter az igaz-
gatói megbízatásra nézve nem intézkedik. 

Ezen rendelet mellett az 1900. évi 15.923. 
sz. a. kelt rendeletnek egyéb, — itt nem érin-
tett, és ezen rendelettel ellentétben nem álló 
intézkedései hatályban maradnak. 

Különösen figyelmeztetem (a Címet), hogy a 
szabadság kérvények elbirálása körül úgy 
(Címed) a legnagyobb szigorúsággal, a tanügy 
és az államkincstár érdekeinek szoros szem-
előtt tartásával és személyes felelősség mellett 
járjon el, valamint a felügyelő bizottságok és 
gondnokságok hasonló felelősség alá eső eljá-
rását is a legszigorúbban ellenőrizze. 

Bulapest, 1904 április hó 22.-én. 
Berzeviczy. 

KÖRRENDELET. 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek. — 1 .».!>;!:{. sz.) 

Az állami kisdedóvodák, elemi iskolák anyagi 
ügyeinek rendezése körüli eljárás egyszerűsí-
tésére és az ügykezelés gyorsítása céljából el-
rendelem a következőket: 

1. A kir. tanfelügyelő fölmentetik attól, 
hogy az 1896. évi december hó 17.-én 54.475. 
szám alatt kelt rendeletben elrendelt nyilván-
tartást vezesse az óvási díjak elengedéséről s 
hogy év végén ezekről jelentést tegyen. 

Fölmentetik továbbá az alól, hogy az 1895. 
évi 72.881. sz. rendelettel kivánt nyilvántartást 
vezesse az elengedett tandíjakról, és hogy az 
1896. évi 48.316. sz. rendelet értelmében a 
tandíjelengedésekről évenkint jelentést tegyen. 

2. Az állami és államilag segélyezett községi 
elemi népiskolák szegény tanulói részére a kir. 
tanfelügyelők által engedélyezendő tankönyvek 
ügyében eddig követett eljárás a következő-
képen módosíttatik. 

Az állami iskolai gondnokság, illetve községi 
iskolaszék a szegény tanulók tankönyvszükség-
leteiröl szóló kimutatását alapul véve, a lefolyt 
tanév e nemű szükségletét mindenkor július 
hó 1-éig köteles a kir. tanfelügyelőnek meg-
küldeni, aki a legszükségesebb tankönyveket, 
az 1895. évi 72.881. számú körrendelet értel-
mében engedélyezi és az engedélyezést július 
hó 15-éig a tudomány-egyetemi nyomdához 
beküldi. 

Az állami költségvetésben ezen célra rendel-
kezésemre bocsátott hitel keretében évről-évre 
megállapítom azon összeget, amelynek erejéig 
a tudomány-egyetemi nyomda az engedélyezett 
tankönyveket az egyes iskoláknak szét fogja 
küldeni. 

A kir. tanfelügyelő az általa engedélyezett 
ingyen tankönyvekről ezentúl nem köteles 
kimutatást vezetni, sem év végén jelentést tenni. 

A kir. tanfelügyelő által engedélyezett tan-
könyveket a m. kir. tud.-egyetemi nyomda 
közvetlenül az illető intézetnek küldi meg : a 
leltáros elismervényt is közvetlenül az illető 
intézettől követeli be. 

Ha a kir. tanfelügyelő az engedélyezett 
ingyen tankönyvek kezelését ellenőrizni kívánja, 
az egyetemi nyomdát a küldött ingyen tan-
könyvekről a maga részére jegyzék megkül-
désére is fölszólítja. 

3. A kir. tanfelügyelő fölhatalmaztatik, hogy 
mindazon állami kisdedóvodáknál, állami elemi 
iskoláknál, amelyeknek itt megállapított iskolai 
költségvetésében jövedelmi fölöslegük van, ezen 
jövedelmi fölösleg terhére évenkint összesen 
200 korona erejéig az intézet épületénél el-
kerülhetetlenül szükségessé vált kisebb helyre-
állításokat, javításokat és bútorzat pótlást, de 
csakis azon esetben, ha erre a szervező ren-
delet értelmében a község nem kötelezhető, 
teljes felelősség mellett (a Cím) saját hatás-
körében engedélyezze. 

Az ilyen helyreállításokra stb. munkákra 
vonatkozó költségvetéseket rendszerint helybeli 
iparosokkal kell elkészíttetni. 

A munkálat iránt a legjutányosabb ajánlat-
tevővel a felügyelő bizottság, illetve gondnok-
ság köt alkuegyezményt és azt a kir. tanfel-
ügyelő jóváhagyása alá terjeszti. 

A 200 korona összeget meghaladó helyre-
állításokra vagy beszerzésre szükséges összeg 
törlesztésére a kir. tanfelügyelő az illető intézet 
jövedelmi fölöslegét habár 200 koronánál kisebb 
évi részletekben is, több évre nem enge-
délyezheti. 

Az ilyen kisebb helyreállításra engedélyezett 
összeg az illető intézet azon évi számadásának 
keretében számolandó el. A kir. tanfelügyelő 
engedélye az engedélyezett összeg elszámolásá-
nak fedezetéül az iskolai számadáshoz csato-
landó. 

Budapest, 1904 április hó 22-én. 
Berzeviczy. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
a Szüts Izsó-féle „Reform-rajztáblát" a hiva-
talos bírálat alapján az elemi népiskolák, 
polgári fiú- és leányiskolák, valamint a felsőbb 
leányiskolák és iparos-tononciskolák részére 
3897/1903. ein. szám alatt kelt rendelettel 
tanszerül engedélyezte és az engedélyezett tan-
szerek jegyzékébe fölvette. 

Budapest, 1904. évi április hó 25.-én. 
A miniszter meghagyásából : 

Molnár, 
miniszteri tanácsos. 
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A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
a Hollós-féle „Keresztliimzésre szolgáló betii- és 
szegély-minták' eímű mintagyűjteményét a 
hivatalos bírálat alapján az elemi leányiskolák, a 
felső népiskolák, polgári és felsőbb leányiskolák 
és tanítónőképzök használatára az 1904. évi 1128. 
ein. sz. a. kelt rendelettel engedélyezte és az 
engedélyezett tanszerek jegyzékébe fölvette. 

Budapesten 1904. évi április hó 22.-én. 
A miniszter meghagyásából : 

Molnár, 
miniszteri tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Köszönetét nyilvánította: galántai Eszter-

házy Miklós Mórié grófnak, aki az aszári róm. 
kath. iskola építési költségeire 4500 koronát, 
Meiler Ignácnak, a kisbérfüzitői egyesült 
burgonyacukorgyár elnök - igazgatójának, ki 
ugyanezen iskola építésére 1000 koronát és 
Hérics Márton aszári plébánosnak, ki ezen 
iskola építésére, fölszerelésére és iskolai könyv-
tár fölállítására összesen 3992 koronát ado-
mányozott ; Samarjay Jánosné rimaszombati 
lakosnőnek, aki a rimaszombati napközi otthon-
ban 43 pusztai tanuló meleg ebédjének költ-
ségeit az elmúlt évi december hóban sajátjából 
födözte; a diósgyőri m. kir. vas- és acélgyár 
művezetőségének, mely 530 árva és szegény 
iskolás gyermeket látott el 6850 korona értékű 
ruhaneművel. 

Kinevezte : a kecskeméti áll. polg. leány-
isk.-hoz Pásthy Károly ottani közs. polg. isk. 
ig.-tanítót a IX. fiz. oszt.-ba, Somogyiné-Tóth 
Emilia, Katonáné-Fülöp Julia, Schmidt Eugénia 
és Zsigmond M. József ottani közs. polg. isk. 
r. tanítót, illetve tanítónőket, Selymessyné-
Valkovszky Viktoria ottani közs. polg. iskolai 
s.-tanítónőt a X. fiz. oszt.-ba r. tanítóvá, ill. 
r. tanítónőkké, Faragóné - Szálontay Margit 
ottani közs. polg. isk. s.-tanítónőt a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítónővé ; a rimaszombati áll. polg. 
leányisk.-hoz Kathona Géza, Féketéné - Ott 
Hedvig, Veressné-Mészáros Jolán ottani közs. 
polg. leányisk. r. tanítót, ill. r. tanítónőket a 
X. fiz. oszt.-ba r. tanítóvá, ill. r. tanítónőkké, 
Nagyné-Mélczer Mária ottani közs. polg. isk. 
s.-tanítónőt, Patkó Margit az említett polg. 
isk.-hoz berendelt áll. el. isk. tanítónőt a rima-
szombati áll. polg. leányisk.-hoz a XI. fizetési 
oszt.-ba s.-tanítónőkké. 

Áthelyezte : Lukács Erzsébet nagykanizsai 
áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségé-
ben a szombathelyi áll. segély, közs polg. isk.-
hoz ; Kenedi Erzsébet szombathelyi áll. segély, 
közs. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségé-
ben a nagykanizsai áll. polg. isk.-hoz ; Sztrokay 

Lajos kecerkosztoláni áll. el. iskolai tanítót 
a francfeldi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Pajkossy Miklós komlóskai nyug. gör. 
szert. kath. tanító özv., szül. Azari Borbála 
részére 300 koronát; néhai Mirossay Mihály 
nyug. gör. szert. kath. tanító Paula, Mártha, 
Elek és Chrysanth nevű szülőtlen árváinak 
összesen 436 korona 64 fillért ; néhai Török 
István szakolcai áll. el. isk. tanító özv., szül. 
Nóvák Józsának és 5 kiskorú árvájának 1136 
korona 66 fillért ; néhai Papp György genyétei 
nyug. gör. kath. tanító özv., szül. Kirilla 
Juliannának évi 300 koronát, Aurél nevű 
kiskorú árvájának 50 koronát. 

= Fölvételek az állami tanítóképzőkbe. 
A znióváraljai áll. tanítóképző-intézet első osztá-
lyába fölvételért június 1.-ig lehet folyamodni. 
Az intézettel kapcsolatos internátusban állam-
segélyt csakis szegény sorsú, jó magaviseletű és 
szorgalmas növendékek nyerhetnek. A segély 
minősége: 1. teljes ingyenes ellátás (lakás, 
étkezés, fűtés, világítás, gyógykezelés) ; 2. fél 
ingyenes ellátás (mely esetben a fölvett növen-
dék az előbbiekért 6 frt díjat tartozik fizetni). 
Az államsegélyben nem részesülök a teljes 
ellátásért havonként 12 forintot fizetnek. Úgy 
az egész, mint a fél ellátás díja az első hónap-
ban két hónapra, a többiekben egy hónapra, 
előre fizetendő. Minden növendék köteles magát 
tisztességes nyári és jó meleg téli ruhával, fehér-
neművel, a ruhák tisztántartására szolgáló eszkö-
zökkel és ágyneművel ellátni. Mind ez a fölvételről 
szóló értesítőben részleteztetni fog. A jelent-
kezéseknél könyvekre 15—20 frt, evőesz-
közökre 1 frt fizetendő le. — Az iglói m. k. 
áll. képző-intézetbe a jövő 1904/5-ik tanév első 
évfolyamára 30—35 új tanuló vétetik föl. 
Ezek közül 3—1 növendék esetleg teljes, a 
többiek részleges segélyt nyerhetnek. A teljesen 
ingyenesek kapnak élelmet és külső lakást az 
intézet költségére. A részlegesen segélyezendők 
a teljes ellátásért fizetnek, és pedig egy évre 
280 koronát, vagy 220 koronát, 170 koronát, 
110 koronát vagy végre utolsó fokban 60 koro-
nát, még pedig havonkénti előleges részletek-
ben. Pályázati határidő f. évi június 15.-e. — 
A sárospat iki áll. tanítóképezdénél az 1904/5. 
tanéven az első osztályban 32 jótéteményes 
hely töltendő be és pedig tizenkét ebédből, 
reggeli, vacsora- és lakásból álló teljes jótéte-
ményes hely; továbbá tíz kedvezményes hely 
70 K befizetés (vagyis 140 K segély) mellett; 
végül tíz kedvezményes hely 140 K befizetés 
(vagyis 70 K segély) mellett; a folyamodvá-
nyok május 30.-ig küldendők be. 
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Iskolaegészségügyi kiállítás 
(Nürnbergben.) 

Kapcsolatban az első nemzetközi iskola-
egészségügyi kongresszussal, amely a húsvéti 
ünnepek utáni héten Nürnbergben, Bajorország 
2. városában, a szellemi haladás terén, Német-
ország egyik elsőrangú helyiségében tartatott, 
ugyanazon épületben, az óriási új ipariskolában, 
ahol a kongresszus is ülésezett, kiállítást ren-
dezett a helyi bizottság, mely közel húsz helyi-
séget foglalt el, eltekintve az udvaron elhe-
lyezett tárgyaktól. Szigorúan véve, maga az 
épület is kiállítási tárgy, hasonlóképen a 
városnak iskolái, amelyeknek megtekintésére a 
szervező-bizottság kellő módot nyújtott. 

Habár az elfoglalt terület elég nagy volt, a 
kiállítás még sem mondható teljesen kielégítő-
nek ; sok dolog természetszerűen hiányzott, 
így mi sem nehezebb, mint a tanulmányi rendet 
föltüntetni, a tanítási eredményt pedig épen-
séggel lehetetlen. Másfelől sok mindenféle dolog 
volt kiállítva, ami voltaképen egyáltalában oda 
nem való, pl. folttisztítószer stb. A részvétel 
is meglehetősen szűk körre szorítkozott. A 
hatóságok közül túlnyomóan a német városok 
szerepeltek, amelyek a mult évi drezdeni városi 
kiállításon bemutatott tárgyaikat és terveiket 
ide is elküldték. A külföldi iskolahatóságok 
közül különöseu az osztrákok szerepeltek. 
Francia-, Angolország semmit sem állított ki. 
Magyarországból egyedül Budapest városa 
jelent meg a porondon. Belgium, Hollandia, 
Svájc egyes tervekkel vettek részt. Mellesleg 
meg akarom jegyezni, hogy a horvátok az 
osztrákok között foglaltak helyett. A magá-
nyosok — kevés kivétellel — németek voltak. 

Az iskolák építkezésére és berendezésére 
vonatkozólag lehetett a legtöbb tapasztalatot 
gyűjteni. A gyorsan fejlődő német városok 
igen sokat áldoznak iskoláik célszerű fölépíté-
sére és egészséges berendezésére. Ezen nemes 
versenyükben az államokat legyőzik. Olyan 
iskolát a németek nem emelnek, amelynek ter-
mei nem világosak, habár Nürnbergben is 
láttam új iskolaépületet, melynek ablakai 
messze maradtak a mennyezettől. Minthogy a 
kellő megvilágításról való gondoskodás sok 
helyet kiván, inkább a magasba építenek : a 
3 - emeletes iskolaépületek nem tartoznak a 
ritkaságok közé; továbbá a folyosónak mindkét 

oldalán helyeznek el tantermeket. A mester-
séges világítás legtöbbször Auer-féle izzólámpa, 
mellyel félig közvetett világítást nyújtanak, 
azaz a fénysugaraknak csupán egy része jut 
közvetetlenül az asztalra, míg a másik része 
előbb a mennyezet fehér befestésétől verődik 
vissza. A nürnbergi villamosgyár nagyban kar-
doskodik az ívlámpákkal történő egészen köz-
vetett világítás mellett, de nagy költségei 
miatt csak a legkevesebb város lesz képes ilyet 
berendezni, nálunk talán Temesvár, amely saját 
villamos világítással rendelkezik. Ezzel úgy 
vagyunk, mint a gázfűtéssel, amely szintén 
költséges volta miatt nem tud terjedni. 

Az iskolák padlóit legtöbbször cementburko-
lattal helyettesítik, amelyre linóleum-szőnyeget 
(Németországban igen olcsó) borítanak. E burko-
latnak nincsen semmi rése, a por eltávolítása 
könnyen sikerül, a lábat melegen tart ja; a 
padlót legtöbbször be is kenetik. A falaknak alsó 
részeit olajfestéssel látják el, felső részét pedig 
szines vízfestékkel vonják be. A ruhákat vagy 
a folyo- ón helyezik el, vagy pedig a tanterem 
hátsó részében szekrények vannak. Hogy 
utóbbiaknak mi hasznuk van, nem tudom 
belátni ; sokkal többet ér a külön ruhatár-szoba, 
amilyen számos iskolában lelhető. A folyosók 
falait nem egyszer porcellán-lapokkal védik, 
ami drága ugyan, de tartós ; az ajtók kivétel 
nélkül kifelé nyílnak (tűzi lárma esetén köny-
nyebb a menekülés) ; a szögletek le vannak 
gömbölítve, küszöb vagy nincs, vagy csak 
nagyon csekély, de az is elég a belébotlásra. 

A fűtés minden nagyobb iskolában központi s 
pedig legtöbbször alacsony nyomású gőzfűtés, 
melynek kezelése kevesebb szakértelmet kiván, 
de újabban a meleg vízfűtés is kezd ismét tért 
hódítani. A nürnbergi iskolákban a fűtőtesteket 
a folyosófal menten helyezik el, ide a pince 
légkamrájából levegőt is hoznak és a borító 
vasszekrény résein át meleg levegő áramlik a 
terembe. A tanító bizonyos mértékig szabályoz-
hatja, de ellenőrzi őt a fűtő, aki a folyosó 
felől egy résen át meglátja a tanterem hő-
mérője által jelzett hőfokot. A friss levegő 
bevezetésére szolgálnak még a buktatható ab-
lakok, amilyenekre a kiállítás számos, sőt igen 
bonyolult szerkezetet mutatott be. Elvben 
helyeseljük ezeket, mert a friss levegő maga-
sabbra terjedhet, mintha csupán az ablak-
szárnyakat nyitjuk, de ellenségei vagyunk a 
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bonyolult szerkezeteknek. Itt fölemlítendők a 
különböző ablakrögzítők is. Timahovics a 
mennyezet alá helyezett csatornába hozza a 
friss levegőt, ahonnan szintén lefelé terjed. A 
rossz levegő eltávolítására kürtőt helyeznek a 
falba, amelynek csak egy nyílása van, közel a 
padlóhoz: ilyen módon akarják a friss levegőt 
kényszeríteni, hogy az egész tantermet bejárja. 

Klozetberendezést keveset állítottak ki ; e 
tekintetben a drezdeni városi kiállítás sokat 
nyújtott és az Egészségben, a közegészségügyi 
egyesület lapjában ismertetni is fogom. Emlí-
tésre méltónak találom Páuml rendszerét, aki 
a kürtőben megindított vízsugárral szívó hatást 
iparkodik a bűzös gázokra kifejteni. Általánosan 
elterjedt az iskolafürdők berendezése és míg 
néhány év előtt a legkülönbözőbb beren-
dezések voltak divatban*, mostan lehető nagy, 
bár sekély medencét készítenek, amelyben a 
záporozás után belefeküdhetnek, lábaikat mos-
hatják stb. a gyermekek. 

A külföldi kiállítók közül különösen Holland 
és Belgiumnak tervei tetszettek ; nevezetesen 
Brüsszel külvárosának Scharbecknek tervei eme-
lendők ki, amelyek szerint a tanulók minden 
szükségletéről goodoskodnak. Fürdőről, kéz-
ügyességi termekről, fedett játéktérről, amely 
Németországban úgyszólván ismeretlen. Buda-
pest városa igen előkelően volt képviselve 
több mintaiskolájának igen célszerű tervei által. 
Rajzokban föl volt tüntetve padja is és egyéb 
bútorzata. 

A legnagyobb területet az iskola berendezésére 
szolgáló tárgyak, nevezetesen padok és táblák 
foglalták el. Részletes ismertetésükbe a hely 
szűke miatt nem bocsájtkozhatom, de jelez-
hetem az uralkodó irányt. Míg még néhány 
év előtt a legkülönbözőbb szerkezetekkel ipar-
kodtak vagy az asztallapot, vagy az ülőpadot 
vagy mindakettőt mozgathatóvá tenni, hogy 
tetszés szerint plusz- vagy minusz-disztanciára 
szert tegyenek, addig most általános elismerés-
nek örvend a 0 vagy minusz - disztanciájú, 
teljesen szilárd pad. amelyből feleléskor a 
tanuló kilép. Nürnberg városának 25 évi 
tapasztalata bizonyítja, hogy a kétüléses pad 
nem jár területveszteséggel. Azonfelül a Rettig-
féle pad mintájára a legkülönbözőbb szerke-
zeteket találják föl, amelyekkel a padokat 
oldalra lehessen fektetni a könnyű tisztítás 
eszközölhetése végett. Vájjon Likroth és társa, 
Klein, Tuleman és Sausz szerkezetei oly elter-
jedésre fognak-e szert tehetni, mint Rettig-é, 
nagy kérdés. 

Emellett egy újabb irány kezd lábra-

* Lásd : Iskolák építése és berendezése Német-
országban és Svájcban című munkámat. Ára 1 kor. 

kapni, amely a padok oldalrafektetése által 
származó romlással számol. Bethel padjának 
nincs talpfája, az összeköttetést a pad és 
asztal között a két tanuló közötti gerenda 
biztosítja. Még könnyebb a söprés a Jahn-féle 
rendszer szerint : nemcsak a talpfák maradtak 
el, hanem a padok lábai is : a középen végig-
futó gerendán nyugszanak úgy az asztalok, 
mint a padok. Az asztalnak vannak azonban 
lábai (1—1). Az egyes padok kicserélhetők, 
amire Németországban nagy súlyt fektetnek. 
Minden osztályban megvan a mérték és a 
mérés eredménye szerint '/* évenként (a hurcol-
kodások ideje után) kicserélik a padokat. 

Ezen padoknak még mindig van egy hát-
rányuk méreteit : bizonyos átlagos számok 
alapján készülnek, pedig sokszor megesik, hogy 
valamelyik tanulónak egyes testrészei nem fej-
lődnek arányosan. Egyiknek hosszúak a lábai, 
másiknak meg a mellkasa. Kifogástalan tehát 
csak akkor lehet a pad, ha annak minden 
egyes része az egyénhez alkalmazható. Ilyen 
egyéni pad számos volt a kiállításon, köztük 
p, Schenk-féle is, mely majdnem el van felejtve. 
Ugyanezen elvnek hódol Seuppán igazgató 
úrnak sikerült padja is, mely szintén ki volt 
állítva. Altalános elterjedésre egyhamarjában 
nem fognak szert tenni iskolákban, de kívá-
natos volna, hogy a szülői ház által a tehe-
tősebb gyermekek részére beszereztetnének. 
Itt említendő a Reform Schreibplatte, amely 
mindenféle asztalra helyezhető, szilárdan áll 
és a gyomornak megfelelő kimetszéssel bir, — 
továbbá a Mönigshöfer-féle egyenestartó (a 
többi nem volt kiállítva), amelynek víz-
szintes vasrúdjából a két vállat hátranyomó 
pelotta tetszés szerint igazíthatóan emelkedik ki. 

A táblák közül fölemlítendőnek tartom a 
bambergi Max-táblát, mely keretben mozog; 
semmiféle súly, semmiféle kötél nem alkalmat-
lankodik. Igen tetszett a Wornatia nevű fali-
tábla, mely voltakép egymásfelé húzható kettős 
és azonkívül forgatható tábla: ekkép 4 felületet 
nyújt. Kivétel nélkül mind a tábla szép fekete, a 
rajnamenti palatáblagyár fali táblája koromfekete 
palából készült. A würzburgi Franz Wolfetil 
által kiállított falitábla-lakk koromfekete színé-
vel hódított: 1 kilogrammnak ára 4 márka 
és ezzel 10 -méter felület befesthető, akár 
fa, pléh, vagy papiros. 

Az orvosok által kívánt köpőcsészék közül 
kivált a pedálos köpőcsésze : a pedálra lépve, 
a köpet eltűnik, bár azt hiszem, hogy isko-
lába nem való. A reform köpőcsésze csak ott 
alkalmazható, ahol vízvezeték van : a falhoz 
lesz erősítve és midőn egy-két fogással szét-
nyitjuk, egyúttal víz öblíti. 

Befejezendő az iskolaépítésre és berende-
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zésre vonatkozó kiállítás leírását, az udvaron 
elhelyezett két tárgyról kívánok megemlékezni. 
Egy nagy minta bemutat egy szerkezetet, 
amely szerint egy tanterem összes padjait 
egyszerre lehet emelni, hogy alattuk a söprés 
történhessen. Pontosabb az iskolabarakk-épület, 
amely városoknak, ha tantermekben megszorul-
nak, nagyon ajánlható. A kétféle szerkezet 
közül csupán a Dökker-féle volt egy kétosz-
tályú épülettel kiállítva. Nagy ablakfelületei-
vel, kifogástalan szellőztetésével és berendezé-
sével mindenesetre többre becsülendő a bér-
házakban drágán elhelyezett iskoláknál, azon 
előnyét nem is említve, hogy tetszésszerinti 
helyen rövid idő alatt fölállítható. Minthogy 
a farészek beitatva vannak, teljesen tűzmentes. 

(Budapest.) Juba Adolf dr. 

TANÍTOK TANÁCSADÓJA. 
K. S. Jánosháza és másoknak. A kése-

delem oka az, hogy korpótléknak a nyugdíj-
igénybe való beszámítása most tömegesen for-
dul elő s így az elintézéshez idő kell. Mivel 
ebből önre hátrány nem származhatik : türe-
lemmel kell megvárnia, míg elintézik. — 
„Árva" és „Lipót". A törvény alapján az 
iskolaszék határozza meg : meddig tart az 
iskolai év s addig a tanító is köteles műkö-
dése helyén maradni. — P. K. S.-A.-Ujhely, 
Cs. L. Brassó és másoknak. A pünkösdi 
szünet két nap, vagyis pünkösd vasárnapja 
és pünkösd hétfője, tehát a két ünnepnap. — 
H. P. Lajosmizse. Nagyon sajnáljuk, de 
fizetési ügyben nem adhatunk fölvilágosítást; 
szíveskedjenek a kir. tanfelügy.-hez fordulni. — 
Nyiri és másoknak. A fizetés jellegével bíró 
pótlékot beszámítják a nyugdíjba. — Felekezeti 
tanító. 1. Az Eötvös-alap tagsági díjat ily 
cím alatt kell küldeni: „Tanítók Eötvös-alapja, 
Budapest" ; a befizetésről nyugtatványt kap s 
ez egyszersmind tags, igazolványul szolgál. 
2. Hivatalból veszik át államosítás alkalmával 
s akkor történik a fizetés megállapítása és 
az évek beszámítása ügyében is intézkedés. — 
Zs. O. N. B. Az ötödik korpótlékát oly módon 
nyerheti el, ahogy a többi négyet elnyerte. 
Általános kérdésére nem mondhatunk egyebet. — 
S. Péter. Bármely könyvkereskedőnél meg-
rendelheti. — C. S. A nyugdíjalap beleegyezhet 
esetleg, hogy ön nyugdíját végkielégítéssel 
cserélje föl. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az Orsz. Biz. igazgató-tanácsa április 

30.-án a Ferenc József Tanítók Házában 
Somlyay József elnöklete alatt ülést tartott, 

melyen megjelent több vidéki tanácstag is, 
így Kovács Vince (Arad), Bitoókh István (Kaba) 
stb. Beható vitatkozás után megállapították a 
VI. egyetemes tanítógyülés ügyrendjét, mely 
szerint az előadók fél óráig, a kijelölt hozzá-
szólók 10—10 percig, más hozzászólók 5—5 
percig beszélhetnek a tárgyhoz, ami nagyon 
helyes, csak az elnökség járjon is el eszerint, 
hogy így mennél több tagnak legyen alkalma 
a tárgyalandó kérdésekhez hozzászólani, termé-
szetesen „röviden és velősen". Az előadóknak 
az egyetemes gyűlés előtt három héttel be kell 
küldeniök tételeiket az elnökséghez, mely azt 
az egyetemes gyűlés előtt két héttel a Hivatalos 
Értesítőben közzéteszi, hogy az egyet, gyűlés 
tagjai jó előre tájékozva legyenek a javaslatok 
felől. Az ügyrend letárgyalása után kijelölték 
a szakosztályokat, az előadókat és megállapí-
tották a tárgyakat. Megbízták az elnökséget, 
hogy a tanítók fizetése és nyugdíja ügyében 
a szükséghez képest tovább is eljárjon s tudo-
másul vették az elnök jelentését, hogy mindkét 
ügyben már átadták a memorandumokat űgy 
a közoktatásügyi miniszternek, valamint a kép-
viselőház elnökének. A gyűlésen nagyon hang-
súlyozták, hogy, mivel a VI. egyetemes tanító-
gyűlést a tanítóság a maga erejéből, minden 
kormányi és hatósági segítség nélkül rendezi, 
kívánatos, hogy a tanítók mennél nagyobb 
számban beiratkozzanak a gyűlés tagjai közé. 
Az egyet, tanítógyűlés összes ülésének tárgyai: 
1. Az ország összes tanítóinak fizetésrendezése. 
Előadó: Gábel Jakab (Nagyvárad), hozzá-
szólók : Dobó Sándor (Hajdúböszörmény), Száva 
János (Bp.). 2. A nyugdíjtörvény módosítása. 
Előadók : Sárkány Gábor (Munkács), Bursics 
Ernő (Bp.), Simonovits Dezső (Debrecen). 
(Tartatik július 4.-én d. e. 8 órától.) 3. A 
népoktatási törvény revíziója. Kapcsolatban a 
szolgálati pragmatika, a magyar nyelvoktatás 
kérdésével és a nevelés nemzeti jellegével. 
Előadók : Simon Károly (Hajdúhadház), Földes 
Géza (Bp.), Mathiász József (Nagymihály). 
4. Népnevelési egyesületek. Előadók: Kovács 
Vince (Arad), Minké Béla (Bp.), Makkay 
János (Kisküküllő). (Ülés július 6.-án d. e. 8 
órától.) H. Szakosztályok: 1. Árva és szeretet-
házi nevelők szakosztálya. Megalakítja és tár-
gyait a Szeretetházi Nevelők Orsz. Egyesülete 
állapítja meg. 2. Kisdednevelési szakosztály. 
Megalakítja és tárgyait a Kisdednevelők Orsz. 
Egyes, állapítja meg. 3. Gyógypedagógiai szak-
osztály. Megalakítják Berkes János (Bp.) és 
Schäffer Sándor (Temesvár). (Ülésöket ezek a 
szakosztályok július 4.-én d. u. tartják.) 4. 
Pedagógiai szakosztály. Megalakítják : Láng 
Mihály (Pápa), Ember János (Bp.). Tárgyak : 
aj A nép- és középiskola kapcsolata. Előadók : 
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Simkó Lajos (Sopron), Benedek "Vince (Győr), 
Somogyi Béla (Bp.); b) A család és iskola 
kapcsolata. Előadók : Peres Sándor (Bp.), Vég h 
István (Vámosladány), Kintzler Árpád (Igló) ; 
c) A leányok házias nevelése. Előadók: Szemere 
Ilona, Gorzó Dénesné, Hegedűs Leona. 5. Szocial-
pedagógiai szakosztály. Megalakítják: Schenk 
Jakab (Fehértemplom) és Sretvizer Lajos (Bp.). 
Tárgyak: a) Gyermekvédelem. Előadók: egri 
Tóth Kálmán (Bp.), Elek Gyula (Kosozsvár),-
Mihály Ferenc (Szatmár); b) A kivándorlás és 
a magyar tanítóság. Előadók: Molnár Ferenc 
(Bezdán), Máthé József (Marosvároshely). 6. Köz-
egészségügyi szakosztály. Megalakítják : dr. 
Gebhard Ferenc (Bp.) és Sudy K. János (Kassa). 
Tárgyak : a) A tuberkulózis. Előadó : dr. Kuthy 
Dezső (Bp.); b) Az iskolaegészségügy legége-
tőbb kérdései. Előadók : dr. Juba Adolf és dr. 
Andreánszky Jenő. 7. Tanítóképez dei szakosztály. 
Megalakítja és tárgyait a Tanítóképző Int. Tan. 
Orsz. Egyes, állapítja meg. (A 4—7. szakosz-
tályok üléseiket julius 5.-én d. e. tartják.) 
III. Előadások. 1. Dr. Göőz József előadása 
új tanítás-módjáról. 2. Előadások a kézügyes-
ségi és rajzoktatás reformja köréből. Előadók: 
Guttenberg Pál, Györgyi Kálmán (Bp.) és Szűcs 
Izsó (Nagy-várad). (Ez előadások július 4.-én 
d. u. tartatnak.) 3. Dr. Banschburg Pál előadása 
a gyermek-tanulmányozás módszeréről (július 
5.-én d.U.). — Az Országos Bizottság a kijelölt 
előadókat fölkéri ; az elnökség fölhatalmaz-
tatott, hogy, ha az illetők nem vállalkoznak 
az előadásra, helyükbe másokat kérjen föl. A 
kijelöltek közül az első az előadó, a másik 
kettő a fölkért hozzászóló. 

— Az Eötvös-alap köréből. Az alap va-
gyona április 30.-án a következő volt: érték-
papírokban 459.582 K ; Pesti Hazai I. takarék-
pénztárban (készpénz) 11.516 korona 92 fillér; 
Magyar Földhitelintézetnél (készpénz) 1.750 
korona; postatakarékpénztárban (készp.) 4378 
korona 42 fillér; követelésekben 25.577 K = 
502.804 korona 34 fillér. — Sok kicsi sokra 
megy. A kúnszentmiklósvidéki tanítói körnek 
Dömsödön tartott közgyűlése alkalmával szóba 
jött — mint rendesen — hogy mivel kellene 
ez évben az Eötvös-alap vagyonát gyarapítani. 
Erre Szabó Erzsike szalkszentmártoni tanítónő 
fölajánlotta ezen célra egy saját festésű akvarel-
festményét. A festmény kisorsoltatván, 39 koro-
nát jövedelmezett. — Egy művésznő a Tanítók 
Házáért. Lindh Marcella művésznőül00 koronát 
adott át Szabó Károly kir. tanácsos tanfelügye-
lőnek azzal, hogy azt a Sopronmegyei Ált. 

Tanítótestületnek a Ferenc József Tanítók 
Házában alapítandó szobája javára adja. A 
„Sopronmegyei Szoba" céljaira ez ideig 2290 
korona 43 fillér áll az egyesület redelkezésére. 

— Rövid hírek. Ifjúsági élőadást rendezett 
helyi isk. jótékony célra Kismartonban Kelemen 
Gizella állami tanítónő. Az előadás szépen 
sikerült és jövedelmet is hajtott. A közönség 
soraiban ott volt Eszterliázy Rudolf herceg is. — 
Gyűlések. A Torda-Aranyos vármegyei általános 
Tanítótestület marosludasi járásköre iskolai fel-
szenteléssel egybekapcsolt évi rendes köri 
gyűlését folyó évi május hó 14.-én délelőtt 8 
órától kezdődőleg Hadréven az állami elemi 
népiskola tantermében tartja meg. A „Bor-
sodmegyei Altalános Tanító-Egylet" miskolci 
járásköre május 18-án a diósgyőri gyárhoz 
tartozó Pereces bányatelepen gyűlést tart. 
A Békésvármegyei Általános Tanító-Egyesület 
Békésen f. évi május hó 11.-ik napján tartja 
közgyűlését. Léván, a Bars - megyei Nép-
nevelők Egyesülete május 26.-án tartja köz-
gyűlését; tehát nem 25.-én, mint előbb 
tervezték. Komáromban a Komárommegyei 
Általános Tanítóegyesület május 5.-én d. e. 10 
órakor tart közgyűlést. Mindkét helyen Göőz 
József dr. egyesítő új tanításmódjáról való 
előadása is tárgya a gyűlésnek. Solymáron a 
Pestmegyei Általános Tanítóegyesület újpesti 
járásköre tart gyűlést május 7.-én, foglalkozik 
az egyet, gyűlés tételével is. 

— Halálozások. Mrkvicska János bars-
taszári nyug. kántortanító végelgyengülésben 
79 éves korában meghalt. Pályáján 34 évet 
töltött — Garamszentbenedeken, Kovácsiban 
és Barstaszáron — 1885. végéig; azóta nyuga-
lomban volt. Munkás tanító és nagy zenész 
volt. — Szegedi Sándor, túrkevei ev. reform, 
tanító, reményteljes életének 23-ik, tanítói 
működésének 3-ik évében rövid szenvedés után 
ápril. 22-én jobblétre szenderült. — Schleining 
Károly róm. kath. osztálytanító, ipariskolai 
igazgatótanító, a barcsi ip. olvasókör elnöke 
élete 56-ik, tanítói működése 39-ik évében 
elhunyt Barcson. A köztevékenység mellett 
Barcs község megmagyarosításában is érde-
meket szerzett. — Dezseri Banóczy János 
nyug. elemi iskolai főtanító 82 éves korában, 
44 évi tanításkodás után Győrött, április hó 
25.-én meghalt. — Deák Gerzson, a marton-
vásári megyei árvaház gondnoka hosszas szen-
vedés után, élete 43-ik évében, április 28.-án 
elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : Új állami népiskolák. — Iskolaegészség-
ügyi kongresszus. Ujváry Béla. — Hivatalos rész. — 
Szünóra. Iskolaegészségügyi kiállítás. Juha Adolf 
dr. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
.Rovatvezető: KEOLOn 1 ALFEÉD. 

Szőlő- és borgazdasági tanfolyam 
néptanítók részére. 

A földmívelésügyi minisztérium áldozatkész-
sége folytán módjuk van a néptanítóknak, hogy 
a szőlőmívelés és borkezelés terén elméleti és 
gyakorlati kiképzést nyerjenek. E tanfolyamok 
célja eléggé ismeretes. A róluk szóló miniszteri 
rendelet úgy intézkedik, hogy különösen azon 
tanítók vehetők föl e kurzusra, akik oly vidé-
ken működnek, hol a lakosság kizárólag szőlő-
míveléssel foglalkozik. A törvény eltekint attól, 
hogy az illető tanító állami vagy községi, avagy 
felekezeti iskolánál van-e alkalmazva. Egy-egy 
ilyen tanfolyam 4 hétre terjed és két részben 
tartatik meg, még pedig 2 hét a tavaszi, két 
hét az őszi fontosabb szőlőmunkálatok idejé-
ben. A fölvett néptanítók a 2 — 2 heti tan-
folyamra egyenként 120 korona átalányt kap-
nak a földmívelésügyi minisztertől és pedig 
útiköltség, lakás és élelmezés fejében. 

E négyhetes kiképzés és egyéb járandóságok 
ellenében a kormány azt kivánja a néptanítók-
tól, hogy azok „a szőlő- és borgazdaságban 
előforduló minden fontosabb munkát annyira 
elsajátítsák, hogy azokról a népiskolában s az 
érdeklődő népnek oktatást nyújtsanak és a 
szőlőfölújítás előmozdítása érdekében hatható-
san közreműködhessenek. * 

Ilyenformán tehát hallgatagon szerződés köt-
tetik a tanítók és a kormány között. A kor-
mány azt mondja : „ Gondoskodni fogok arról, 
hogy tanulhass és gondom lesz reá, hogy a 
kétszer-két-heti kurzus alatt szükséget ne láss. 
De ha visszatérsz a faludba, kívánom, hogy 
terjeszd az én intencióimat és kötelességeddé 
teszem, hogy azok szerint járj el." 

Alkalmam volt végignézni egynéhány ilyen 
kurzust. Az állam — az egyik szerződő fél — 
mindig pontosan megfelelt kötelezettségének. 
A tanítókat sem lehet illetni a szerződés-szegés 
vádjával. Minden alkalommal pontosan eljöttek, 
hasonlólag pontosan aláírták a nyugtákat, ezek-
nek utána, a kollegiális érzület emelése szem-
pontjából megtartották az ismerkedési estélyt, 
az előadásokra eljártak, ezek végeztével össze-
ültek búcsu-bankettre s a tavaszi két hét után 
az őszi viszontlátás reményében váltak el. 
Amikor eljött az ősz, újra összegyűltek, öröm-
mel konstatálván, hogy nini senki sem hiányzik ! 
Mikor az őszi két hét is letelt (ez pedig az 

érdemesebb időszak, lévén szüret ideje) akkor 
meg egy nagy vég-búcsu-lakoma után elszé-
ledtek, éltetve minden érdemes szülőmívelőt, 
Noétól napjainkig. Elmentek, olyan messzire, 
hogy soha hírét nem hallottuk, vájjon csak-
ugyan „nyujtottak-e oktatást az érdeklődőknek 
s vájjon hathatósan közremüködtek-e a szőlő-
felújítás előmozdítása érdekében?" 

Minthogy mindezideig nem hallottam, vájjon 
volt-e közöttük olyan, aki a tanultakat sietett 
a nép között terjeszteni, azért, ismétlem, ne 
illesse őket a szerződés-szegés vádja. 

Csakhogy én azt hiszem, igen kicsi lehetett 
itt a „megeredési százalék". Aki tanít, annak 
föltétlenül tudnia is kell. Ezt különben ők 
nálamnál sokkal jobban tudják. Csak az a kér-
dés, vájjon az a kétszer-két hét elegendő-e a 
mai raffinált szőlőmívelés és borászat lénye-
gesebb fogásainak eltanulására ? 

Minthogy a tanfolyam hallgatói szőlőtermő 
vidékről jönnek, már mintegy föltételeztetik 
náluk a szőlőmunkák ismerete, amelyen itt 
csak csiszolni, javítgatni és tökéletesíteni kell. 
Erre pedig intelligens embernek elég ez az 
idő, de csak úgy, ha a szürke theoria mellett 
buzgalommal áldoznak a mindenható praxis 
oltárán. 

Es ez itt a bökkenő. A t. hallgató urak 
nagyon fáznak a gyakorlati munkától. A dere-
kuk, mintha vasból volna, nem akar meg-
hajolni. Pedig nagy hatalom ám a föld; érde-
mes kétrét görnyedni előtte. Ólomsúlyúnak 
találják a kapát, mely nélkül pedig nincs 
szőlőtermés. Félve nyúlnak a venyige-ollóhoz, 
mellyel azután rendesen meg is pecsételik a 
szegény tőke sorsát. Az oltókéssel meg pláne 
gyöngéden bánnak, mert az borotvaéles. Az 
meg is vághatja az ember ujját. Láttam 
„tanítói-oltványokat" a stratifikáló ládában. 
Bíz azok soha sem kerültek ki az oltvány-
iskolába ! Venyige-composzt gyanánt jól hasz-
nálhattuk. Láttam „Tanítói metszést" ; az a 
tőke le lőn szüretelve már a metszéskor. Lát-
tam „tanítói ültetést" ; csodálatosképen az a 
vessző sehogysem akart kihajtani. Es hallot-
tam a vizsgájukat. Némelyik hallgató egész 
elokvenciával beszélt mindazon munkálatokról, 
amelyek a gyakorlatban oly balul ütöttek ki. 

A mai szőlőmívelés már majdnem művészet. 
Oly sok és oly finom fogása van, hogy ava-
tatlan kézzel jobb, ha hozzá se nyulunk. Ezzel 
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azonban azt akarom mondani tisztelt tanító 
uraim, bogy igen is, csak jöjjenek minél szá-
mosabban és sajátítsák el azon praktikus fogá-
sokat, amelyek birtokában azután fölvirágoz-
tathatják a szőlőt és élvezhetik termését. Ha-
nem erre csak egy mód van : ha dolgoznak, j 

Nem gondolnám, hogy odahaza a falujokban 
egy-egy „érdeklődő" azt kivánná, hogy tartson 1 

neki előadást az absorbtióról, vagy határozza 
meg kalciméterrel a talaj méztartalmát, hogy 
eszerint mily alanyfajta fog legjobban adaptá-
lódni, vagy, hogy melyik amerikai és európai 
fajok közt van a legnagyobb affinitás stb. 
Biztosan állíthatom, hogy odahaza egyikük 
sem fog ebullioscoppal dolgozni, sem nem 
fognak titrálni, pasteurözni vagy petiotozni, 
amiről a tanfolyam végén olyan szépen vizs-
gáztak. Hanem annál gyakrabban fog-történ-
hetni, hogy egyik-másik szőlőmívelő bizalom-
mal fogja kérdezni, hogy ezt vagy amazt a 
tőkét vagy szőlőfajt hogy kell metszeni, vagy 
mit kell tenni akkor, lia a bor megvilágoso-
dott vagy megtört? 

Ha gyakorlatból nem tudják, hogyan keh 
pl. metszeni, emberségemre mondom, zavarba 
jönnek egy-egy bozontos tőke előtt állván. Ez 
pedig még csak elemi dolog. Tanulják meg a 
theoriát, de azután a fősúlyt a gyakorlatra 
helyezzék. Menjenek ki a szőlőbe, barátkozza-
nak meg a kapával, ismerjék meg a perme-
tező gépet, tekintsék jó barátjuknak az ollót 
meg a kést, szeressék meg magát a munkát, 
mint olyant, amely után az a nép él, amely-
nek a vezetése az Önök föladata ! A közelgő 
tanfolyam alatt legyen alkalmuk tapasztalni, 
hogy a munka is csak megszokás ; utóbb nem 
is olyan fárasztó. Ha azután kinnt vannak a 
szőlőben, működjenek egész odaadással és 
egyesítsék a elmélettel a praxist. 

(Pozsony.) Györy Elemér. 

B e t e g s é g e k . 
a) A szárnyasok kolerája v. baromfivész. 

(P.) Hazánkban a baromfitenyésztés az ntóbbi 
években nagyarányú fejlődésnek indult, úgy-
annyira, hogy ma már a nemzeti vagyonosodás 
mérlegében mondhatjuk, hogy az első helyet 
foglalja el. És ezt eléggé igazolja ama körül-
mény, hogy a baromfiak és ezek termékei 
után Magyarország bevétele pár millióval na-
gyobb, mint a búza után származó jövedelem. 
De nemcsak a kereskedelem általános szem-
pontjából, hanem szociális okokból is különös 
figyelmet érdemel a baromfitenyésztés ilyen 
jelentékeny emelkedése. Ugyanis szemes ter-
ményeket csak a tehetősebb gazdák — nem 

számítva a nagybirtokokat — adhatnak piacra 
s így természetszerűen a jövedelem is első 
sorban az ő hasznuk. Ellenben csirkét, tojást, 
tollat stb. már az a kisgazda is árul, akinek 
szemes terményéből a piacra nem jut. Vagyis 
a baromfitenyésztés után befolyó jövedelem 
aránylag megoszlik a nagyobb és kisebb gaz-
daságok közt s mint árucikk természeténél 
fogva bármely időben értékesíthető. Éppen 
ezért minden olyan dolog, amely a baromfi-
tenyésztéssel összefügg, különös figyelmet ér-
demel. Ez alkalommal miheztartás végett a 
baromfiak koleráját ismertetjük. 

Ezen betegség jelentékeny károkat okoz és 
ha befészkeli magát, az összes baromfiállományt 
elpusztíthatja. Tyúknak, kacsának és libának 
egyaránt heveny-fertőző járványos betegsége. 
A fertőző betegségek ismert lázas állapotával járó 
tüneteken kívül egyik legbiztosabb ismertető jele 
a hasmenés. Megjegyzendő azonban, hogy ezen 
betegségi tünettel találkozunk akkor is, ha pl. 
a tyúkok rozsot esznek; ugyancsak akkor is, 
ha a kacsák eperhez juthatnak. Tehát ha ilyen 
körülmények közt fordul elő a hasmenés, — 
ami szintén elhullással szokott járni — nem 
kell azonnal a baromfivész veszedelmétől tartani. 

A baromfivészt is éppen úgy, mint az eddig 
elsorolt betegségeket, bacillusok okozzák, melyek 
a beteg állat vérében élősködnek. 

Rendesen a nyári meleg időben lép fel ve-
szedelmesen és kivétel nélkül megtámadja 
összes házi szárnyasainkat. Nálunk már annyira 
általánossá lett, hogy talán nincs az országban 
olyan vidék, ahol nagyobb károkat ne okozott 
volna. 

A baromfiak életmódjánál fogva a termé-
szetes fertőzés igen könnyen történik. Ugyanis 
a beteg állat hulladékaival beszennyezett táp-
szerekkel állandóan érintkezik az egészséges 
állat és így a legkönnyebben áll elő a fertőzés. 
Különösen a közös ivóedény a leghathatósabb 
terjesztője ezen betegségnek. A szomszéd ud-
varokba vagy pedig más, távolabb fekvő egész-
séges állományba a galambok, verebek stb. 
hurcolják át a baktériumokat. A betegséget 
terjesztik azon tenyésztők és kereskedők is, 
akik a betegség fellépése után a beteg állato-
kat levágják és piacra adják. 

Az ezen betegség beoltásával végzett kísér-
letek azt igazolják, hogy a kolera lappangási 
ideje a lehető legrövidebb, alig néhány órára 
terjed. A betegség is néha igen gyors lefolyású, 
sőt arra is van nem egy eset, hogy az állat, 
mintha gutaütés érte volna, összerogy. 

Rendes lefolyásnál az állat bágyadt, szomorú, 
tollát felborzolja, szárnyait lelógatja, fejét szár-
nya alá dugja vagy lelógatja, járása ingadozó, 
étvágya rossz, szomjúsága fokozódik, az orrból 
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és szájból habos nyálka szivárog, a taraj és a 
torok alatti lebbenyek kékes szinüek lesznek 
és néha az állat zöldes szinű anyagot hány. 
A betegség alatt az erőltetett hasmenés foko-
zódik és bűzössé lesz. Ezen betegség nemcsak 
a beleken, hanem a tüdőn is okoz elváltozá-
sokat, mi megismerhető arról, hogy a lélegzés 
alatt a csőr nyitva áll és zörtyögő hangot 
lehet hallani. Az általános gyengeség fokozó-
dik. Végre csukott szemekkel, kábultan, álmosan 
ténfereg az állat, az általános eltompultság 
beáll, miközben az állat akarata ellenére földre 
rogy és végre elalszik minden időre. Azonban 
az is igen gyakori eset, hogy nem teljes ká-
bultság, hanem nagyfokú görcsök közt áll be 
a halál. 

A betegség kitörésétől számított 1—3 nap 
alatt az elhullás rendesen megtörténik, de arra 
is van eset, hogy a betegség közel két hétig 
is elhúzódik. 

A végeredmény rendesen a hal^l ; azonban 
gondos ápolás és jó gyógykezelés mellett, ha 
a betegseg nem fejlődik ki teljesen, még min-
dig lehet remény a gyógyulásra. 

Mivel a fertőzés a tápcsatornán keresztül 
történik, természetesen a gyógykezelésnek arra 
kell irányulnia, hogy a tápanyagok ezen útja 
fertőtleníttessék és az abban lévő baktériumok 
megsemmisíttessenek. Hogy ezt elérhessük, az 
ivóvízbe vasgálicot, salicylsavat, csersavat stb. 
kell tenni. Az adag nagysága, aszerint, hogy 
kisebb vagy nagyobb állattal van-e dolgunk, 
0'5 —1-0% közt ingadozik. 

A betegséget különösen az új állatokkal 
szokta a tenyésztő behurcolni, miért is aján-
latos, hogy minden idegçn helyről hozott állat 
legalább is egy hétre teljesen elkűlöníttessék 
és ha semmi gyanús tünet nem mutatkozik, 
csak akkor bocsátandó az egészséges állatok 
közé. Amennyiben pedig a betegség már föl-
lépett volna, úgy a beteg állat a legszorosab-
ban elkülönítendő, a gyanús állatok leölendők, 
az ólak újra meszelendők, karból- v. kreolin-
oldattal gondosan fertőtlenítendők, az alom 
égetetlen mész közé rakandó, vagy mélyen 
elásandó, avagy, ami legjobb, elégetendő. Az 
ivó edény a leggondosabban fertőtlenítendő, 
illetve ha fából van, akkor elégetendő. Az 
említett fertőtlenítő anyagok 5%-os oldata 
használandó, s ezzel az állatok lábait is aján-
latos megmosni. A lábak mosását legkönnyeb-
ben úgy érhetjük el, ha az ól ajtajába hosszú-
kás vályút teszünk, az állat magasságának 
megfelelően (aszerint, hogy tyúkkal, pulykával 
stb. van-e dolgunk) befedjük s a kijárást úgy 
megszükítjük, hogy az állat csakis ezen fer-
tőtlenítő oldattal msgtöltött vályún mehessen 
keresztül. 

Ezen betegség ellen az állatokat be is szok-
ták oltani. Az oltás azonban azzal a veszéllyel 
jár, hogy az állatoknak mintegy egyharmada 
az oltás következtében elpusztul. Tehát ezidő-
szerint egyedüli célravezető eljárás a tisztaság, 
óvatosság és kellő fertőtlenítés. 

Különben is az egyszeri beoltás után meg-
maradt állatok még mindig nem immunisok a 
kolera ellen; ezt csak két-háromszori beoltás 
után érik el. A beoltás tehát semmiképpen sem 
ajánlatos. 

A hazánkban termő mérges 
növények. 

i. 
Az ember másképp bírálja el az állatokat 

és mádképpen a növényeket. Azokat az álla-
tokat, amelyek életére veszedelmesek, termé-
keire károsak, azokat irgalmatlanul kiírtja. 
A jelszó e tekintetben: „inkább többet mint 
kevesebbet". Csak a példa kedvéért mutatok 
rá, hány ártatlan siklót pusztítanak el évről-
évre, csak azért, mert a sikló is kígyó, a 
kígyók némelyike pedig mérges. 

Másképpen bánunk a növényekkel. Egyiket 
szeretjük, a másik kánt közönyösek vagyunk; 
lehet, hogy kiírtjuk, ha útunkban van : de félni, 
nem félünk egyiktől sem. A szépeket, illato-
sakat kertjeinkben ápoljuk, kabátunkra tűzzük, 
kedveskedünk velők szeretteinknek; gyönyör-
ködünk a formában, a színben . . . pedig nem 
is egynek a nedve, hatás tekintetében, ver-
senyre kelhetne akár a vipera mérgével. 

Micsoda tulajdonképpen a méreg? Minden 
újabb könyv Kobert meghatározását idézi, mint 
legjobbat és legmodernebbet. 

Ez így szól: „méreg mindaz a szerves, vagy 
szervetlen, a szervezetben képződött, vagy 
abba kivülről bevitt nem organizált anyag, 
mely kémiai sajátságainál fogva képes bizo-
nyos föltételek mellett élő lények valamely 
szervét olyképpen befolyásolni, hogy ezáltal 
az egészség, vagy ama szervezetek relativ jó-
léte m illékonya a vagy tartósan megzavartatik." 

Két dolgot előre bocsátok, aztán visszatérek O ' 

erre a meghatározásra. Ha bármely anyagból, 
mondjuk valamely kitűnő táplálékból vesz föl 
túlsókat valamely élő szervezet, akkor is 
megrongálódik rövidebb, hosszabb időre az O O ' 
egészsége ; viszont van akárhány ételünk, mely 
oly mérget tartalmaz, mely tiszta állapotában 
rendkívül veszedelmes lehetne, de oly csekély 
mennyiséget tartalmaz belőle, hogy teljesen 
indokolatlan volna méregnek nevezni. Ilyen 
étel a paradicsom, burgonya. 

18* 
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Ebből először is az következik, hogy a 
mérges és nem mérges anyagok között pontos 
határt vonni nem lehet, másodszor pedig az 
tűnik ki, hogy a méreg fogalmával vele jár 
az is, hogy már aránylag csekély mennyiség-
ben is veszélyezteti az élő lény egészségét. 

Mérges-e valamely anyag vagy sem, az attól 
is függ, hogy mely élő lényről van szó, 
melyre vonatkozólag mérgező hatását meg-
állapítani akarjuk. È tekintetben t. i. csodá-
latra méltó jelenségekre bukkannunk. Hiszen 
még a strichnin is, melynek mérgező hatása 
az emlősökre szinte meseszerű, a csirkékre 
csaknem ártalmatlan. Kóbert meghatározá-
sában benne van ez, mégis azt hiszem 
egyszerűbb a következő meghatározás: Méreg 
minden olyan anyag, mely kémiai sajátsá-
gainál fogva aránylag már csekély mennyiség-
ben is bizonyos élő lény valamely szervére 
oly hatással van, hogy ezáltal annak az egész-
ségét, jólétét, mulékonyan vagy tartósan meg-
zavarja. A mérges növények fölismerésére nincs 
ösztönünk. Egyik-másiknak az undorító, kábító 
szaga figyelmeztet ; de van akárhány oly mér-
ges növényünk, melynek semmiféle szaga nin-
csen, vagy ellenkezőleg kellemes az illata és 
íze sem rossz. Tisztán a füvek ismerete óvhat 
meg a veszedelemtől; amennyiben pedig nem 
egy mérges növényünk közvetlen az emberi 
lakások körül tenyészik, némelyik pedig gyer-
mekeket nagyon csábíthat, mert játékszert 
kínál (a redőszirom „pocája"), vagy ízletes 
gyümölcsöt színlel: ezért alapjában véve min-
den művelt embernek ismernie kellene a hazai 
mérges növényeket. 

Füvészeti irodalmunk általában véve nagyon 
szegény. A mérges növényekről mindössze egy 
pár helyi érdekű, részben el is avult közlemé-
nyünk van. Összefoglalva ismertetem tehát a 
hazánkban termő összes virágzó mérges növé-
nyeket, azokat, amelyek élvezete akár az em-
berre, akár háziállatainkra káros, sőt végzetes 
lehet. 

Vajha ezen alapjában vett rövidre fogott 
közleményem alaposabb tudásra vezetne és 
hozzájárulna ahhoz, hogy hazánkban a mérges 
növényektől évről-évre elhulló tömérdek házi-
állat egy hányadát megmenthetnék. Evvel is 
gyarapodnék valamennyire a nemzeti vagyon ! 

* 

Ternyő tiszafa. (Tiszatenyő. Taxus bac-
cata L.) Nagyon lassan nő. Hat éves korá-
ban rendszerint csak 20 cm. magas. Amennyi-
ben pedig a nagyobb fácskákat értékes fájukért 
nagyon irtják, ezért erdeinkben többnyire csak 
3 méter magas cseijéket lehet találni. Ápolás 
mellett megnő azonban 18 m. magasra is. 

Levelei fésűsen állanak két sorban, úgy mint a 
jegenyefenyő levelei; sötétek és fényes-zöldek, 
visszájuk pedig halvány sárgás-zöld ; — a je-
genyefenyő levelének alsó oldalán 2 hamuszínű 
sáv húzódik végig ; — a levelek hossza 3 cm., 
szélességük 2-5 mm. Virágai kétlakiak, vagyis 
egyik fán csak porzós (hím) virágok találha-
tók, a másikon csak termősek (nő). Porzós 
virágai az ágak alsó oldalán, a levelek hónal-
jában fejlődnek, apró, gömbölyded barkákban; 
barna magját pedig csészealakú piros hús veszi 
körül. Fája igen kemény és nagyon értékes, 
pácolva alig különböztethető meg az ébenfától. 

Tenyészik hazánk minden magasabb hegy-
vidékén, de csak szórványosan. 

Saját megfigyeléseim szerint szélső hazai ter-
mőhelyei ; Túrócmegye, Csík-gyímes, a Krassó-
szörényi hegyek és az lvanscica. Virít március 
és áprilisban. 

Gyümölcsének piros húsa émelygősen édes, 
de nem mérges, ehető ; magj a mérges, nagyon 
mérges pedig a levele és a hajtása. Ezek íze 
undorító, keserű, bódító, szaguk nincsen. Losch 
említ olyan esetet, melyben a bélgiliszta elhaj-
tására tiszafalevelet szedettek be 3 gyermekkel. 
Mind a három gyermek 3—8 órai időközben 
meghált, anélkül, hogy valami nagyobb fáj-
dalmat éreztek volna. Állataink közül külö-
nösen a lóra és a szárnyasokra mérges, vesze-
delmes a szarvasmarhára, sőt a kecskére is, az 
őz azonban (saját megfigyeléseim szerint is) 
eszi ; — hogy nem árt-e meg neki, azt termé-
szetesen nem tudtam megállapítani. 

* 

Nehézszagú boróka. (Bécsi rozmaring, bol-
dogasszonyága, ciprusfenyő, fás-, kerti- vagy ló-
ciprus, kerti boróka. Juniperus Sabina L.) Öt 
m. magas fa, mely inkább a tujára emlékeztet, 
mint a borókára. Van kétféle levele. A fiatal 
hajtásoké apró, pikkelyszerü, 1—2 mm. hosszú, 
az idősebb hajtásoké 4—7 mm. hosszú. Vala-
mennyinek a háta közepén olajos mirigye van. 
Az apróbb levelek az ágra rásimulnak, a hosz-
szabbak elállnak. 

Virágai kétlakiak. A porzósak barkaszerűek, 
a termő virágai hátragörbülő ágacskákon ma-
gányosan fejlődnek. Tobozból alakuló álbogyói 
bókolok, feketék és hamvasak ; ugyanabban 
az évben émek meg. Az egész növény illata 
kábító. 

Mészkőtalajon vadon is terem az országban, 
de kevés helyen, ezek : az Erdélyi Érchegység 
és a Porta Orientális. Sétaterekre, kertekbe 
pedig mindenütt ültetik. Virít április és május 
hóban. 

Hajtásai, levelei és bogyói mérgesek ; ízük 
szurkos, csípősen keserű. 



18. szám. Néptanítók Lapja. 21 

Könnyelmű nők sok helyt használják. Innen 
származik egyik fennt idézett neve. Eletüket 
azonban minden esetben veszélyeztetik. Több 
oldalról merült már föl az a gondolat, hogy 
a szabadba való ültetését el kellene tiltani. 

Agcsúcsait különben orvosságnak gyűjtik, 
illatos fája pedig értékes. Jó molyűző szer. 

* 

Közönséges tuja. (Életfa, kerti cédrus. — 
Thuja occidentalis L.) Rendesen cserje, de 
megnő 15 méter magas fává is. Lapos hajtásai 
vízszinben ágaznak el. Apró levelei pikkely-
szerüek, fedelékesek és kétfélék ; azok, amelyek 
az ágak lapos oldalán fejlődnek, nem ormósak, 
hátukon pedig egy-egy mirigyük van ; az ágak 
élén fejlődők ormós hátuak és mirigyük 
nincsen. Apró, gömbös, porzós barkái az alsó, 
a termő tobozok a végső oldalágacskákon fej-
lődnek. Toboz termésén 10—12 bőrnemű pik-
kely van. Ezekben függelék nincsen. Magja 
köröskörül hártyás. Hazája Észak-Amerika. 
Behozták 1566-ban és ma díszül ültetik az 
egész országban. Temetőkben helyettesíti a 
keletvidéki és valódi ciprust. Virít április és 
május hónapokban. 

Nagyon hasonlít hozzá a keleti tuja (Thuja 
orientális L., v. Biota o. (L.) Endl.) Hazája 
Khina és Japán. Minden levélkéje a hátán 
árkolt; nagyobb toboza 6—8 pikkelyű, s min-
den pikkely csúcsa táján hátragörbülő függelék 
van. Magja nem szárnyas. Termete is kisebb, 
legfeljebb 6 méter magas, s amennyiben a 
fagy megárt neki, csak hazánk déli felében 
ültetik. 

Mindkettő balzsamos és inkább kellemes 
illatú. Levelei és hajtásai mérgesek. Az iro-
dalom több esetet ismer, melyekben e növény 
élvezete idézte elő több ember és több házi 
állat halálát. 

* 

Vízi hídőr. .(Békafü, béka-kalór v. -kanál, 
vízi méregölő v. -utifü. Alisma Plantago L.) 

Évelő tökéje a sárban vagy a víz alatt az 
iszapban gyökerezik. Háromszögletű szára 1 
méter magasrà is megnő. Valamennyi levele 
tőlevél, ezek hosszú nyelüek, szives tojásalakúak, 
kihegyezettek, épszélűek és rendesen 7-erűek. 
Ha vízbeli levelei is« vannak, ezek keskeny 
szálasak és úszók. Virágzata bugás, örvös ágai 
hosszúak, vékonyak; apró virága rózsaszínű; 
leple 6 sallangú ; a külső három csészeszerű 
és maradandó, a 3 belső sziromnemű és lehulló. 
Van többnyire 6 porzója és 6—10 termője. 
Lapított terméskéi tányérszerű vackon pogácsa 
formájára körben sorakoznak. 

Terem iszapos, mocsaras helyeken, sekély 
vízben, árokparton és árkokban az egész or-

szágban. Felmegy 1500 méter magas hegyekre 
is. Virít júniustól késő őszig. 

Tőkéje és levelei csípős ízűek, mérgesek. 
Szárítva veszít a mérges hatásából. Rokonfaja 
a görbeszárú hidőr (A. arcuatura Michal.) 

(Arad.) Wagner János. 
(IL közlemény a jövő számban.) 

A gazdasági ismétlő iskola gyakor-
lati helyéről. 

A szakkörökben és a tanítóegyesületekben 
is régóta és elég alaposan megvitatott kérdés 
tárgya az: „hogy a gazdasági ismétlő iskola 
gyakorlati tárgyainak tanításánál az elméletre 
vagy a gyakorlatra fordítsunk-e nagyobb gon-
dot?" Pedagógiai és didaktikai szempontból 
magam is természetesnek, következetesnek és 
helyesnek is találom a többség azon állás-
pontját és nézetét, hogy az elmélet a gyakor-
lattal kapcsolatosan taníttassék. 

Ezt tudva, sokkal nehezebb és némiben 
merészség is síkra szállni, hogy a gazdasági 
ismétlő iskola gyakorlati tárgyainak tanításánál 
az elméletre fordítsunk több gondot s hogy 
ezt ne olvasmányok alapján, hanem önálló tan-
tárgyként a téli hónapokban minél részleteseb-
ben és mennél jobban kell tanítani, ami nem 
zárja ki a szemléltető eljárást. Látom s jól 
tudom, hogy ezen állítás részletes bizonyítást 
is igényel s nem is zárkozom el az elől, de 
most más dologról kell szólni. 

Célom ez alkalommal a figyelmet a gazda-
sági ismétlő iskola gyakorlati helye (kertje) 
beosztása és kezelése tekintetében egy biztos 
irány megállapítására felhívni s azt részletesen 
megvitatva egyetemessé, iránytadóvá tenni. 
Mert e tekintetben is annyi az eltérés, hogy 
bátran alkalmazható az az állítás : „ a hány 
ház, annyi szokásKülönben maga az 1902. 
évi szept. 24-én 66.569. sz. a. kiadott tanterv 
is oly tág s e mellett oly nagy kört jelöl 
meg a gazdasági ismétlő iskola számára, hogy 
azon egykönnyen eligazodni bajos. A szaba-
dalom úgy a tanítót, mint az első fokú ható-
ságot illetőleg oly nagy, hogy azzal visszaélni, 
azt ide vagy oda magyarázni könnyen lehet. 
Pl. „ Ehhez képest a gazdasági ismétlő iskola a 
népoktatási törvény 55. §-ának rendelkezései 
alapján a szerint, amint valamely vidék éghaj-
lati és talajviszonyai szerint a mezőgazdaság, 
az állattenyésztés, gyümölcstermelés, szőlőmívelés, 
konyhakertészet vagy az erdőgazdaság van 
általánosan élterjedve, ezen gazdasági ágakhoz 
úgy szervezetére, valamint tanítási anyagára 
és gyakorlati oktatására nézve alkalmazkodik 
és aszerint lesz mezőgazdasági-, gyümölcs-
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termelési, szőlőmívelési, konyhakertészeti vagy 
erdőgazdasági irányú gazdasági ismétlő iskola, 
úgy azonban, hogy az egyes mivélési ágaknak 
egymásra való viszonyára és kölcsönhatására 
figyelemmel legyen 

Nem kellett, de nem is lehetett volna többet 
elmondani és szebben, tetszetősebben körvona-
lozni a gazdasági ismétlő iskola végcélját. 

Nézetem szerint a baj épen abban van, 
hogy így bajos megállapítani a végcélt, mert 
a gazdasági ismétlő iskola nem szakiskola, azzá 
nem is lehet. Pedig neki úgy az elméleti, mint 
a gyakorlati részből oly ismereteket, oly alapot 

sőt nap-nap után mind több-több alkalma van 
a gazd. ismétlő iskolát végzett növendéknek, 
hogy ismereteit bővítse. Ott van a gazdasági 
könyvtár, a vándortanár, a gazdasági előadások 
stb., csak legyen aki hasznosítsa a hallottakat 
és tapasztaltakat. 

Szép feladat vár tehát a gazdasági ismétlő 
iskolára az alap lerakásánál. S e feladat nem 
is nehéz, ha kellő odaadással és körültekin-
téssel kezeljük úgy az elméleti, mint a gyakor-
lati részt, természetesen nem kizárólag olvasó-
könyvi tárgyalással. 

Ezen előzmény után némiben tájékozásul, 

I) Sz i lvafa-vadoncok. — 2) Kör te fa -vadoncok . — 8) A lmafa -vadoncok . — 4) Sze r számkamara . — 5) Vi rágos ágyak. — 6) 122~áarab 
4 éves kör te fa . — 7 ) 6 darab akácfa . — 8) 48 darab 4 éves gesz tenyefa . — 9) 15 d a r a b 3 éves tö lgyfa . — 10) 80 darab 4 éves kö r t e f a . — 
I I ) 20 da rab 4 é v e s a lmafa . — 12) 6 d a r a b szilvafa. — 13) 3 d a r a b 4 éves m e g g y f a . — 14) 54 da rab 5 éves körtefa. — 15) 6 d a r a b 
6 éves a lmafa . — 16) Szi lvamagoncok. — 17) Almamagoncok . — 18) Kör temagoncok . — 19) Vadgesz tenyemagoncok. — 20) 37 tő f e h é r 
saBzla (chasselas) , 36 tő pi ros saszla é s 30 tő mézes f e h é r szőlő. — 21) T a k a r m á n y r é p a . — 22) Tenge r i . — 23) Káposzta. — 24) Egres-
b o k r o k . — 25) é s 27) Konyhaker t i v e t e m é n y e k . — 26) 200 d a r a b elvetett a lma- , kör te- és sz i lvamag. — 28) Szakadásos h e l y . — 
2 9) T a k a r m á n y r é p a . — 30) Lecsúszot t t e r ü l e t (1902-ben). — 31) Bnrgonyavetés . — 32) Tenger ive tés . — A berajzol t kar ikák a kü lön-

böző anyafáka t jelzik. 

kell adni és lerakni, amire mindenkinek szük-
sége van és- amit mindenki is megtanulhat 
akár gazda, akár iparos, vagy bármily foglal-
kozású és bármilyen társadalmi állású is lesz 
az illető. Mert el nem vitatható, hogy a talaj-
ismeret, a trágyakezelés, a mezőgazdasági 
növények, az állattenyésztés, kertészet stb. 
alapismereteire mezőgazdasági szempontból bár-
kinek ne lenne szüksége vagy annak hasznát 
ne tudná venni, ha az életbe lép. Ilyenformát 
jelöl meg különben a tanterv is a részletezés-
nél, de azért mégis más a kivitel. Fődolog 
tehát a gazd. ismétlő iskolában az alap meg-
vetése. Egészen más elbírálás alá esik aztán 
az, hogy a kapott alapra ki, mit és mi módon 
épít? A mai viszonyok között nincs elzárva, 

de nyilt birálatkép bemutatom az általam szer-
vezett és vezetett gazdasági ismétlő iskola 
gyakorlati helyét és beosztását. Kiegészítésül 
röviden leírom a szükséges szóbeli közlendőket. 

1. Szervezés. A gazdasági ismétlő iskola 
1898-ban szerveztetett, még pedig a gyakor-
lati hely a legelőből kiszakított bérelt terü-
leten. • 

Már a szervezés előtt tisztában voltam azzal, 
hogy a községnek nincs a közelben megfelelő 
helye. De azért nem engedtem elejteni a ter-
vet s így lett javaslatomra és biztatásomra a 
helybeli nagy birtokos legelőjéből fél hold 
terület évi négy koronáért kibérelve. A nagy 
területű legelőből szabad voit a választás a 
széleken, ahol nem akadályoztatik a legelésben 
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a szarvasmarha, de én, ha gyengébb is volt 
a hely, ott választottam, ahol a munkálat 
bárki által ellenőrizhető legyen s az eredmény 
lássék. Ezen eljárást követésre méltónak tar-
tom, a sok más körülmény mellett fegyelme-
zési szempontból is. 

A talaj hiányossága, gyengesége stb. a 
törekvő tanítót ne alterálja. Hisz a gazdasági 
ismétlő iskola gyakorlati helyén nem azt kell 
bemutatni, hogy gazdag talajon, nagy költség-
gel mit tudunk elérni, hanem azt, hogy szak-
értelemmel, odaadó munkával a gyenge talaj 
is értékesíthető. Fokozatonként így került 
rendszeres müvelés alá a rajzban bemutatott 
terület is. 

2. A terület fekvése és talaja. A gazdasági 
ismétlő-iskola gyakorlati helye a községtől 
nyugotra egy magaslaton fekszik, mely észak-
keleti hajlással bír. A használhatónak számí-
tott terület a kiszakításkor fél hold (800 Q-öl) 
volt, de ma már 3A holdnál is több van 
művelés alatt. 

A talaj részben vereses szinü kötött agyag, 
részben homok- és kaviccsal kevert agyag. 

Az altalaj mindenütt kemény kötött veres-
agyag, a miről tartós esőzés alkalmával a fel-
talaj egészen könnyen lecsúszik. (Pl. az 1902. 
évben.) A feltalaj vastagsága 50—90 cm. 
(Megjegyzem, hogy a kavicsos talaj nem ejtett 
aggodalomba, mert a kavicsot a rigolózás 
alkalmával az út készítésére használtam fel, 
s e helyett oda termőföldet vitettem.) 

Előmunkálatok. A hely kiválasztása és ki-
jelölése után első teendő volt kerítésről gon-
doskodni. A terület fekvésénél fogva csak két 
oldalról kellett kerítés, de ennek kivitele is 
nagy gondot okozott, mert a községnek nem 
volt pénze. A dolgon úgy segítettem, hogy a 
gondnokkal kölcsön vétettem kétszáz koronát 
kamatmentesen, több évi visszafizetésre; ez 
összeg nemcsak a kerítésre volt elegendő, 
hanem jó darab terület rigolozási és kellő 
mennyiségű trágya beszerzési költségeit is 
fedezhettem. 

Amíg ezen munka folyt, (augusztustól) azalatt 
lépéseket tettem a fóldmívelésügyi minisztérium-
nál 3—4-éves törzsfák ingyen engedélyezése 
végett. 

Októberben megkezdették az ismétlő isko-
lások is a rigolozást. Minden növendéknek 
10 f j -méter t kellett átforgatni. E közben az 
omlásos helyek megkötésére az erdőről a 
növendékek egy szekér különféle erdei apró 
fát hoztak s azt el is ültették. 

Ezen év őszén utolsó munkálatunk a törzsfák 
lyukainak kiásása volt. Azután kezdetét vette 
az elméleti oktatás, amiben irányadó volt 

Sipos S. sepsiszentgyörgyi árvaházi igazgató 
„ifrtíéa-ja. 

A kert beosztása. A fentieket tudva, könnyen 
belátható, hogy a terület helyes beosztása nem 
ment könnyen. Mert ha az egész terület rigo-
loztatík is, még akkor is a fölásott talajnak 
szüksége van az érésre. 

Az átforgatott és megtrágyázott terület 
egy részét tavasszal beültettem különféle 
vadonccal és az iskola kis kertjében nemesített 
kevés számú fával. A többi helyet konyhakerti 
növények foglalták el, amelyek 20 korona tiszta 
jövedelmet adtak. Ezen összeg a további mun-
kálatok végzésére fordíttatott. A munkálatok 
többi része az irtás és takarításból állott. Ősszel 
tovább folytattuk az átforgatást s a lejtős 
helyek fölásását. 

Az elért siker az érdeklődést is fokozta. S 
amint a terület nagyobbodott, aszerint tettünk 
újabb meg újabb kísérleteket úgy konyhakerti, 
mint más növényekkel. 

Az 1902. óv tavaszán kisérletkép elültettem 
100 tő gyökeres szőlővesszőt és pedig kétfélét, 
chasseellast es mézesféhért. Tettem ezen kísér-
letet egyfelől azért, mert a neki szánt terület 
fekvését és talaját is megfelelőnek találtam, 
de főként azért is, hogy — amint mondják s 
amiről e helyet ma is nevezik — hajdan itt 
nagy területen volt szőlő, s mert szükségesnek 
találtam, hogy a gazdasági ismétlő iskola növen-
dékeinek valami fogalmuk legyen a szőlő keze-
léséről. 

(Nem tudom eléggé ajánlani az ismétlő 
iskolás kartársaknak, hogy a konyhakerti növé-
nyeknek kellő területet szakítsanak ki, mert 
ebből biztos jövedelemhez juthatnak addig is, 
míg a gyümölcsfák termést adnak.) 

Fölszerelés. Rendszeres munkálkodásunkban 
nagy segítségünkre volt a fóldmívelésügyi 
minisztériumnak a különféle kertészeti eszközök 
beszerzésére kiutalt 100 korona adománya. Ez 
alapon meg lettünk kímélve attól, hogy a 
községet zaklassuk, vagy hogy minden elő-
forduló alkalommal egy vagy más eszközért 
folyamodjunk. Fölöslegesnek találom bizonyítani 
azt, hogy ezen összegből sem lehetett elég 
mennyiségű szerszámot beszerezni, de ezekhez 
már könnyebb volt egyet-egyet kérni, vagy a 
meglevőket fölváltva használni. 

Egy kissé távol lévén a gyakorlati hely az 
iskolától és a községtől is, nagy szükség volt 
e helyen egy alkalmas szerszámkamara építé-
sére is. Pénzhiány miatt újra kamatmentes 
segélyt kértünk rövid lejáratra, mert azon 
reményben voltunk, hogy fölküldött kérelmein-
ket vagy a közóktatási-. vagy a fóldmívelésügyi 
minisztérium kedvezően intézi el, de e remé. 
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nyünkben csalatkoztunk. Más módhoz kellett 
tehát folyamodnunk. A megoldás az volt, hogy 
meghosszabbítottuk a kerítésre vett törlesztéses 
kölcsönt. Most, az 1904. év tavaszán már 15 
korona takarékbetéttel és 300 drb eladandó 
nemesítvény árával sikerülni fog a kert árának 
törlesztését is foganatosítani. 

A legeiöböl kiszakított helyen van tehát 
most egy gyönyörű kert berendezve. El van 
látva a község egy része nemes és finom faj-
tájú fiatal gyümölcsfákkal. Meg van a mód és 
alkalom a további fejlesztésre és terjeszkedésre. 
Mindezen költségek fedezéséhez a község 10 
éven át 36 koronával járul. így az erkölcsi 
hatás mellett anyagilag is elég viszonértéket 
adott a gazdasági ismétlő iskola. De nincs 
is annak még csak egy ellensége sem a mi 
falunkban. 

Ne gondolja azt azonban senki, hogy én 
kizárólag a gyakorlati hely mívelésére és jó-
karban tartására használom föl tanítványaimat 
s az elméletet mellőzöm. Az elméletre a fősúlyt 
a téli időszakban fektetem, s azt nem olvas-
mányok alapján, de kézikönyvből tanítom s 
egész nyugodtan mondhatom, hogy tanítványaim 
örömmel tanulnak. 

Nem fejezhetem be ismertetésemet anélkül, 
hogy föl ne említsem azt is, hogy úgy az 
olvasó-, mint a gyakorlati kézikönyvet fele 
részben az iskola szerzi be, vagy a büntetés-
pénzekből, vagy a termények árából, s csak a 
másik részét fedezi a növendék. így minden 
növendék egyszerre van ellátva könyvvel. 

Ezeket óhajtottam kartársaim tudomására 
hozni azon hitben, hogy találni fognak ebben 
valami tanulságost avagy valami követésre 
méltót s így munkám nem vész kárba. Mielőtt 
soraimat befejezném, kijelenthetem azt is, hogy 
nincs hazánkban rendes iskolával biró olyan 
község, ahol legalább ennyi alkalom nem volna 
a gazdasági ismétlő iskola és gyakorlati helye 
beállítására. A tanítónak lelkesíteni, dolgozni 
és sikert kell fölmutatni már a munkálat kez-
detén s akkor nem marad el a nép pártfogása 
sem. Csak így lesz megvalósítható a gazdasági 
ismétlő iskola szép föladata. 

(TordaszenÜászlú.J Borbély József. 

A kapálás mestersége. 
— Hová oly sietve, Márton gazda ? 
— Kapálni megyünk. 
— Mennek ? ! Hát már Miska gyerek is 

kapás ? — kérdeztem, mikor láttam, hogy 
vállán hosszabb nyelű kapát cipel, mint maga. 

— Es milyen! — válaszolt az apja. — 
Különben elkapálhat minden gyerek, csak 

bírja a kapát, nem kell ahhoz semmi mes-
terség. 

— Csalatkozik, Márton gazda, ha azt hiszi, 
hogy a kapáláshoz nem kell értelem. Akár-
hogyan kapálni, éppen csakhogy meglegyen, 
akárki tud ; de haszonnal kapálni, vagyis úgy, 
hogy azzal a termést jobbá tegyük, ahhoz már 
tudás kell, s pedig annyi, amennyi olyan Miska-
féle gyerekben még nem is lehet. 

— Kenyerem javát már megettem, amióta 
csak bírom a kapát, kapálok, de azt még 
sohasem hallottam, hogy a kapáláshoz valami 
nagy értelem kellene. Mi kell hozzá? Csak 
annyi, hogy a növényt ki ne vágjuk és a 
gyomot kiirtsuk. 

— Jól beszél Márton gazda, hogy a hasz-
nos kapálásnak egyik feltétele, hogy a nö-
vényben kárt ne tegyünk és a gyomot ki-
pusztítsuk ; de ehhez is van szavam. Minap 
a kondorosi dűlőben, az út mentén láttam két 
olyan Miskaféle gyereket kukoricát kapálni. 
Messziről úgy látszott, hogy kifogástalanul 
végzik dolgukat. Néhány napra rá azonban 
munkájuk kimutatta a foga fehérét. A csak-
hamar fölburjánzott gyom és a sok elszáradt 
kukoricaszál azt bizonyította, hogy a gyerekek 
igazi gyerekmunkát végeztek, melyből inkább 
kár, mint haszon van. Az értelmes kapáló 
úgj vág3a a gyomot, hogy egyideig, míg 
a növény megerősödik, ment maradjon tőle a 
föld és amellett a növényt nemcsak, hogy ki 
nem vágja, hanem meg sem sérti gyökereit, 
ki sem bolygatja azt helyéből, hogy növésében 
meg ne akassza. Az ilyen kapás azonban a 
munkát nem bízza pusztán a kapára, hanem, 
derekát nem kiméivé, lehajol és a növény 
töve körül, hogy azt meg ne sértse, kezével 
eligazítja a földet és kitépi a gyomot. S hogy 
a gyönge növényhez a kapával is minél jobban 
hozzáférhessen^ különösen az első kapáláshoz 
nem használja a széles hegyű, nagy kapát, 
hanem a keskenyebb alakút. 

— En azt tartom — veté közbe Márton 
gazda — hogy a növény töve körül, ha nem 
gyomos a földje, ne is piszmogjanak a kapá-
val, elég, ha kivágjuk a gyomot. 

— Hohó ! Ez az állítása, Márton gazda, 
már messze esik az igazságtól. Nemcsak azért 
kapálunk, hogy a gyomot irtsuk, hanem hogy 
a földet megporhanyítsuk és azáltal a levegő-
nek, a nedvességnek utat nyissunk a növény 
gyökereihez és egyszersmind lehetővé tegyük 
azt is, hogy a növény könnyen szétterjeszthesse 
gyökereit és minél nagyobb terű'étről szed-
hessen táplálékot, mert növekedése annál gyor-
sabb, ha megerőltetés nélkül juthat annyi 
táplálékhoz, amennyire szüksége van. 
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A levegő nélkül a növények sem élhetnek. 
De nem elégséges ám, hogy a levegő csak a 
föld feletti részöket érje, hanem a földbe is 
elhasson, oda, ahol a gyökerek mozognak, 
mert a földben levő trágya és egyéb anyagok, 
melyek a növények táplálására szolgálnak, 
csakis a levegő hozzájárulásával válnak olya-
nokká, hogy a növények velők táplálkozhatnak. 
Mennyire szükséges, hogy az alsó talajt is 
átjárja a levegő, misem bizonyítja jobban, mint 
a mélyen aláásott trágya, mely a levegő hozzá-
járulása nélkül nem rothad el, hanem csak 
elszenesedik. Épp úgy, mint nekünk a termé-
nyek legtöbbjét föl kell dolgoznunk, vagyis a 
gabonát megőiienünk, lisztjét megsütnünk, vagy 
megfőznünk, hogy mint táplálékkal élhessünk 
velők : a levegőnek is a földben levő táp-
anyagokat föl kell bomlasztania, hogy a növé-
nyek magukba szívhassák. 

Nem szorul magyarázatra, hogy a kapálás 
azért is szükséges, hogy a nedvesség jobban 
eljuthasson a növények gyökeréhez, mert tudjuk, 
hogy a megkapált föld hamarább és mélyebben 
megázik, mint amelynek fölszíne kemény. De 
azon már sokan fönnakadnak, ha azt mondom, 
hogy a kapálással megkötjük a talaj alsó ned-
vességét, vagyis, hogy a nedvesség ott marad-
jon, ahol a gyökerek vannak. Ezt már akár-
hányan nem hiszik el és azt tartják, hogy a 
megkapált föld hamarább szárad ki. 

— Magam is amondó vagyok — meg-
jegyezte Márton gazda. 

— Igen, a felső.réteg hamarább szárad ki, 
de nem az alsó, ahol a gyökerek vannak. 
Nézze, Márton gazda, itt ezt a vakondtúrást, 
milyen a belseje ? Úgy-e, nyirkos ? S most 
vágja be kapáját itt, ebbe a letaposott gyalog-
útba, nemde, hogy belseje is száraz? 

— Hogy lehetséges ez? — csóválta fejét 
Márton gazda. 

— Ez onnan van, mert ha a talajrészecskék 
szorosan összeállnak, azokba a nedvesség úgy 
szívódik föl, mint az olaj a kanócban, vagy 
a kávé a cukorban. De tépdessük, kócosítsuk 
meg a kanóc szálait az égő végén alul, látni 
fogjuk, hogy a fölszívódás lassúbb, rosszabb. 
Ezt a természeti tüneményt hajcsövességnek 
nevezzük, mert a nedv fölszívódása oly vékony 
csövecskékben történik, mint a haj. A kapá-
lással azt tesszük, amit a kanóc megkócosítá-
sával, vagyis a kapálás után a talaj felső és 
alsó rétege között nem lesz meg a szoros 
összefüggés, minek következtében való, hogy 
a megkapált rész hamarább szárad ki, de ellen-
ben az alsó, ahol a gyökerek mozognak, annál 
jobban megtartja nedvességét. 

Lássa, Márton gazda, ezek azok a dolgok, 

amelyek a kapálás mesterségéhez tartoznak 
s amelyekre ügyelnünk kell, hogy kapálásunk 
haszonnal járjon. 

Arról már nem is szólok, hogy némelyik 
nagyon is ragaszkodik a kapálások számához 
és ha azokat megtette, nem bánja, akárhogyan 
fölveri is a gyom a földet. Pedig ahhoz, hogy 
hányszor kapáljunk, legtöbb köze van az idő-
járásnak. Az is hibás eljárás, ha az első ka-
pálással késünk. Meg kell azt tenni azonnal, 
amint csak attól nem kell tartanunk, hogy az 
apró növényeket a kapálással eltemetjük. Éppen 
a kibújáskor, a gyenge korban leginkább szorul-
nak oltalmunkra a növények, hogy megvédjük 
a gyomoktól és hogy a megporhanyított föld-
ben a levegő, a nedvesség megtehesse a maga 
szolgálatát. 

Most még csak Miska kapájára van észre-
vételem. Ha azt akarja, hogy a fiúból igazán 
jó kapás legyen, ne szoktassa olyan hosszú 
nyélre, mert a túlhosszú nyelű kapa nem a 
föld, hanem csak a derekunk javára van, me-
lyet megkimél, de a földet nem porhanyítja 
kellőleg és a gyomot is csak lesarabolja. 
Alcinek kezében olyan hosszúnyelű kapa van, 
hogy egyenesen állhat, az akkor sem' szeret 
lehajolni, amikor szükséges, hogy a gyomot 
gyökerestül kiirthassa, vagy hogy a növényt 
meg ne sértse a kapával. 

Erre Márton gazda a maga kapája nyelét is 
végig mérte szemével és odasúgta fülembe : 
rAkkor a magamét is rövidebbre kell szabnom, 
mert a példa nélkül az oktatásnak nincs 
foganatja 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Növény kórtan i levelek. 
(Május hó.) 

Kedves kartársaim ! 
Eddigi leveleimben mindazt nyújtottam, mit 

az általános növénykórtanból tudnunk kell; 
most már az egyes kártevők s növénybeteg-
ségek körébe kívánom kedves kartársaimat 
bevezetni, miáltal a leíró növénykórtan különös 
részének szemléltető oktatása is elérhető. 
Gondolatban ugyanis majd sétákat teszünk 
mezőn, kertben, gyümölcsösben s a szőlőben, 
s amennyire ez e helyen lehetséges, gondom 
lesz arra, hogy a leírásokat lehetőleg akkor 
nyújtsam, midőn az illető kártevők valamelyik 
fejlődési alakjukban föl is találhatók s így 
vizsgálhatók legyenek. Csak kis részét ismer-
tethetem most annak, mire már májusban 
fogunk akadni ; a sorrendet s terjedelmet 
azonban a lap kerete szabja meg, amiért azon 
ígéret fejében, hogy egymásután mindenre 
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rátérek, az aktualitás némi mellőzéseért szíves 
elnézést kell kémem. 

A gabonafélék gombabetegségeivel már a 
mult évben foglalkoztam (Népt. L. 1903. 
27. sz.) ezekre tehát már nem kell kiterjednem. 
Nagy szerepet játszanak azonban a mező-
gazdaságban a kalászosokat pusztító rovar-
ellenségek is, melyek mostanában kezdik pusztító 
munkájukat, amiért ismertetésük most leg-
indokoltabb. 

Ide tartoznak első sorban azon apró légyfélék, 
melyek álca (kukac) alakjukban, mint paraziták 
a gabonaféléken élősködnek, s vagy a fiatal 
vetések pusztulását, vagy a szár roncsolását 
idézik elő, vagy magát a kalászt teszik tönkre. 
A legelső helyet itt a frit-légy foglalja el. 
A kártétel a következőkben mutatkozik : 
Első sorban a fiatal őszi vetések pusztulnak 
el, melyek október-novemberben elhervadnak, 
elszáradnak. A beteg növények tövén ily 
esetben a légy 2—3 mm. hosszú, fehér bábjai 
találhatók, melyek a szárt össze-vissza rágják 
s a növény tápnedveit saját céljaikra hasz-
nálják föl. 

A tavaszi vetéseken hasonló bántalmak 
mutatkoznak ; a kártételek ily időben főleg a 
zabvetéseken mutatkoznak. Korai vetéseknél 
a kártétel csekélyebb, miután a növények a 
rovar peterakása idején már annyira meg-
erősödtek, hogy az állat már nem igen keresi 
föl őket. Nyáron a légy petéit az árpa vagy 
zab fiatalabb hajtásaiba, főleg azonban kalá-
szaiba, illetve bugáiba rakja ; a petékből 
kukacok keletkeznek, melyek a szemeket 
teljesen összerágják. Ily szemek könnyűek, 
mert üresek, csak a lisztes anyag maradványai 
s a légy bábjai találhatók meg bennük. Véde-
kezési eljárásul főleg a késő őszi- s a korai 
tavaszi vetés ajánlható ; előbbi azért, mert 
későn ősszel a legyek rajzása már elmúlt s a 
kikelt legyek nagy része már elpusztult ; utóbbi 
azért, mert a kellően megerősödött vetéseket 
a légy peterakás céljából már kevésbbé keresi 
föl. Augusztusban s szeptemberben ezenkívül 
az ú. n. csalogató vetést kell alkalmazni, mely 
abban áll, hogy a szántóföldön néhány foltra 
búzát vetünk, oly célból, hogy a szálló rovarok 
ide rakják petéiket; úgy e vetést, mint a 
zöld tarlót, mely szintén légypetékkel lesz 
tele, le kell szántani, mi által a kártevők 
mind elpusztulnak. Aratás után mindig jó a 
tarlót azonnal leszántani, esetleg elégetni, még 
mielőtt a rovar rendes tartózkodási helyét 
elhagyta volna ; miután a gyom ideiglenes 
tartózkodási helyéül szolgálhat a rovarnak, 
ennek kiirtására nagy gondot kell fordítani. 

A frit-légy (két faja a tudományban Oscinis 
frit L. és 0 . pusilla Meig. név alatt ismeretes) 

elég jellemző kórtüneteket idéz elő a gabona-
féléken ; nagyon hasonlítanak azonban ezek a 
hesszeni légy (Cecidomya destructor Say) által 
előidézett kártételekhez is, melyek szintén elég 
gyakoriak. Az őszi bántalom a már leírthoz 
hasonlít, tavasszal azonban más. A légy itt 
petéit a fejlődő téli vetésekre rakja, miáltal a 
növények tövükön elszáradnak s letörnek vagy 
ledülnek s így a kártétel a jégverés által 
előidézett károkhoz hasonlít, vagy oly képet 
mutat, mintha valamilyen juhnyáj haladt volna 
a szántóföldön keresztül. 

Az elhajlás helyén ilyenkor a rovar sötét-
barna színű, lenmagalakú, 4—5 mm. hosszú, 
ráncos bábjai találhatók, melyek a szár el-
gyengülését s elcsenevészesedését idézték elő. 
Nem szabad a kártételt a már mult évben 
ismertetett tőbetegséggel (előidézője a Leptos-
phaeria herpotrichoides nevű gomba) össze-
téveszteni, melynél a jellemző rovarbábok 
helyett gombafonalakat találunk ; úgyszintén 
különbözik a bántalom a csíkoslábú búza-légy 
által előidézett kártételektől, melyeknél a 
sérülések nem az alsó, hanem a legfelső szár-
ízen mutatkoznak. Utóbbiról alább lesz szó. 
A fejlődésben lévő növények eldőlése rendesen 
juniusban következik be, s ha korán lép föl 
a baj, a szemképződés teljesen megakad. 

A védekezésre vonatkozólag a frit-légynél 
mondottak irányadók. 

Szó volt előbb a csíkoslábú búza-légyről 
(Chlorops taeniopus Meig.), mellyel szintén meg 
kell ismerkednünk. A rovar rendesen csak a 
búzát, ritkábban az árpát támadja meg. Az 
őszi vetéseken ősszel föllépő bántalom az 
előbb leírtakkal megegyezik ; az álcák s 
bábok azonban itt nagyobbak s 4—6 mm. 
hosszúságot érnek el. Jelentékeny s egyéb 
kártételektől teljesen elütő a nyári bántalom, 
mely csak a kalász alatt lévő szárízre terjed 
ki. A rovar már akkor hatol a kalászba, 
mikor azt még burok takarja, mely alatt 
lefelé hatol, míg a legfelsőbb bütyökhöz ér, hol 
útja megakad. Nyomát hosszú, rágott csatorna 
jelöli; a szár ily helyeken megdagad, esetleg 
elgörbül s az egész íz rendes nagyságát nem 
is éri el. A bántalom a szemképződés meg-
akasztását, vagy teljes elmaradását ered-
ményezi. 

A késői őszi, s korai tavaszi vetés itt is 
ajánlható. 

Hasonló kártételeket egyéb légyfélék is 
idézhetnek elő, ezekre azonban már nem 
terjeszkedhetem ki. 

A gabonafélék leveleiben mutatkozó, csak 
az elhalványodott felbőr által takart, csatorna-
szerű járatok szintén ilyen légyfélék támadá-
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sától erednek ; a rovar álcája ürülékével együtt 
valamély ponton meg is található. A kártételek 
itt csak egyes levelekre terjednek ki, amiért 
külön védekezés szükségtelen. 

Említést érdemelnek a levéltetvek is, melyek 
különösen száraz időben okozhatnak nagyobb 
károkat. A szár ily esetben igen alacsony 
marad; a vetések élénk zöld színe eltűnik, a 
zabnál ezt vöröses szín váltja föl. A kalász 
csak nehezen szabadul ki a burokból, némely-
kor nem is jön elő s így normális termés-
eredményről nem lehet szó. Ily kórképek tartós 
szárazság által is idéztetnek elő s az ilyenkor 
föllépő s rendesen a levélhüvelyek belső olda-
lán tanyázó tetvek csak siettetik a pusztulást. 
Az állatok nagy melegben édes váladékot bo-
csátanak ki magukból, mely a száron lefolyik 
s azt ragadóssá teszi. Ily helyeken a korom-
penész üti föl tanyáját, mely a fejlődést szintén 
károsan befolyásolja. Miután a tetvek petéiket 
a tarlóra rakják, tanácsos itt is azt mielőbb 
leszántani. 

A szalmadarázs (Cephus pygmaeus L.) ren-
desen a rozsot, ritkábban a búzát s csak néha 
az árpát támadja meg. Álcái a szár belsejében 
élnek, hol szüntelen rágva, aratásig éppen a 
gyökérhez érnek, hol letelepednek s gubókban 
kitelelnek, mely utóbbiakból tavasszal a darázs 
kel ki. Az említett védekezési módok e kár-
tevőre is vonatkoznak. 

A drót férgek lVz—2 cm. hosszú 1—1 Va 
mm. vastag, sárga, fényes álcák, melyek a föld-
ben tartózkodnak s az őszi vetéseket október 
s novemberben, a tavasziakat április s május-
ban pusztítják. A bántalmazott növények meg-
sárgulnak, elszáradnak, ledőlnek s a földből 
gyökér nélkül könnyen kihúzhatók; ilyenkor 
azonban a féreg már tovább vándorolt. À bán-
talom valamennyi gabonafélére kiterjed. 

Miután a férgek különösen laza talajban 
fordulnak elő, a vetések boronálása, mint véde-
kezési eljárás, is jó szolgálatot tehet. Állítólag 
a következő eljárás is sikerrel jár. Vetés 
idején ugyanis kisebb távolságokban a sorok 
közé burgonyadarabokat vagy olajpogácsákat 
helyezünk, melyeket a férgek fölkeresnek s így 
a fiatal vetéseket egy ideig kerülik. A meg-
szállt csalétkeket rövid időközökben össze kell 
szedetni, a burgonya forró vízben történt áz-
tatás után még takarmányozási célra is föl-
használható. 

Fiatal vetésekben nagy kárt okozhat a 
gabonafutrinka (Zabrus gibbus F.), mely a 
növények tövét átrágja s fölemészti, miáltal 
ily helyeken csak az erősebb rostok s levél-
erek maradnak vissza. A kártevő álcája, mely 
a nevezett pusztítást előidézi, 2—25 cm. hosszú, 

3 mm. széles, fején fekete, hátán barnaszínü ; 
a bogár 1'5 cm. hosszú, 0'6 cm. széles, fény-
telen fekete, hasán sötétbarna. A gabonafutrinka 
foltonként szokott mutatkozni, amiért a fertő-
zés első foltjait a vetés többi részeitől árkokkal 
kell elzárni. Az 50—60 cm.- mély és 30—40 
cm. széles árkok aljára frissen oltott meszet 
vagy mésztejet öntünk, hogy azt körülbelül 
7 cm. vastag réteg takarja. A bekerített fol-
tokra sertések terelhetők, melyek a földben élő 
álcákat kitúrják és megeszik. Az így meg-
tisztított területet be lehet azonnal, vagy a jövő 
tavasszal vetni, de nem kalászos növénnyel, 
hanem valamely kapás- vagy takarmány-nö-
vénnyel. Ott, ahol nemcsak az álca, hanem 
aratás előtt a bogár is mutatkozott, aratás 
után a tarlót föl kell törni s megboronálni. 
A még életben levő nőstény ezután a kihajtott 
vetésbe fog tojni s itt kelnek majd ki annak 
álcái is ; a zöld szántást természetesen újból 
jó mélyen le kell szántani. A mészre került 
vetés elrothad s gabonafutrinka-álcák legtöbbje 
éhen vész. Ez utóbbi oknál fogva az ilyen 
irtott helyre tanácsos csak októberben vetni. 
A vetések széleit nem kalászosokkal, hanen. 
kapás- vagy hüvelyes növényekkel vetjük be ; 
ugyanis a gabonafutrinka a rétek és legelők 
földjén is él és könnyen átvándorol a vetésre 
is. A kifejlődött bogarakat össze kell szedetni, 
mely munkára a hajnali idő a legalkalmasabb, 
(Jablonovszky szerint.) 

A cserebogarak pajorjai szintén nagy károkat 
okoznak vetéseinken, amiért irtásukra nagy 
gondot kell fordítani. A kifejlődött bogár 
összegyűjtéséről már egyik előző levelemben 
szólottam ; itt tehát csak a pajorok irtására 
akarok rátérni. Ajánlható ezek gyűjtése a 
földforgatás idején, midőn e munkát asszonyok 
vagy gyermekek, az eke után járva, könnyen 
végezhetik. Lehet ezenkívül a petelerakás 
végett a földbe húzódó nőstényeket trágya-
rakásokba is csalogatni, melyeket ily célra 
szivesebben választanak, mint a kötöttebb 
földet. 

A petékből kikelt álcák jó sokáig együtt 
maradnak s ha a rakásokat néhány hét múlva 
szétteregetjük, csak úgy hemzseg bennük a 
kukac, mely a baromfi kedves eledelét képezi. 

A cserebogárirtást sikerrel nem lehet egy 
éven belül eszközölni, amiért itt több éven át 
történő szakadatlan munkásságra van szükség, 
amíg az egész fejlődési sorozat a föld fel-
színére nem került. 

A gyökértetvek azáltal válnak kártékonnyá, 
hogy a növény gyökérzetét szívogatva, annak 
tápnedveit saját céljukra használják föl. A 
gyökértetves vötés fejlődésben visszamarad, 
szalmája rövid marad, s a kalász is rend-
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ellenesen fejlődik, vagy ilyen egyáltalában nem 
is képződik. Védekezési eljárásul a helyes 
vetésforgó ajánlható. A tengeri gyökerén talál-
ható hamvas-lilaszínü gyökértetü ellen, mely 
fejlődésének egyik szakát (szárnyas korát) a 
szilfák somalakú és nagyságú gubacsaiban éri 
el, némileg azzal is lehet védekezni, hogy e 
gubacsok képződését megakadályozzuk. Ez 
.Tablonovszky szerint úgy történik, hogy a 
környék összes szilfáinak derekára és vastagabb 
ágaira tavasszal enyvgyürüket alkalmazunk, 
olyformán, hogy e tetveknek téli petéjéből 
kikelt parányi nemzedéke az enyvgyürii miatt 
a szilfa fakadó rügyeihez és fesledező levél-
kéihez hozzá ne férhessen és azokban az 
említett gubacsképződést elő ne idézhesse. 
Hernyóenyv készítéséhez 10 rész fakátrány-
olaj, 4 rész repce-olaj, 3 rész hegedűgyanta, 
2 rész szekérkenő és 1 rész szappan szük-
ségeltetik. A repceolajat és hegedügyantát 
össze kell főzni és a többi anyagokat lassan-
ként és egymásután e főzethez hozzáadni. Ha 
az anyag kihűlt, használható. A hernyóenyv 
elkészítésének ismertetését azért tartom szük-
ségesnek, miután gyümölcsfánk több rovar-
ellensége ellen szintén hasonló enyvgyürükkel 
védekezünk, melyek a földről felmászó kártevők 
továbbvándorlását lehetetlenné teszik. 

Nagyobb kárt okozhatnak a mezei meztelen 
csigák is, melyek különösen ősszel a rozsra vál-
hatnak veszedelmesekké, melynek fiatal csiráját 
teszik tönkre. A védekezés frissen oltott 
mésznek az illető földeken való elhintése 
által történik; jó a hintést 10—15 percnyi 
időközben kétszer egymásután eszközölni, mi-
után az állatok az első hintés ellen nyálki-
választás által védekeznek ; hasonló sikert a 
kainit is biztosít. Az állatok összefogdosása 
tök- vagy répaszeletek, cserepek, deszkák, 
füzfakéreg stb. segítségével történik. 

Vége-hossza sincs még a kártevőknek, melyek 
ezeken kívül gabonaféléinket pusztítják ; sajnos 
azonban, hogy a védekezés különösen itt nagy 
technikai nehézségekbe ütközik, sokszor pedig 
egyáltalában lehetetlen, amiért e kártevők 
száraz systematikai fölsorolása a kellő véde-
kezési útmutatások hiányában jogasan el-
maradhat. 

Ha megvédjük egészségünket, nincs szük-
ségünk orvosra ; ha szakszerű mívelési 
munkálatok alkalmazása által gabonaféléinket 
az egyes betegségek iránt minél ellentállób-
bakká tesszük, nem kell a védekezési eljárá-
sokhoz folyamodnunk, melyekhez e mívelési 
ág keretében, mondhatom, nagyon vérmes 
reményeket nem is főzhetünk. 

(Grinád.) Fős oh Károly. 

A paradicsom termelése. 
(Szemléltetésre : paradicsom-ábra. paradicsommag. be-
főzött, ecetbe rakott paradicsom, ültető-fa, ültető-

deszka.) 

Kedves Gyermekek ! 
A mindennapi kenyéren kívül vannak még 

olyan növényi termékek, melyek az emberek 
háztartásából nem hiányozhatnak. Ilyen növé-
nyek a zöldségfélék, melyeket kicsinyben a 
házak mellett lévő veteményes kertekben, nagy-
ban a szántóföldön szoktunk termelni. 

Ismeritek azon zöldségeket, melyek ott van-
nak minden háztartásban s a háztartás-vezetés 
gondjait könnyítik ? — A zöldségfélék közül a 
hagyma, saláta, káposzta stb. termelését már 
ismeritek, jelen alkalommal a paradicsom-ter-
melésről fogunk szólani. 

A paradicsom a háztartásban fontos szerepet 
játszik s igen jó mellék-ételül szolgál. Szereti 
a meleg fekvést, a trágyás fekete homokot, a 
termőerőben lévő (kövér) vályogtalajt, de közön-
séges talajban is megterem. A paradicsom-
magot márciusban vetjük melegágyba. 

Melegágy-készítés. Március elején a konyha-
kert vagy udvar napos, széltől védett helyén 
2—3 öl hosszú, egy méter széles, 60 cm. mély 
gödröt ásunk ; a gödröt ló- és szarvasmarha-
trágya-keverékkel töltjük meg úgy, hogy az 
összekevert trágyát tenyérnyi vastagságú réte-
gekben terítjük el, s minden réteget simára 
taposunk le, hogy az ágy az üllepedés után 
egyenletes legyen. Ezzel elkészülvén, az ágyra 
keretet (kávát) készítünk, deszkából, tengeri-
vagy napraforgó-szárból, vesszőfonatból ; a 
hátulsó keretet magasabbra készítjük, hogy a 
takaróról az eső lefolyhasson. A keretet jól 
körültapossuk trágyával. Ezután az ágyat le-
takarjuk, hogy átmelegedjék. Atmelegedés után 
az ágyat a kereten belül jó, fekete porhanyó 
földdel, egyenletesen, simán megtöltjük úgy, 
hogy a keretből 3—4 ujjnyi kimaradjon, s így 
kész a melegágy, melynek letakarására gyékény-
ponyvát, zsuptakarót használunk. 

Ha a melegágy földje kellőleg átmelegedett, 
a paradicsommagot szórva elvetjük, s az elve-
tett magra rostából apró porhanyó földet 
szórunk, hogy a magot nálánál kétszerte vas-
tagabb réteg takarja ; azután langyos vízzel 
meglocsoljuk az ágyat és betakarjuk, míg a 
magvak csírázni kezdenek. Napos időben a 
déli órákban a takarót, a szél iránya ellenében 
föltámasztjuk ; ha pedig hűvös az időjárás, 
csak megemeljük, hogy levegőt nyerjen a 
kelő mag. 

A langyos vízzel való öntözést és levegőzést 
rendesen és óvatosan végezzük, hogy szép 
fejlett palántákat nyerjünk. 
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Ha a palánta sűrűn kelt, megritkítjuk és a 
kiszedett palántákat odaültetjük, ahol kevés 
mag kelt. 

Mikor a paradicsom-palánták már 3—4 levelet 
hajtottak, a melegágyból ritkítottan a szabadföldi 
ágyba ültetjük át megerősödés végett, így gyö-
keresebbek lesznek, a kiültetéskor nem lankad-
nak meg, s szebb és jobb termést adnak. 

Májusban a palántákat rendes helyökre ül-
tetjük ki, leghelyesebben 1 méter sor és 50 cm. 
növénytávolságra, vagy 50 cm. sor és 1 méter 
növénytávolságra. 

A melegágyat a paradicsom-palánták kisze-
dése előtt jól megöntözzük; összetett ujjakkal 
a palánták alá nyulunk, azokat vigyázva ki-
emeljük, hogy hajszálgyökereik el ne szakad-
janak; az erősebb, szebb palántákat kiválogatjuk, 
a gyengébbeket visszarakjuk. A dtís gyökérzetü 
palánták gyökereit késsel visszakurtítjuk. 

Jó az ültetendő paradicsom-palántákat friss 
marhatrágya habarékba mártani és a bemártás 
után portrágyával meghinteni. 

Az ültetést úgy végezzük, hogy bal kezünkbe 
egy marok paradicsom-palántát veszünk, jobb 
kezünkbe pedig az ültetőfát. (Az ültetőfát 
rajzban vagy természetben bemutatjuk.) 

A kifeszített zsinór vagy ültetődeszka mellett 
megfelelő sor- és növénytávolságban az ültető-
fával lefelé lyukat készítünk, amelybe a palán-
tákat legalsó levelükig beletesszük, vigyázva 
arra, hogy gyökereik vissza ne görbüljenek, 
azután az ültető-fával a földet négy ujjnyi 
távolban, rézsútosan, a palánták mellé nyomjuk. 
Kiültetés után a palántákat megöntözzük. 

Minden kiültetett paradicsom-palánta mellé 
karót ütünk le s raffia-háncscsal vagy vastag 
pamuttal a karókhoz kötjük a palántát. 

Szorgalmas öntözés, gyomlálás és kapálás 
után, — mely munkát a szükséghez képest 
többször végezünk — a paradicsom-palánták 
gyorsan, szépen fejlődnek. 

A levélhónalj-hajtásokat lecsípjük, a tetőn 
3—4 hajtást hagyunk meg, így dúsabb ter-
mést kapunk. 

Hogy a paradicsom-palánták levelei pené-
szesek, foltosak (betegek) ne legyenek, célszerű 
azokat meszes vízzel, vagy V2%-os bordói 
lével megpermetezni. 

Elvirágzás után a zöld paradicsom-almák 
a fönt említett ápolás után szépen fejlődnek, 
később pirosodni kezdenek, s bekövetkezik az 
érés, amikor is az öntözést abbanhagyjuk. 

A legszebb, legkorábban érő paradicsom-
almákat magnak szedjük, teljesen behagyjuk 
érni úgy, hogy azok már a tövükön (szárakon) 
is túlérettek legyenek; az ilyeneket leszedjük, 
szitán áttörjük, a hátramaradt magot kimossuk, 
megszárítjuk, s száraz helyen eltartjuk. 

A beért paradicsom-almákból készítjük a 
befőttet, amely levesnek, mártásnak, stb. hasz-
nálható fel. 

Szokás a félig érett paradicsom-almákat 
leszedve, napos helyre tenni beérésre, de leg-
jobb a száron való természetes beérés. 

Télire a paradicsomnak szitán áttört levét 
befőzzük, vagy zölden, egészben, ecetbe rakva 
tesszük el. Erről bővebben a „ Háztartástan "-
ban van szó. 

Megjegyezhetjük még, hogy a paradicsom 
sokféle faja között termelésre legcélszerűbb 
és leghasznosabb nálunk a nagy sima hajú 
sötétpiros szinü paradicsom. 

(Ismétlő kérdések föladása.) 
(Tarnaszentmiklós.) Dwtkuy Dezső. 

Kerti melegágyak készítése és 
gondozása. 

A jó melegágyak készítésétől függ leginkább 
a nagy haszon, amelyet a konyhakerti vete-
ményekből várhatunk. A melegágy elkészítési 
módját szinte elemi ismeretnek gondolja a 
kertészkedő ; ha sokat olvastunk róla, a leg-
jobbnak ajánlt elkészítési módot jó lesz meg-
tanulni s azt az ismétlő isicolákban alkalmazni. 

A melegágyak megválasztásánál első sorban a 
fekvésre kell gondot fordítanunk. A déli irány 
a legelőnyösebb, de ha ebben az irányban 
nincs alkalmatos -helyünk, a nyugati irányt is 
választhatjuk. Legjobb hely az északi hideg 
szelektől védett, továbbá a nyilt, naposfekvésü, 
ahová a nap felkeltétől lenyugtáig bocsáthatja 
melegítő sugarait. A száraz, emelkedett hely 
inkább ajánlatosabb, mint a sík. 

A melegágy földje jó erőben legyen. Ha 
nehéz és kötött a föld, szokás azt homokkal 
keverni. A trágya, mely a melegágyra jön, 
mentől vastagabb rétegű legyen, mert annál 
tartósabb és melegebb az ágy. A téli hajtatás 
alá 70 cm., a tavasziak alá 50 cm. mély és 
olyan négyszögletű árkot ássunk, hogy az a 
melegágy-ládánál körös-körül mintegy 50 centi-
méterrel szélesebb legyen. Ha több melegágyat 
óhajtunk készíteni, ágy egymás végébe, foly-
tatólag készítsük azokat. 

A vizenyős talajon a melegágyak alá sekély 
gödör ásandó s vízleeresztőül a trágya alá 
25—30 cm. kavicsréteget rakjunk. 

Melegítő anyagul használhatjuk a szalmás 
lótrágyát, avagy a szalmátlan lótrágyát is. 
Előbbi kevesebb ideig tartja a meleget, de 
amíg a melegségét el nem veszíti, jótékonyab-
ban hat, míg utóbb hosszabb ideig tartja a 
meleget, de melegsége csak mérsékelt. 
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A falomb ló trágyával keverve szintén jó 
melegítő anyagot ád, de ennél sokkal jobb a 
timárcser, amely lassan és gyöngén hevül, de 
egy esztendeig is megtartja a meleget s ha 
átforgatjuk, újra használhatóvá válik. 

A különböző időjárások befolyásaitól való 
védelemre, a melegágyakat deszkával és fonott 
szalmavédőkkel látjuk el. Hogy a szalmatakaró 
tartósabb legyen, 5°/o-os rézgálicoldatban áztat-
juk és azután a napon megszárítjuk. 

Ezekután a melegágy - ládát és az ablak-
rámákat készíthetjük el. A zöldség tenyész-
tésére alacsonyabb, 20—25 cm. magas ráma 
is elég, melyhez egészséges, száraz, 2—3 cm. 
vastag fenyődeszkát kell választani. Ebbőr 
4 ablakra lehet számítani. Több alakú hosszá 
melegágyaknál a ládák egészen mellőzhetők, 
mikor is a deszkák egymás végébe rakva 
karókhoz szegeztetnek és csak két végöket 
zárjuk el deszkával. A melegágy-ablakok akkor 
jók, ha se nem hosszúk, se nem szélesek, 
hogy könnyen kezelhetők legyenek. A meg-
felelő méret a körübelül lVa m. hosszúság és 
1 m. szélesség. A rámát legjobb tartós vörös 
fenyőfából és pedig 5 cm. vastag 3 cm. széles 
gyalult lécből készíteni. A kerti melegágyak 
ablakainak nincsenek keresztfái. 

Az ablakszemek szorosan egymás mellé ne 
essenek, mert a széles közök megtelnek szemét-
tel, porral, s így aztán nagy árnyékot tarta-
nak. Üvegtáblának a hólyagnélküli, tiszta 
átlátszó üveget válaszszuk. Sok helyen vas-
rámákat is alkalmaznak a melegágyakra. 
Ezeknek azonban az a nagy hátrányuk, hogy 
a vas jó hővezető, gyorsan kihűl, miáltal a 
belső levegő is lehűlvén, az ablakon nagy 
nedvesség képződik, amely télen könnyen 
jéggé fagy. 

A rámákat, hogy azokat könnyebben lehes-
sen leemelni, karikákkal, illetve fogantyúkkal 
lássuk el, hogy pedig tartósabbak legyenek, 
beszokták festeni azokat sötétvörös vagy zöld 
színre, de kőszénkátrányt, vagy kreolint, karbolt 
ne alkalmazzunk, mert ezek a zsenge növény-
zetnek ártalmára vannak. 

Ha a melegágy készen van, föltesszük a 
rámát, az ablakokat és az ágyat betakartatjuk 
deszkával és gyékénnyel. Ha a melegágyban 
a trágya fölhevül és gőzölög, minden takaró-
jától megszabadítjuk, s a leülepedett trágyát 
feltöltögetjük. <v 

Ha nagyon hideg időjárásunk volna és a 
trágya nem akar fölmelegedni, forró vízzel 
öntözzük meg, vagy pedig mészdarabkákat 
dugdossunk a trágyába. Ha ellenben a trágya 
a túlságos nedvesség miatt nem melegszik át, 
a nedvességet meglehet szüntetni szén, hamu 
vagy mészporral. Ha meg a trágya túlságosan 

átmelegszik, hogy szinte éget, a trágyában 
szelelő-lyukakat fúrunk. 

Ha a melegágy hőfoka megállapodik, a vetést 
és ültetést szélcsendes időben meglehet kez-
deni. Ha az idő hűvös, az ablakokat egyenként 
szedjük le, nehogy a melegágy áthüljön, abban 
a zsenge növényzet elpusztuljon. így hűvös idő-
járás alkalmával, tanácsos védőfalat készíteni 
a szél ellen, mely fal mellett nyugodtan lehet 
dolgozni. 

Ha növényeinket a melegágyba elültettük, 
időnként, mikor enyhe, szélcsendes időjárás 
mutatkozik, a melegágyakat szellőztetni kell. 
Ha a növények növekednek, a ládákat foko-
zatosan emeljük, hogy a levelek ne nyomják 
az ablakokat. 

A melegágyakban a lótetű, a földi bolha, 
ritkább esetben a vakand szokott károkat 
okozni. Természetesen ezeket a melegágyakból 
ki kell irtani. A lótetűt kifogdosás és a meleg-
ágyaknak 3—4 évenkénti változtatásával, a 
vakandot petroleumos ronggyal becsavart s a 
földbe leszúrt karocskával, a földi bolhát pedig 
friss sertéstrágyával űzzük, pusztítjuk el. A 
sertéstrágya ugyan a bolhát nem pusztítja el, 
de azt elérjük vele, hogy a földi bolha a 
növényekről e trágyára megy s növényeinket 
békén hagyja. Egyébiránt jó a thanaton-oldat 
is a bolhák kipusztítására. 

A kerti melegágyak készítésére különösen 
a városok mentén fizeti ki magát, mert állan-
dóan jó keresletnek örvendő friss zöldséggel 
láthatjuk el a piacot. 

(Solymár.) Vertier Jenő. 

Gazdasági Tanácsadó. 
M. A. Kaposvár. A gyümölcsösben előforduló 

úgynevezett kis hernyófészket a galagonya-
pillangó (Aporia crataegi L.) hernyója idézi 
elő oly módon, hogy szálat (fonalat) eresztve, 
egy-két levelet összefog, összecsomóz és meg-
köti a fához. E levélcsomó ősszel nem hullhat 
le, s így a hernyófészkek irtása tulajdonképen 
nem is ütközik nehézségekbe. Egy-egy ilyen 
összecsomósodott levélben rendesen 5—6, de 
néha 10—12 apró hernyó húzódik meg, hogy 
ott átteleljen. Az ú. n. nagy hernyófészket 
pedig a sárgafaru pille (Porthesia chrysorrhoea 
L.) hernyói idézik elő. A védekezési idő no-
vembertől februárig terjed, ekkor legjobban 
láthatók a hernyófészkek, mert a fák lomb-
talanok. A hernyók márciusban már kibújnak 
fészkükből, s megkezdik pusztításaikat a fiatal 
zsenge levelekben. A hernyófészkek szedését 
és elpusztítását, (ami legcélszerűbben tűz által 
történik) az 1894. évi XII. t.-e. 50. szakasza 
rendeli el. Aki a hernyófészkeket el nem pusz-
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títja, azt a községi elöljáróság 100 korona 
bírsággal sújthatja, s azonkívül a hernyófész-
keket az ő költségén szedeti le. — D. I). 
Rétfalu. A here faj ok közül ajánlható a komló-
here (Medicago lupulina), mely különösen al-
kalmas a juhlegelőre s a szárazságnak ellentáll. 
Vetőmag holdanként 11 klgr. Ara 80 korona 
métermázsánként. Továbbá ajánlható a szarvas-
kerep (Lotus corniculatus), amely különösen 
rétek és legelők javítására szolgál. Kat. holdan-
kénti vetőmag mennyisége 9 klgr., ára 180 
korona. — L. J. Kérem jól megjegyezni, hogy 
a halakat kábító-, mérgező- és robbanószerek 
alkalmazásával fogni tilos. Tilos továbbá a 
halászat napnyugtától napkeltéig. Végre aki a 
tilalmi idő beállta előtt fogott vagy zárt vízből 
származó halat (vagy rákot) a tilalmi idő alatt 
szállít vagy elad, tartozik származásukat s a 
befogatási időt minden egyes esetben a község 
elöljáróságától kiállított bizonyítvánnyal iga-
zolni. — Sz. K. Benkepatony. 1. Ezüst orosz 
prémnyúl tenyésztési célra való beszerezhetése 
végett forduljon levélben Hreblay Emil fel-
ügyelőhöz, aki szívesen megad mindennemű 
fölvilágosítást. Mellékeljen válaszbélyeget. 2. 
Miután miniszteri rendelet értelmében a négy 
gazdasági tanintézetbe csak 7 gimnáziumi vagy 
reáliskolát végzett tanuló iratkozhatik be, a 
végzett 6 polgári iskola nem elégséges kvali-
fikáció a fölvételhez. Az ily tanulónak bizony 
más pálya után kell nézni. Egyébként próbálja 
meg és adjon be egy kérvényt a földmív. 
miniszter úr ő Excellenciájához (1 kor. bélyeg). 
3. Miután sem az 1903., sem az 1904. évi 
költségvetés ezideig még nincs megszavazva, 
a miniszter nem adományozhat semmit. A kér-
vényre minden körülmények között jön válasz, 
csak — türelem. — M. J. Temesvár. Egy-
szerű levélben forduljon a földmív. minisztérium 
könyvtárához (Budapest, Országháztér), s a 
kívánt könyvet 3—4 hét múlva már meg-
kapja. — Z. I. Mezöberény. Kérdései sok 
utánjárást igényelnek ; azokra magánlevélben 
megy válasz. — M. F. Ivánbattya. Az illető 
tejszövetkezetnek bizonyosan vannak szervezeti 
(alap-) szabályai, amelyekben kérdésére a 
választ megtalálhatja. Mindazonáltal tanácsunk 
az, hogy forduljon e kérdéssel a m. kir. tej-
kisérleti állomáshoz Magyar-Ovárra, a honnan 
díjtalanul nyer kellő fölvilágosítást. Leveléhez 
mellékeljen egy példányt a szövetkezet alap-
szabályaiból. Szerkesztőségünk nincs hivatva 
arra, hogy a bíró szerepét betöltse. — S. M. 
Dobsina. Ha 6 hét alatt nincs eredmény, úgy 
hajlandók vagyunk ismét „közbenjárni*. — 
Gy. E. Pozsony. 1. Bármily irányban. 2. Le-
hetőleg ne legyen több 4 nyomt. hasábnál. 
3. A szőlőszet köréből (hisz' ott dolgozik), 

talán kaphatnánk érdekes és tanulságos dol-
gokat?! Üdvözlet. — M. M. Alsó-Szilvás. 
Kitűnő élősövény a gledicsia, amelyet Nagy 
Gábor szőlőbirtokostól (lakik : Nagy-Kágya, 
Bihar m., u. p. Székelyhíd) szerezhet be. A 
gledicsia (gleditschia) két sorban ültetendő, 
egymástól 40 cm. távolságban, hármas kötés-
ben, s így 100 méterre minimum 500 tő szük-
séges. A gledicsiát a 2-ik évben 2—3 szemre 
kell visszavágni, s az utána következő években 
is kurtán tartani, nehogy a kerítés alul meg-
ritkuljon. 

Hivatalos rész. 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter fen-

hatósága alá tartozó posta- és távirda-vezér-
igazgatóság 1904. évi 16.703/VI. szám alatt 
a Posta- és Távirda-Rendeletek Tára számára 
a gazdasági ismétlő iskolák levelezésének portó-
mentessége tárgyában a következő rendeletet 
adta ki : A gazdasági ismétlő iskolák azon 
közönséges (nem ajánlott) levelei és levelező-
lapjai, valamint iratcsomagjai, amelyeket okta-
tási ügyekben a feltétlenül portómentes ható-
ságok", hivatalok- és közegekhez és az állami 
és az állam által nyilvánosaknak elismert tan-
és képző-intézetekhez „Oktatási ügyben, portó-
mentes" záradékkal intéznek, portómentesen 
kezelendők. A posta- (és távirda-) hivatalok 
a csatolt félívet ragasszák be a „Postai Tarifák 
és Postaüzleti Szabályzat" V. részében a 120. 
és 121. oldalak közé, mely félív azután az 
V. rész 120/a. és 120/fc. oldalai gyanánt lesz 
tekintendő. Budapest, 1904 március hó 12-én. 
A miniszter megbízásából : Nádor s. k. pt. 
főigazgató. 

O o 

V e g y e s e k . 
— Méhészeti tanfolyamok a gödöllői 

állami méhészeti gazdaságban. A földmív. 
miniszter a f. évben nyolc időszaki méhészeti 
tanfolyam megtartását rendelte el a gödöllői 
állami méhészeti gazdaságban, mely tanfolya-
mok május 1-től 21-ig és május 25-től június 
14-ig kisgazdák, június 18—30-ig lelkészek, 
július 1—21-ig és július 24-UU augusztus 13-ig 
néptanítók, augusztus 18—31-ig nők, végre 
szeptember 3—16-ig és 17—30-ig erdőőrök 
számára lesznek az említett gazdaságban meg-
tartva. Ezen tanfolyamok célja az azokon 
résztvevőket a méhtenyésztés elméleti és gya-
korlati ismereteibe bevezetni, s a méhkaptárak 
és a méhészeti segédeszközök megkészítésére 
megtanítani. Az egyes tanfolyamok hallgatói 
a tanfolyam tartama alatt díjtalanul részesül-
nek teljes ellátásban, továbbá azok, kik pályázati 
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kérvényükben szorult anyagi helyzetüket iga-
zolják s a m. kir. államvasutaknak a távolsági 
forgalom VII—XVI. vonalszakaszának vala-
melyik állomásáról jönnek, a személy- és 
vegyesvonatok III. kocsiosztályában érvényes 
féláru menetjegy váltására jogosító igazolványt 
kapnak, melynek ára a visszautazás költségé-
vel együtt a tanfolyamról való eltávozáskor 
fog megtéríttetni. Minden egyes tanfolyamra 
20—20 hallgató vétetik fel. A résztvenni 
szándékozók egykoronás bélyegjegy gyei ellátott 
kérvényüket (melyben a foglalkozásuknak meg-
felelő tanfolyamra való felvételüket kérelmezik) 
a földmívelésügyi m. kir. miniszter űr ő nagy-
méltóságához címezve felettes hatóságuk útján 
(a földmívesek és más foglalkozásúak pedig 
községük elöljáróságának ajánlatával ellátva) 
az illető tanfolyam kezdete előtt legalább 20 
nappal tartoznak benyújtani. Esetleges részle-
tesebb felvilágosításokat Kovács Antal méhé-
szeti felügyelő (Budapest, I., Krisztina-körút 
81. sz.) ad. (Válaszbélyeg melléklendő.) 

— A cirokmag mint takarmány. A seprő-
cirokmagról kimerítő adatokat közöl a magyar 
királyi állatélettani és takarmányozási kísérleti 
állomás. E kétféle mag vegyi összetételében 
nincs lényeges eltérés, vagy legfeljebb csak az, 
hogy a cukor-cirokmagban valószínűleg valami-
vel kevesebb a fehérje, de több a nitrogén-
mentes vonat, mint a seprő-cirokmagban. 
A m. kir. állatélettani és takarmányozási kísér-
leti állomás talált a házai seprő-cirokmagban 
emészthető alakban 5"7 százalék fehérjét, 3'6 
százalék zsírt és 5 5'7 százalék szénhydrátot s 
ugyanilyennek vagy ettől csak nagyon keveset 
eltérőnek tekinthetjük a cukor-cirokmagot is. 
Az ó-tengerihez viszonyítva körülbelül 16 szá-
zalékkal csekélyebb a cirokmag hizlaló hatása, 
vagyis 100 rész ó-tengeri mintegy 116 rész 
cirokmaggal helyettesíthető, míg ellenben a 
vízben gazdag új-tengeri csak 8—4 százalékkal 
hatásosabb, mint a cirokmag. 

— Bnrgonyaetetés tehenekkel. Tejelő 
tehénnek napjában sohasem szabad többet adni 
15 kilogramm burgonyánál, mert nagyobb 
adagoktól a tej kellemetlen izű lesz, a vaj 
pedig nagyon kemény és ízetlen. A burgonyát 
legjobb nyersen, de felaprózva és hatodrésznyi 
súlyú szecskával keverve etetni föl. Minthogy 
ez nagyon vizes takarmány, szükséges, hogy 
a burgonya etetése mellett a többi tápanyag 
lehetőleg száraz legyen. 

— Községi méhes. A méhészet népszerű-
sítéséről akarván egyet-mást elmondani, nem 
kezdem a méhészet hasznának fejtegetésével, 
annak közgazdasági és egyéb hasznainak mél-
tatásával. Egy gondolatom van, ezt akarom 
bírálat alá bocsájtani. Én ugyanis a községi 

faiskolában fölállítandó és a faiskola szerveze-
tébe beillő községi méhestől várom a mébész-
kedésnek legalabb is oly mérvű elterjedését és 
megkedveltetését, mint amilyen mértékben a 
faiskola terjesztette és kedveltette meg a gyü-
mölcstermelést. Tudom, hogy ettől épen úgy 
fog idegenkedni népünk, mint annak idején a 
faiskoláktól. De tudom azt is, hogy, ba körül-
tekintő tapintatossággal és tudással párosult 
jóakarattal karoljuk föl az ügyet, a községi 
méhes is hoz annyi erkölcsi és anyagi hasz-
not, mint pl. a községi faiskola. Népünk min-
den jóra, hasznosra kapható, csak ne kíván-
junk nagy befektetést. Így van ez a méhészet-
tel is. Ma, mikor egy kas méh 14—16 koro-
nába kerül, kevés oly embert találunk falu 
helyen, aki szívesen áldozna ennyit, oly dologra, 
amely előtte vesződségesnek és haszontalannak 
látszik. Bizonyítsuk be a faiskolában fölállí-
tandó méhessel, hogy az bőven kifizeti azt 
a csekély befektetést és fáradságot, amellyel 
kezelése jár. Azután pedig tegyük, a községi 
méhes által lehetővé azt, hogy mindenki 
könnyen hozzáférjen egy-egy anyakashoz és 
a méhészkedéshez szükséges ügyességhez és 
általános ismeretekhez. A kivitelt a követ-
kezőképen gondolom : a községi faiskolában 
egy igen egyszerűen és csak a legszüksége-
sebbekkel fölszerelt méhes állítandó. Kezelését 
végezze a faiskola kezelő, még pedig vagy 
csak a faiskola-kezelésért járó díjért, vagy 
azonfelül csak igen kis összegért, hogy ez el 
ne riassza a községet a méhes fölállításától. 
Az egy-egy évi rajokat a lehető legmérsékel-
tebb árban osszuk ki a községben. A gyer-
mekeket pedig, úgy az ismétlőket, mint a min-
dennapi iskolába járókat, oktassuk a méhész-
kedésre, mint ahogyan oktatjuk (vagy legalább 
oktatnunk kellene) őket a fanemesítésre. Az 
illetékes tényezők vegyék kezükbe az ügyet, 
de míg ez megtörténik, igyekezzék a nép és 
a méhészet minden barátja azon lenni, hogy 
a községi méhes fölállítása által a méhészetet 
és ezzel a nép erkölcsi és anyagi jólétét elő-
mozdítsa. 

(Kiskocsk.) Sebestyén Ferenc. 

Tartalom : Szőlő- és borgazdasági tanfolyam nép-
tanítók részére. Győry Elemér. — Betegségek. (P.) 
— A hazánkban termő mérges növények. Wagner 
János. —- A gazdasági ismétlő iskola gyakorlati he-
lyéről. (Képpel.) Borbély József. — A kapálás mester-
sége. Zádor Gyula. — Növénykórtani levelek. Pósch 
Károly. — A paradicsom termelése. Dutkay Dezső. — 
Kerti melegágyak készítése és gondozása. Verner Jenő. 
— Gazdasági Tanácsadó. — Hivatalos rész. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Gőöz József. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályá'ati hirdetmény. Kocs községben lemondás 

folytán megüresedett kö'/ségi kisdedóvónői állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Javadalom: 1. A felügyelő 
bizottság pénztárából negyedévenkénti utólagos rész-
letekben fölveendő készpt n;. 600 korona. 2. 4 azaz négy 
méter cserhasáb tüzelőfa hazaszállítva, de föla.próztatás 
riL'lk iil. 3. Egy szobának télen általi füttetése az óvoda 
részére a felügyelő bizottság pénztárából bevásárlandó 
kőszénből. 4. Két szoba, konyha, kamra, padlás, pincé-
ből, s a dajkával közös fáskamrából álló ingyenes lakás 
az óvodával egy udvarban levő épületben. Padlását az 
óvoda épület padlása fogja képezni. Pályázhatnak a 
törvényben előírt képesítéssel bíró óvónők. Az állás, 
a később kitűzendő választás után azonnal elfogla-
landó. A kellően fölszerelt pályázati kérvények f. év 
május hó 15.-ig alulírott elnökhöz adandók be. Kelt: 
lvocson, 1904 április hó 15.-én. Sebelyénhy Dávid ov. 
biz. elnök. Guzey Sándor ov. biz. jegyző. 

(312-1—1) 
A szécs i sz iget i (Zala m.) kántortanítói állásra 

pályázatot hirdetek. Javadalma készpénz és föld-
birtokban a 171 korona államsegéllyel együtt 738 kor. 
90 fillér. Választás május 9.-én lesz. Tóth János, 
esperes-plébános, isksz. elnök. (331—1—-1) 
. A hernádpetri-i ev. ref. leányegyház a lapunk 
17. számában hirdetett pályázatot megújítja. 

(322—II—1) 
Pankotai (Arad vm.) róm. kath. kántori állásra 

pályázat hirdettetik. Javadalmazás 402 korona kész-
pénz, közvetlen a község alatt fekvő 10 magyar hold 
szántóföld, valamint '/•» telek kiilállományu föld haszon-
élvezete-, 42 méter tűzifa liánhoz szállítva; s mintegy 
600 korona stolaris jövedelem. Kívántatik a magyar 
és német nyelv tökéletes ismerete, a zenében kellő 
jártasság. Tanítói cklévéllel bírók előnyben része-
sülnek. Kellő'eg fölszerelt kérvények Nagy József 
plébános címére május 15.-ig beküldendők. A válasz-
tás egy próba évre nyilvános énekpróba után május 
18.-án tartatik meg. Az állás azonnal elfoglalandó. 

(325—II—1) 
A jászó-debrödi (Abaúj-Torna m., p. Jászó) róm. 

kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása : 888 kor. 50 fillér, készpénzben a hit-
községtől, '/» telek utáni legelőilletőség, 35 pár csirke, 
két szoba, konyha, kamara, pince, istálló és kert, 32 
méter tűzifa, amiből a tnnterem is fiitendő. A választás 
1901 rnijus 14. én lesz. Személyes megjelenés kötelező. 
Gedeon János, plébános. (249—1 — 1) 

Kishajmás (Baranya m.) fiókközség kántortanítói 
állásra nyugdíjazás folytán pályázat hirdettetik. Java-
dalma: két szobából és konyhából, mellékhelyiségekből 
álló kényelmes lakáson kívül 800 (nyolcszáz) korona 
készpénz, két öl fa és az esetleges stóla. Tannyelv 
magyar, de a német nyelv ismerete szükséges. Pályá-
zati határidő tolyó évi május 25. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Oklevéllel éa működési bizonyítványokkal 
fölszerelt kérvény alulírotthoz küldendő. Felsőmind-
szent, 1904. április 30. Medgyesy Ede, plébános, 
iskolaszéki elnök. (339—I —1) 

A t s r n y e i róm. kith. ktanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme javadalmazási jegyzőkönyv 
szerint : 606 korona. Államsegély kérelmeztetett. 
Addig a hívek lesznek segítségére. Gazdaság- és 
marhatartás, 4—5 száz koronát jövedelmezhet. Két 
szobás lakás, gazdasági épülettel. 1 h. 1392 öl szántó, 
810 [ -öl kert, 2 h. 145 f l-öl rét. Egy próbaév után 
végleges kinevezés, működési bizonyítvánnyal azonnal. 
A folyamod\ány 1 koronás bélyeggel ellátva a 
besztercebányai m. kir. Erdőigazgatóságra címzendő. 
Ezen folyamodvány pedig összes iratokkal a Zólyom 
egyházkerületi tanfelügyelőséghez —Ocsova — Zólyom-
megye május 26-ig küldendő. (340—I—1) 

I Pályázat. A kaposvári nyilvánossági jogú, társu-
lati polgári fiúiskolában az 1904/5.-iki iskolaév elején 

I egy 1600 korona alapfizetéssel és 400 korona lakbérrel 
javadalmazott rendes tanítói állás töltendő be, melyre 
a nyelvtörténeti szakcsoportból képesített egyének 
kérvényeiket június 15,-ikéig alulírott. elnökséghez 
nyújthatják be. A rajztanításban jártasak előnyben 
részesülnek. Kaposvár, 1904 április 27. Szabó Kálmán 
a polgáriskolai egyesület elnöke. (334—1—Íj 

Szabadka sz. kir. város polg. közs. iskolaszék 
egy belterületi tanítónői állásra és ennek betöltése 
által esetleg üresedésbe kerülő külterületi tanítói 
állásra 1904. évi május hó 14-ig terjedő határidővel 
pályázatot hirdet. A belterületi tanítónői álláshoz 
fűzött javadalmak: egyezer korona évi törzsfizetés, 
kettőszáznegyven korona évi lakbér és száz korona 
ötévenkinti korpótlék. A külterületi állás javadalmai 
évi kilencszáz korona törzsfizetés, törvényesen bizto-
sított szabad lak&ä, fél lánc föld haszonélvezete és 
száz korona ötévenkénti korpótlék. A külterületi 
állásra úgy férfi, mint nőtanítók folyamodhatnak. 
Csak okleveles pályázók vétetnek figyelembe. A kel-
lően fölszerelt kérvények a fenti határnapig alul-
írotthoz küldendők. Kelt Szabadkán, a polg. közs. 
iskolaszéknek 1904. évi április hó 21-én tartott ülé-
séből. Varga Károly, iskolaszéki elnök. (337 —1—1) 

Zubereci (Árva m.) róm. kath. II. tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelme az államtól 
700 kor. a községtől 100 kor. havi előleges részle-
tekben. Lakás egy szoba, konyha. Kötelessége az 
iskolaszék által kijelölt osztályokat tanítani. Kérvé-
nyek Zubereci iskolaszékhez május 31-ig küldendők. 
Tót nyelv birása megkívántatik és tanítók előnyben 
részesülnek. Pályázhatnak óvónők is. (342—I—1) 

H I R D E T É S E K . 

az alföldre, lehetőleg Pest megyébe, város, vasút és 
folyó mellé ev. ref. vállá,sú tanítóval. (Esetleg városi 
is j Állami tanító, Vingárd (Alsófehér-vármegye). 

(300—1—1) 

áll. tanító felvidéki vagy dunamenti városba. Felsö-
muzslya (N.-Becskerek mellett) magyar község, 
4500 1. 5 tanerős iskola. Lakbér 3u0 K. Kert. 

Hochwarter. (338 - 1 - 1 ) 

M é g j ó k a r b a n l e v ő p e c l á l o s 
orgona 

új orgona építés miatt eladó. Megkeresések a vas -
dobral ág. ev. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(316—II—1) 

gjfBF" Méhészeknek fontos! 
Hogy fizet legjobban a méhészet? Úgy, ha 

kaptár- és eszköz-szükségleteinket 
a szigorúan szolid, jóhírnevíí és már IS év óta fennálló 

K Ü I I N L: F i v R E N C 
első ínagy ar lcere.slceclelini móhtelepén 

BUDAPEST, I., Att i la-utca 99. sz. 
szerezzük be. Szépen illusztrált és sok újdonságot tar-
talmazó 11)04. évre szóló főár,jegyzéket „Méhészeti 
Utmutató"-val ingyen és bérmentve küldi meg. 

(301 - I I I -3 ) 
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50.202. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A „Magyar Földhitel intézet" a hazai gyü-
mölcs- és fatenyésztésnek község i faiskolák 
útján való előmozdítása céljából a folyó 

évben kivéte lesen 23 dijat és pedig: 
1 darab 600 koronás 
2 darab 400 koronás és 

20 darab 200 koronás 
jutalmat tilz ki oly tanítók jutalmazására, kik fa-
iskolát kezelnek és a fatenyésztés terén szembetűnő 
sikert képesek fölmutatni. 

Ezen díjakra pályázhat minden magyarországi 
faiskolát kezelő néptanító, valamint oly községi kertész 
is, ki a faiskola kezelésén kívül a népiskolákban a 
gyümölcsfatenyésztést hivatásszerűen tanítja és t in -
tásának eredményeként községében és vidékén a nemes 
gyümölcs termelés terén látható sikert képes föl-
mutatni. 

A pályázati_kér vények megbírálásánál kiváló suly fog 
fektettetni, a minél kevesebb és leginkább keresett 
gyümölcsfaj nagyban való szaporítására, a faiskola 
rendszeres kezelésére a faiskola kerítésének minő-
ségére, az oltás módjára, a magas és félmagas törzsű 
fák helyes nevelésére. 

A folyó évi díjakra a pályázati kérvények ez évi 
június hó 1-éig adandók be az illető kir. tanfel-
ügyelőséghez, mely azokat véleménye kiséretében 
közvetlenül a vezetésem alatt álló minisztériumhoz 
terjeszti föl és a pályázat eredményéről egyidejűleg 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
jelentést tesz. 

Az ekként beérkezett kérvények a vezetésem alatt 
álló minisztérium által az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület és az Országos Magyar Kertészeti 
Egyesület kebeléből összeállított bíráló bizottság által 
fognak tárgyaltatni, mely bizottság a pályázók fa-
iskoláit, ha azt szükségesnek tartaná, központi vagy 
vidéki megbízottja által meg is szemlélheti. 

A pályázó faiskola-kezelő tanítók egy koronás 
bélyeggel ellátott pályázati kérvényeikhez faiskolájuk 
vázlatos rajzát, részletes leirását, az abban található 
csemeték és oltványok kor, nem és faj szerinti kimu-
tasását mellékelni tartoznak. 

A bíráló bizottság által a pályadíjban való része-
sítésre érdemes pályázóknak odaítélt julmakat a 
vezetésem alatt álló minisztérium adományozza elis-
merő oklevél kiséretében. 

Kik már egyszer jutalmat nyertek, újabb jutalomra 
csak azon esetben pályázhatnak ismét, ha kész oltvány-
állományuk legalább kétszer akkora, mint első jutal-
mazáskor volt. 

Budapest, 1904. évi április hó 25-én. 
M. kir. fö ldmívelésügyi 

(9/h—I—1) miniszter. 

Egy 6 és egy 7-változatú elöljátszó pedálos új 

templom-orgona 
jutányos árban eladó. Szalay Gyula műorgona-

építőnél Székesfehérvárott . 
( 3 2 9 - m - l ) 

magyar tanszerkészítö intézet 
F e l i t i i i a n u G y u l a , 

Budapest, VI., Felső-erdősor 5. szám. 
Összes népiskolai tanszerek. Physikai alapfölszerelés. 
Hivatalosan ajánlott beszerzési forrás. Kérjünk árjegy-

zéket. (193—XII—5) 

Érintkezésbe óhajtok lépni a főváros közvetlen (villa-
mossal, vagy legföljebb egy órai utazással elérhető) 
közelében működő áll. kisdedóvónőkkel. Igen előnyös 

-NN c s e r é t Nts-
ajánlokv ha a hölgyek beküldik hozzám címeiket. 

Állami óvónő, Somogynagybajom. 
(319-1 -1 ) 

Vizsgalapok 
100 darab í>5 fillér. (Portó külön 100 drbnál 30 fillér.) 
Iskolai bizonyítvány 50 drb 1 K, 100 drb 1'50 K. 

Ízléses, csinos kivitel, finom, elsőrendű papir. 
Neumann Jakab nyomdatulajdonos, Ipo lyság 

(Hont-megye). (315-III—2) 

ÚJVIDÉKI I KIHÁZASÍTÁSI 
kölcsönös segélyegylet 

m. sz. a díjösszeget 2—3-szorosan adja vissza a 
szerződőnek akkor, ka a biztosított nő férjhez ment. 
Felvételi díj (4 korona) beküldése után a kötvény-
'iönyv kiállítva mindjárt elküldetik. Felvilágosítással 
szolgál Belohorszky Károly néptanító, az egylet 

igazgatója. Újvidék, Arany-u. 1. 
(302—III—3) 

Országszerte ismert 

v i z s g a l a p j a i l i k b ó l 
100 drb 1 korona a pénz előre való beküldésével 
i'érmenlve 1 K 30 f, mint keresztkötés tokban kiihlve, 
a gyűrődés ellen védve. 100—750 drbig a bérmen-
tesítésre 72 fillér küldendő. Utánvétellel a szállítási 

költség sokkal több. 
ARAD. INGUSZ I. é s FIA kiadóhivatala. 

(296 - I I I - 3 ) 

Dávid Károly és fia 
doboz-papiráru és szab. fémkapocsgyára 

BUDAPEST, L, Mészáros-utca 3S. sz. 
Gyárt : Papirtávycrt, bonbonniert, légmentesen elzárható 
és összehajtható dobozokat. Hintödobozok, valamint teás-

dobozok tetfzés szerinti nagyságban. 
Állandó kiállítás a fenti cikkekből a városligeti 

iparcsarnokban megtekinthető. 
(51-X.Ü-5) 

Fontos a tejgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi, 
erő- és turbina hajtásra úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszál litás-
lioz, vaj- és sajtgyártáslioz, leg-
előnyösebben szállít az Első magy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

Fuchs és Schlichter, 
BUDAPEST, VI., Jász-utca 7. sz. 

VA IKlVITÎîI 1 Fliss valat> évi kotés mellett 
V f i J lYl V 1 i JuL . minden mennyiségben a legma-

gasabb árakon átveszünk. 
Árjegyzékek, költségvetések, tervek ingyen 

és bérmentve. (2086—XX—14) 
Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXVII . évfolyam 20. szám. I Budapest, 1904 május 19. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KER. M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i népokta tás i 
in téze t , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in t éze tek egy p é l d á n y b a n ingyen . 
A l ap megküldése i r án t i fo lyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az i l le tékes k i r . tanfe lügyelő ál ta l l á t tamozot t 
községi előljárósági b i zony í tvánnya l együ t t , a „Néptanítók 
Lap j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u tolsó pós t a világosan k i i r andó . 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
n e g y e d é v r e 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i rde t é sek á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenk i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i d í j e lő re kü ldendő 
b e . E&ryéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részé t 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j ak is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 
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Kéziratokat nem adnn.lt vissza-

Jókai Mór. 
1 S 2 5 — 1 9 0 4 . 

(U.) Gyászoljatok, magyar tanítók ! 
Meghalt Jókai Mór, a magyar nemzet 
nagy költője, a tanítóság igaz barátja! 

Nagyjaink között 0, az immár örökre 
elköltözött, j á r t legelői a tanító és a 
tanító munkája megbecsülésében. Ő 
mondotta azt, amit azóta oly sokan ós 
oly gyakran idéztek, hogy „e haza 
második meghódítása a tanítóságra vár." 
Nagy elismerése ez a tanítói munkának, 
nagy megbecsülése a néptanítónak! Az 
a nagy ember, akit most az egész nem-
zet, sőt az egész művelt világ gyászol, 
igaz szívvel szerette a tanítóságot. 

Amikor e lap vezetését az új szer-
kesztőség átvette, Jókai Mór e sorok 
írójának fölkérósére első számunkat 
nagybecsű közreműködésével tisztelte 
meg, megírván lapunk számára Az iskola-
mesterek a háborúban című kedves rajzát, 
melyet annak idejében az egész sajtó 
átvet t a Néptanítók Lapjából. Később is 
volt alkalmunk Jókaitól, aki lapunkat 
állandóan figyelemmel kiiérte, egyet-
mást közölni. 

y De hogy mennyire szerette Jókai a 
tanítóságot, leginkább akkor láttam, 
amidőn Péterfy Sándorral fönn voltunk 

nála svábhegyi nyaralójában, hogy meg-
kérjük Ot báró Eötvös József munkáihoz 
a fölhívás megírására és a bizottsági 
elnökség elvállalására. Amikor Péterfy 
Sándortól, az Eötvös-alap akkori elnöké-
től, megtudta, hogy nagy Eötvösünk 
munkái a tanítók gyermekei és árvái 
javára fognak jövedelmezni, így szólt 
az ő szeliden nyájas hangján: 

— Szívesen teszek meg bármit a taní-
tóságért. Nagyon sokra tartom a tanítók 
munkáját; sokat köszönhetek én is első taní-
tóimnak s azóta is akadt sok derék barátom 
a magyar népnevelők közt. Pedig nehéz 
körülményék közt teljesítik hazafias szolgá-
lataikat, áldja meg érte őket a magyarok 
Istene! Ha tehát önök azon fáradoznak, 
hogy a tanítókat legalább gyermekeik neve-
lésében és özvegyeik támogatásában segítsék, 
én szívesen közreműködöm ebben a munká-
ban s nemcsak a fölhívást írom meg és az 
elnökséget vállalom d, de engedjék meg, hogy 
a munka előfizetői közt én legyek az első. 

Péterfy Sándor szemei könybe borul-
tak, oly meleg barátsággal, oly atyai 
hangon mondotta el e szavakat a nagy 
költő, aki az alatt a fél óra alatt, 
melyet svábhegyi Tuskulánumában töl-



18 Néptanítók Lapja. 2. SZÁM. 

t ö t t ünk , sok szépet és jó t beszél t el 
nekünk a régibb m a g y a r tan í tókról , 
ak ike t az e lnyomatás éveiben i smer t s 
m i n t 0 maga m o n d o t t a „bámult ." 

Legjobb ba rá t a ink egyike volt Jókai 
Mór s ezért k iá l tom fe lé tek kedves kar -
társaim, bogy gyászol já tok! 

De gyászolnék Őt, az e lkö l tözö t t 
Dicsőt, akkor is, b a n e m m u t a t t a volna 
is ki l ép ten-nyomon i rán tunk é r z e t t 
szeretetét , m e r t mi, magyar t an í tók , 
mindig együtt érezünk nemzetünkkel, mely-
nek különbség nélkül bű fiai vagyunk : 
együ t t örülünk, e g y ü t t szomorkodunk, 
együ t t gyászolunk vele. 

Most pedig az egész n e m z e t gyászol, 
m e r t megha l t egyik legnagyobb, egyik 
leghűbb, legigazabb fia, aki h i s tó r i á t 
csinált a b a z á b a n és dicsőséget szerze t t 
a magyar névnek az egész m ű v e l t 
vi lágon! Gyászba boru l t a főváros , 
gyászba a vidék és nemzetéve l e g y ü t t 
gyászol a koronás m a g y a r k i rá ly ! A 
köl tők k i rá lyá t s i r a t j a a magyarok jó 
és bölcs k i r á lya ! 

Es a gyászolók köz t homlok té rben 
áll a m a g y a r kormány , melynek elnöke 
megha tó szavakban fejezi ki r é szvé t é t 
s melynek közokta tásügyi minisz tere 
szívhez szóló, köl tői szárnyalású, a nagy 
Elköl tözöt t poéta- le ikéhez mél tó szavak-
b a n ad kife jezést a nemzet i gyásznak. 
A magyar nemze t m e g némán, meg-
h a t o t t a n kiséri egyik legnagyobb fiának 
a koporsóját , a Ha lha ta t l anság k a p u j á i g ! 

Ot t nyugszik m á r Jókai Mór a nagyok 
nagy ja i szomszédságában: Deák F e r e n c 
és Kossuth La jos s í r ja i közt . 

Legyen örökre szent az a hely, aho l 
Ok, a h a l h a t a t l a n o k nyugosznak s mi, 
magya r t an í tók , h a — amire n e k ü n k 
sajnos ! gyakran van- még okunk — 
csüggedés fog el : zarándokol junk oda 
azokboz a szent sírokhoz, hogy a szent 
porok é r in tésé tő l A n t e u s k é n t ú j e rő t 
mer í t sünk népnevelő, hazafias mun-
kánkhoz ! 

Jókai Mór született 1825 február 19-én Rév-
Komáromban. „Jómódú nemesi családból szár-
maztam — írja önéletrajzában. — Atyám neve 
volt Asvai Jókay József. Az y-grec a név 
végén nemesi privilégium volt, valaminthogy 
vármegyei hivatalt csak nemesek viselhettek. 
Atyám azonban nem maradt az apai háznál, 
a kis urak ősi gazdálkodását folytatni, hanem 
arra a szokatlan pályára lépett, melyen az 
egyéni tehetség szerzi meg az életmódot. Jogot 
végzett, ügyvéddé lett s e hivatása mellett 
városi hivatalt töltött be, amit úgy hívtak, 
hogy árvák atyja. Halála után a számadása 
alatt levő pénztárak az utolsó fillérig rendben 
találtattak. Én büszkébb vagyok az apám 
tiszta kezére, mint az ősapám véres kezére, 
aki harci érdemeiért a nemesi címerünket 
szerezte." 

A három gyermek közül Móric volt a leg-
kisebb, aki már gyermekkorában mutatott 
hajlamot a festészethez és költészethez. „Eléggé 
jól talált arcképeket rajzoltam és festettem — 
írja maga a költő — ismerősökről és városi 
kitűnőségekről, később nagy előszeretettel szép 
hölgyekről miniatűrben ; saját gyermekkori 
arcképem (tükörből festve) most is megvan 
nálam." Kilenc éves korában két kis versikéje 
jelent meg a Regélő 1834. évi 70-ik számá-
ban. „De azért — írja továbbá — nem helyes 
adat az, mintha én előbb festői pályára készül-
tem volna s később tértem volna át a költőire. 
Az én ifjúkoromban sem a festést, sem a 
költést nem tekintették életpályának; mind 
a kettő nobel passió volt, ami az ember-
nek nimbuszt igért, de betevő falatot nem. 
Honoráriumot senkisem fizetett s kész mun-
kát csak úgy adhatott ki a költő, ha 
mecénást kapott, aki dedikáció fejében födözte 
a nyomtatás költségét. A könyvét azután 
kioszthatta az ismerőseinek. Ha pedig meg-
történt az az eset, hogy a piktornak festmé-
nyeért pénzt adtak, úgy az bizonyosan bolti-
címer volt." 

Jókai jogi pályára készült, mint minden 
jól tanuló zsentry-ifjú. Mindig első eminens 
volt minden exakt tudományban s mielőtt egy 
irodalmi munkája megjelent volna, már ki volt 
hirdetve az ügyvédi diplomája a komáromi 
vármegyeház án. 

Az irodalmi foglalkozás akkor csak élvezet-
számba ment nála. A legelső regény, amelyet 
olvasott, Scott Walter Ivanhoe-ja volt magyar 
fordításban. Németül már akkor tudott : 
Pozsonyban tanulta meg, mint cseregyerek. 
Tizenöt-tizenhat éves korában megtanult angolul 
és franciául gramatikából, nyelvmester nélkül, 
hogy Dickenst és Coopert eredetiben olvas-
hassa. A franciák közül Hugó Viktort kedvelte. 
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Akkor nálunk csak kevés regény volt kapható : 
Dickenstől a Píckwick-kluh, Coopertől Az utolsó 
Mohikánok, Hugótól Bug Jargal és Han 
D'Islande. Azután olvasta Sue Eugen exotikus 
regényeit, amelyek nagyon hatottak a fantáziá-
já ra : legkésőbb ismerte meg Dumas Három 
testőr-ét. Mérhetetlen hatást tett rá Shakes-
peare olvasása. „Jogász voltam a kecskeméti 
kollégiumban — írja önéletrajzában — Petőfi 
pedig szinész egy ott letelepült vándor társu-
latnál. Neki is jelent már meg két verse a 
lapokban. Együtt álmodoztunk elérhetetlen 
dicsőségről és e mellett tanultunk angolul, 
franciául. Megtettük azt, hogy lefordítottuk 
Lear királyt és aztán rábírtuk a kecskeméti 
közönséget, hogy Shakespeare darabjára a szín-
házat megtöltse és tapsoljon Lear királynak ! " 
Abban a mámorban, amit az angol , szellem-
óriás" támasztott lelkében, fogta magát és írt 
egy drámát (Zsidó fiú címmel) s beküldötte az 
Akadémia drámai pályázatára. És az Akadémia 
ezt az első művet dicsérettel tüntette ki, sőt 
a pályabírák kisebbsége (Vörösmarty, Bajza) 
a száz aranyos jutalomra ajánlotta. 

Ezzel megvolt jelölve Jókai útja s a költő 
az Akadémia dicséretét vallotta az írói pályája 
kezdetéül. Az első siker új ösztönt adott neki. 
A dráma után következett a regény. Tizen-
nyolc-tizenkilenc éves korában írta meg első 
regényét, a Hétköznapokat, s ennek megjelenése 
után életpálya lett rá nézve az irodalom. 
„Voltak már kiadók, akik tisztességes honorá-
riumot fizettek a kezdő magyar írónak, akinek 
nyelvén nem is értettek. Hartleben és Heckenast 
németek voltak." Jókai huszonegy éves korá-
ban szerkesztője lett az Életképek című libe-
rális irányzatú szépirodalmi lapnak. (A konzer-
vatív szépirodalmi lap a Honderű volt, semleges 
a Pesti Divatlap.) Jókai lapjába dolgoztak a 
legkiválóbb költők, különösen az ifjú nemzedék, 
Petőfivel az élén, a kihez éveken át a leg-
bensőbb barátság fűzte Jókait. 

Közben elkövetkezett az 1848-ik év. Jókai 
és Petőfi a pesti ifjúság vezérei voltak s ezzel 
mind a két költő a politika terére lépett. 
Jókai olvasta föl március tizenötödikén a tizen-
két pontot s ugyanakkor fölolvasta Petőfi a 
Talpra magyart-i. Jókai lemondott az y-ról, 
ezzel is demonstrálva, hogy a nemesi kivált-
ság megszűnt Magyarországon. A nagy ese-
mények a költői pálya mellett a politikait is 
ki-kijelölik párhuzamosan Jókai számára s a 
költő élete alkonyatáig nevezetes szerepet 
játszott a politikában is mindig. 

A szabadságharc évében, 1848-ban Jókai 
magánélete is határozott fordulathoz ért. A 
márciusi napok öröm-mámorában találkozott 
Laborfalvy Rózával, a drámai színésznővel. 

Megszerették egymást és egybekeltek. De nem-
sokára kitört a reakció s a fölszabadult nép 
kaszával és szuronnyal sietett megvédeni hazája 
szabadságát. A magyar honvédség diadalmas-
kodott. „Petőfi elesett a csatatéren — írja 
Jókai. — Én egész Világosig kisértem a szabad-
ságharc vezéreit, minden viharokon keresztül." 
Debrecenben (a hová Kossuthtal menekült) 
politikai lapot szerkesztett Esti Lapok címmel, 
mely a magyar girondistáknak nevezhető ország-
gyűlési pártnak volt az orgánuma. A szabadság-
harc leverése után az osztrák vértörvényszék 
halálra kerestette Jókait, akinek bujdosnia és 
rejtőznie kellett. Megszabadulását a vesztőhelytöl 
nejének köszönhette, aki a védelemnek azt a 
módját találta ki férje számára, hogy Komárom 
várának Klapka által történt átadásakor az ő 
(Jókai) nevét is beiratta a kapituláló sereg 
hadnagyai közé. De még azután is rejtőznie 
kellett egy évig s egy darabig a neve ki lévén 
törölve az irodalomból, Sajó álnévvel írta a 
Forradalmi és csataképeket. 

Pestre visszatérve, megkísérelte új szépiro-
dalmi lap alapítását, de nem kapott rá enge-
delmet a maga firmája alatt ; a nemzeti színház 
igazgatója, Festetics Leó gróf kölcsönözte oda 
a magáét. Így jött létre a Délibáb című lap. 
De midőn Festetics megszűnt intendánsnak 
lenni, megszűnt a Délibáb is. Heckenast akkor 
indította meg az első magyar illusztrált lapot, 
a Vasárnapi Újság-ot, amelynek szerkesztőjéül 
Jókait kérte föl ; de ez a név proskribálva volt 
s így Pákh Albert lett a felelős szerkesztő, aki 
— mint Jókai írja — „még azután is hosszú 
időkig a graefenbergi gyógyítóintézetben 
maradt." Pákh firmája alatt Jókai szerkesztette 
a lapot s maga Kakas Márton névvel írta a 
humorisztikus hetiszemlét. 

Ezekben az években alapította a Nagy Tükör 
című humorisztikus képes vállalatot (1856.) s 
később megindította az első magyar illusztrált 
élclapot, az Üstökös-1 (1858.), amelyet az ő 
Kakas Márton-ja és Tallérossy Zebulon-ja tett 
nevezetessé. S ez időből valók az erdélyi 
fejedelmek és a török malom idejében játszó 
regényei : Erdély aranykora, Török világ 
Magyarországon, A janicsárok végnapjai. Ezeket 
követték a rendi korszakból vett regények : a 
Magyar nábob, Kárpáthy Zoltán. Később hozzá-
fogott a Magyar dekameron tarka és fantasz-
tikus novelláinak megírásához. Közben drámá-
kat is írt, amelyek közül Dalma, Dózsa György 
és a Szigetvári vértanuk voltak hatással a 
közönségre. 

A politikában beállott fordulat: Schmerling 
kísérlete nagy visszatetszést keltett az ország-
ban. A siklósi kerület követévé választotta 

18* 
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Jókait, aki az országgyűlésen mondott beszé-
dével annyira megnyerte a Tisza-párt bizalmát, 
hogy őt állította az új politikai lap, a Hon 
élére, amelyet megalapított. A lapnak nagy 
hatása volt, amelyet a kormány úgy akart 
ellensúlyozni, hogy Jókait haditörvényszék elé 
állította s elítéltette egy évi nehéz rabságra. 
A fogság nagyobb részét az uralkodó ke-
gyelme elengedte a a Hon továbbra is a 
szabadelvű ellenzék közlönye maradt egészen 
Tisza Kálmán kormányrajutásáig. A Hon ekkor 
a Csemátony Ellenőrjévél a kormánypárti 
Nemzet-be olvadt, mely utóbb Magyar Nemzet-
té lett. 

Sokáig volt az országgyűlés tagja, a fúzió 
óta mindig a szabadelvűpárt programja alapján. 
A képviselőházban csak ritkán szólalt föl, rend-
szerint válságos időben, ha valami nagy szolgá-
latot kellett tenni a kormánynak, különösen 
Tisza Kálmánnak. De nagy irodalmi munkás-
sága soha sem szünetelt ; az ő irodalmi termé-
kenysége páratlanul áll a világ literaturájában. 
A Svábhegyen volt villája, ott szeretett kertész-
kedni nyáron és ott is dolgozott legszívesebben. 
Elete alkonyán is reggel öt órakor már író-
asztalánál ült s délelőtt tíz órára már megírt 
egy-két nyomtatott ívre valót. Mikor ötvenéves 
írói jubileumát ünnepelte a költő, akkor valaki 
kiszámította, hogy Jókai ötven esztendő alatt 
kiadott 324 kötetet, vagyis körülbelül 3500 
nyomtatott ívet, 70,816.464 betűvel. 

Egész pályáján a szeretet és tisztelet övezte 
Jókait. Az Akadémiának, irodalmi társaságaink-
nak tagja, a Petőfi-Társaságnak elnöke, számos 
társaságnak dísztagja volt. Számos jutalmat 
nyert és fejedelmi kitüntetésekben részesült. 
Műveit olvasta a királyné, Rudolf trónörökös 
fölkérésére szerkesztette az Osztrák-Magyar 
Monarkia című munkának magyar részét. A 
király kitüntette a Szent István-rend kis 
keresztjével és az írói és művészi éremmel. 
Ötven éves jubileumán (1893.) nagyszerű ová-
cióval ünnepelte koszorús költőjét az egész 
nemzet. József királyi herceg állott az ünnep-
rendező bizottság élén. Műveiből nemzeti 
kiadást szerveztek s Jókainak átadtak százezer 
forintot, mint nemzeti tiszteleti díjat. Budapest 
főváros és a többi magyar város mind dísz-
tagjává választotta, az egyetem tiszteleti dok-
torrá avatta. A király elismerését és jókíván-
ságait a hivatalos lap közölte, miniszteri 
ellenjegyzéssel. És küldöttségek járultak hódo-
lattal a költő elé, üdvözölni őt s elhalmozni 
babérral s értékes ajándékokkal. Nagyszerű 
ünnep volt ez, amelyen Jókai már az életében 
megláthatta a maga halhatatlanságát. 

- O f ß e  

Az utolsó órában. 
Szokolszky Rezső k a r t á r s a m a Néptanítok 

Lapjának épen a b b a n a s z á m á b a n p a n a -
szol ta el a nemze t i ség i iskolák ba ja i t , 
a m e l y t u d a t t a m i n d n y á j u n k k a l az ö röm-
hí r t , h o g y a n é p o k t a t á s i t ö r v é n y reví -
ziója m á j u s hó f o l y a m á b a n szak tanács -
k ó z m á n y elé ke rü l . É p e n ezé r t l egyen 
szabad most , az u to l só ó rában , ahhoz 
a l e lkes cikkhez h o z z á t e n n e m va lami t . 

T. k a r t á r s a m a t an í tóka t , m e g az 
i s k o l a f ö n n t a r t ó k a t okol ja a z o k é r t a 
b a j o k é r t , a m e l y e k e t fölpanaszol, pedig 
n e m ők, h a n e m a t ö r v é n y e k a h ibásak , 
a n n y i r a azok, h o g y szinte el s e m t u d o m 
k é p z e l n i az oká t , m i é r t m a r a d h a t t a k 
m e g m é g 1893-on t ú l is a m a g u k való-
s á g á b a n ! 30 e s z t e n d e j e h i r d e t j ü k a m a -
g y a r n e m z e t i á l l a m k iép í t é sének j e l -
szavát , de é r v é n y b e n hagy tuk az 1868. 
évi X X X V I I I . t.-c. 58 . §-át, m e l y meg-
szabja , hogy m i n d e n g y e r m e k a n y a -
n y e l v é n n y e r j e az o k t a t á s t , s e végből 
a n a g y o b b vegyes nye lvű községekben 
k ü l ö n b ö z ő a n y a n y e l v ű segéd tan í tók alkal-
m a z a n d ó k s é r v é n y b e n h a g y t u k az 1879. 
évi X V I I I . t.-c. 4r. § - á n a k u to l só bekez-
désé t , m e l y s ze r i n t a m a g y a r nye lv 
t a n í t á s á b a n a f e l ekeze t i i n t é z e t e k csak 
az ó r a s z á m t e k i n t e t é b e n k ö t e l e s e k a 
m in i s z t e r i t a n t e r v e t szem e l ő t t t a r t a n i , 
h o l o t t m á r az 1883 . évi X X X . t.-c. 
k i m o n d t a a közép i sko lák ra nézve, hogy 
a f e l e k e z e t e k i lyen in t éze t e iben a t a n -
t e r v b e n k i tűzö t t cé l az ál lami t a n t e r v -
ben k i t ű z ö t t n é l n e m lehe t k i sebb s h a 
az i sko la á l l a m s e g é l y t kap, az á l lami 
t a n t e r v e t b e t a r t a n i köte les ! S m i 
1 8 9 3 - b a n t ö r v é n y t hoz tunk a fe lekeze t i 
i sko lák t an í tó i fizetésének á l l ami k iegé-
sz í téséről anélkül , h o g y u g y a n e z e k e t a 
k ö v e t e l m é n y e k e t v e l ü k szemben fölállí-
t o t t u k volna. 

D e t o v á b b m e g y e k . A mi t ö r v é n y ü n k 
b ü n t e t i a lakosságot , ha egyház i szer-
v e z e t é b e n i sko l a fönn ta r t á s t vál la l s a b b a n 
a t ö r v é n y köve t e lménye inek e l e g e t n e m 
tesz, d e az i lyen s e m m i t é v ő i skola fönn -
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állását nemcsak eltűri, hanem bezárását 
egyenesen eltiltja, fönnhagyván a lakos-
ságnak azt a jogát, hogy gyermekeit 
ezután is oda járassa. Ez úgy, ahogyan 
fogalmaztam, olyan képtelenségnek lát-
szik, hogy talán még e lap olvasói sem 
hiszik el. Pedig szórói-szóra így van. 
íme: Az 1868. XXXVIII. t.-c. 11. §-a 
megengedi, hogy a felekezetek is állít-
hassanak népoktatási intézeteket, de 
követeli, hogy az iskolaépület és a tanító 
képesítése, valamint a tantárgyak és a 
szorgalomidő tekintetében a községi és 
állami intézetekre nézve fönnálló rendel-
kezéseknek eleget tegyenek, s a 15. §. 
szerint, ha ezen feltételeket be nem 
tartják, az iskola nem zárandó be, 
csupán arra van joga a községnek, hogy 
az 5°/o-os iskolai adót az ilyen iskolát 
fönntartó felekezetre is kivesse, a kor-
mány által történt háromízbeli meg-
intés után. Tehát a lakosságot érzékeny 
pénzbírsággal sújtja, mert a régi iskola 
mellett a községi iskola fönntartásához 
való hozzájárulásra kötelezi, de mivel 
az iskolát nem zárja be, módot ad arra, 
hogy a 6. §. értelmében bármelyik szülő 
oda irassa be gyermekét. 

A mai iskolába a tehát a fönntartó 
az úr s a tanító, még ha jóakarat és 
buzgalom van is benne, érvényesülni 
nem tud. Ezeken okvetlenül segíteni 
kell. Miként? Megmondja egyrészt a 
középiskolai, másrészt a megyei tiszt-
viselők fizetési törvénye. Az előbbi 
úgy szól, hogy azokat a tanárokat, 
kiknek fizetését teljesen az államsegély 
födözi, a kormány nevezi ki ; az utóbbi 
pedig azt mondja, hogy a tisztviselőket 
a törvényhatóság választja ugyan, de 
az állam fizeti s csupán a kormány 
jóváhagyásával mozdíthatók el. Hogy az 
utóbbiaknál a választás 6 évenkint 
ismétlődik, nem befolyásolhatja azt a 
követelést, mely szerint a felekezeti 
tanítókra is terjesztessék ki az 1868. 
XXXVIII. t.-c.l 38. § ~cL, clZcLZ cLZ élethosszig-
lan való alkalmazás kötelezettsége. 

Ha ezek a most fölsorolt hiányai a 
jelenlegi népoktatási törvényeknek meg-
változnak, lehet beszélni a magyar-
országi nemzetiségi iskolákkal szemben 
nemzeti óhajtásokról, de addig nem. 

Meg vagyok ugyan győződve, hogy 
ezek a kormány figyelmét sem kerül-
ték el s épen azért nem is beszéltem 
idáig ; de mikor a Szókolszhy Rezső 
kartársam cikkét olvastam, okvetlenül 
szükségesnek tartottam, hogy ugyan-
annak az olvasóközönségnek, mely az 
ő fejtegetéseire — minden bizony-
nyal — áment mondott, bemutassam, 
hogy a jelenlegi viszonyok közt, az 
abban foglaltak teljesedése lehetetlen-
ség s most, az utolsó órában rá irá-
nyítsam az egész magyar társadalom, 
de különösen a tanítóság figyelmét 
népoktatási törvényalkotásaink legna-
gyobb hiányaira. 

(Kolozsvár.) Kohányi Gyula. 

Az iskoláztatás kezdete és tartama. 
Nem rég egy átiratot kaptak a székes-

fővárosi iskolaszékek, mely egyrészt a nép-
iskolai tankötelezettség megkezdésére vonat-
kozik, másrészt meg a mindennapi iskoláztatás 
idejének két esztendővel leendő meghosszab-
bítását sürgeti. 

Az I. kerületi 3. számú (Krisztinavárosi) 
iskolaszék küldte az átiratot s azt kívánja, 
hogy a népiskolai törvény kilátásba helyezett 
revíziója alkalmából figyelmeztessék az iskola-
székek az illetékes köröket először arra, hogy 
a tanköteles kor kezdete ne a 6-dik, hanem 
a 7-dik életév betöltése legyen s másodszor, 
hogy a mindennapi iskoláztatás ne 6 évig, 
hanem 8 esztendeig tartson. 

Az első indítványt azzal okolja meg az 
iskolaszék, hogy a 6 éves gyermek még nem 
való komoly munkára, mert szelleme még nem 
érett ; továbbá, hogy az egész országban álta-
lánosan (?) megnyilatkozott óhajtás az, hogy 
a tanköteles kor a hetedik életév betöltése 
után kezdődjék. 

A második indítványának a megokolására 
fölhozza, bogy a nyolc osztályú elemi iskola 
elégítené csak ki a nemzet zömének a művelt-
ségi igényeit. E pontnál az indítványozó iskola-
szék is érzi, hogy a 8 esztendei iskolakötele-
zettség elrendelése által súlyos teher háram-
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lanék az ország mezőgazdasággal foglalkozó 
millióira, tehát mindjárt gondoskodik segítő, 
enyhítő eszközről is, mikor a 8 osztályú iskola 
két felső osztályának a látogatását nem litvánja 
kötelezővé tenni minden gyermeknek. „Akik — 
úgymond a javaslat — nem járhatnának a 
két legfelsőbb osztályba, azok továbbra is az 
ismétlő iskola látogatására volnának kötelezve." 

Csekély nézetem szerint az ajánlatba hozott 
javaslatok oly nagyfontosságúak és életbe-
vágók, hogy azok sokkal bővebb és alaposabb 
megokolást érdemelnének, mint aminőben itt 
részük van. Az a kijelentés pedig, hogy az 
egész országban általánosan megnyilatkozó 
óhajtás volna, hogy a 7. életkor betöltése 
után kezdődjék a tankötelezettség : téves, mert 
történtek ugyan egyes felszólalások ez irány-
ban ; de, hogy az általános óhajtás volna, ezt 
aligha tudnák bebizonyítani. 

Abban azonban igazat kell adnom az I. 
kerületi iskolaszéknek, hogy van a 6 éves 
gyermekek között elég, aki még nem érett 
meg az iskolai munkára. Minden tapasztalt 
tanító bizonyíthatja, hogy a testi fejlődésben 
elmaradt, a rosszul táplált, a betegeskedő 
gyermekek tényleg még nem alkalmasak hat 
éves korukban az iskolai munkára. Ezek az 
iskoláztatás következtében még jobban vissza-
maradnak mind testi, mind szellemi fejlődé-
sükben s rosszabbra fordul az egészségi álla-
potuk is. Ilyen gyermekek rendszerint kedvet-
lenek, izgatottak, pityergők, renyhék, nehéz 
fölfogásúak szoktak lenni. Olykor még az 
egészséges és különben tanulékony természetű 
gyermekeknél is tapasztaljuk, hogy a kelleté-
nél korábbi iskoláztatás következtében hátrá-
nyos változáson mennek keresztül. Ok is meg-
sínylik az idő előtti erőltetett agymunkát. 

Ezek a tapasztalatok érlelhették meg az 
I. kerületi iskolaszékben azt a véleményt, hogy 
a 6. életév betöltésekor még nem alkalmas a 
gyermek az iskoláztatásra. 

így jutott azután arra a következtetésre, 
hogy legjobb lenne tehát az iskoláztatást a 
hetedik életévben kezdeni. 

A kérdés megoldásának ezt a módját elfo-
gadhatatlannak tartom. Nem említve azt, hogy 
Európa nyugati országainak túlnyomó több-
sége a 6. életév betöltését tűzte ki az iskoláz-
tatás megkezdéseül, csak a mi köznépünk 
műveltségi és gazdasági viszonyaira kell utal-
nunk, hogy belássuk, mily hátrányos volna a 
közre nézve az iskola nevelői hatását még 
egy esztendővel kijebb tolni. 

Szándékosan hangsúlyozom itt az iskola 
nevelői hatását, mert én ezt minden másnál 
előbbre helyezem. 

Azért, ha az általános tapasztalás folytán 
bebizonyulna, hogy a 6 éves gyenge test-
szervezetü gyermek még nem érett meg az 
iskolázásra, akkor alkalmazkodjék hozzá maga 
az iskola és állapítson meg olyan munkarendet, 
hogy ennek minden hasonló korú tanuló jól 
meg tudjon felelni, a legcsekélyebb testi és 
lelki hátrány nélkül is. 

Ha az általános tapasztalás valóban azt 
mutatná, hogy az írás- és olvasás tanulása 
még most is, mikor azt igen könnyűvé tették 
a különböző módszeres eljárások, sok gyermek-
nek okoz nagy fáradságot, akkor leghelyesebb 
volna szakítani azzal az évszázados gyakorlat-
tal, hogy az írást és olvasást már az 1. osz-
tályban tanítsuk. 

Bizony-bizony az írás-olvasás tanulása nagyon 
elvont szellemi működést kíván. Az emberi 
lélek fejlődésének megvannak a határozott 
fokozatai. A 6—7 esztendős gyermek nagy 
mohósággal óhajtana megismerkedni a kül-
világ tárgyaival s ime, micsoda szellemi táp-
lálékra fogja öt kezdetben az iskola? A leg-
elvontabb természetű munkát követeli tőle, 
mikor föladatául szabja, hogy a szóhangok 
látható jeleiből, a betűkből a megfelelő szó-
hangokat s ezek nyomán más embereknek 
írásban vagy nyomtatásban kifejezett gondola-
tait megismerje ; továbbá, hogy a szóhangok 
jegyét helyesen le tudja írni. 

Ugyan, mit veszítene a gyermek, hogy ha 
csak a második iskolai évben ismerkednék 
meg az írás és olvasás mesterségével? 

Nem volna-e az ő lelke fejlődési fokozatai-
nak sokkal megfelelőbb az a tanítás, mely őt 
mindenekelőtt s főképen a külvilág tárgyaival 
igyekeznék megismertetni, hogy a helyes szem-
lélet segítségével minél tisztább, minél vilá-
gosabb képzetek birtokába jusson? Ha nincs 
szemlélet, nem lehet képzet, nem lehet fogalom. 
Előbb képzetekre kell tehát szert tennie a 
gyermeknek, hogy helyesen tudjon gondol-
kodni és beszélni. Előbb beszélni kell tudnia 
s csak azután következik az írás és a mások 
gondolatainak az olvasása és megértése. Csak 
abban az esetben tanulságos és csak akkor 
élvezetet nyújtó neki az olvasás, hogy ha 
előtte már ismeretesek az olvasmányban elő-
forduló fogalmak. 

Mi ezt a természetes rendet fejetetejére állít • 
juk, mikor a kezdő tanulót iskoláztatása első 
idejében az elvont szellemi munkát kívánó 
írás- és olvasás tanulására fogjuk. 

Ismeretes dolog, hogy a magyar népnek 
vérében van a természet szemlélése, így tehát 
az iskolai munkálkodás sem kezdődhetnék 
észszerűbben, természetesebb módon, mint úgy, 
hogy a magyar fajnak ezt a becsülésre méltó 
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sajátságát is mindjárt a tanítás kezdetén a 
megérdemelt figyelemben és gondozásban része-
sítse az iskola is. Az említett tanítási anyag 
alkalmazása és a Bursics Ernő kartársunk 
által szorgalmazott mesemondás kötelező beho-
zatala volnának az iskolába lépő gyermeknek 
azon fő-fő szellemi táplálékai, amelyek képze-
letének helyes irányú fejlődésére, megizmosí-
tására jótékony hatást gyakorolnának s minden-
esetre fogékonyabbá tennék a gyermeket a 
későbbi komolyabb munkára. 

Nagyon jól tudom, hogy az imént kifejtett 
nézetemet sokan most még az ábrándok vilá-
gába tartozónak fogják mondani, mert kissé 
radikális módon akarna szakítani az évszáza-
dos gyakorlattal. 

Tudom, hogy pedagógusaink közül is néhá-
nyan nem ismernek mostanában sürgősebb 
tennivalót az írás-olvasás tanítási módszerének 
tökéletesítésénél. Valóságos lázas tevékeny-
séget fejtenek ki abban az irányban, hogy 
melyikök módszere képes a gyermeket minél 
rövidebb idő alatt megtanítani az írásra és az 
olvasásra. 

Szép igyekezet, de talán kissé mégis fölös-
leges. Megmondta azt már Erdélyi János is, 
hogy „az elme, mint az alma, időre érik". 
Mindennek megjön a maga ideje. Az olvasás-
és írás tanításának is, csak ne türelmetlen-
kedjünk, hanem kövessük hűségesen a gyermeki 
elme természetes fejlődési menetét. 

Ami pedig az I. kerületi 3. számú iskola-
széknek azt a második indítványát illeti, hogy 
a mindennapi elemi népiskola nyolc évfolyam-
ból álljon, kissé időelőttinek tartom most még 
azért, mert a hat osztályú elemi iskolát sem 
tudtuk az egész vonalon életbeléptetni. 

Hiszen maga dr. Wlassics Gyula volt 
miniszter úr is így nyilatkozik a képviselőház 
1901. évi február 14,-i ülésében: „Nagy 
anomália a népiskola belső életére vonatkozó-
lag az, hogy hat osztályú lévén a népiskola, 
körülbelül az osztatlan népiskoláknak csak 60 
százalékában és az osztott iskolák 81 százálé-
kában van meg a törvény áltál követélt 6 éves 
tanfolyam." Mikor tehát a törvény életbe-
léptetésének a 33. esztendejében (1901-ben) 
is az osztatlan iskoláknak majdnem a fele s 
az osztott iskoláknak pedig az ötödrésze 
nélkülözi még a teljes 6 osztályt, akkor ne 
ábrándozzunk a 8 osztályú elemi iskolák föl-
állításáról. 

Kövessük csak híven az új tanterv utasítá-
sait, akkor ezek a 6 osztályt végzett elemi 
iskolások meg fogják majd szerezni itt és az 
ismétlő iskolákban (gazdasági-, háztartási ismétlő 
iskolákban) azokat a szükségeseknek nyilvání-

tott ismereteket is, melyekre az iskolaszék oly 
nagy súlyt helyez. 

Utóbbi indítványának támogatására fölhozza 
az I. kerületi iskolaszék, hogy így nyerhet-
nénk müveit iparosokat is. Téves okoskodás! 
Mert, míg a müveit iparosok nevelésére nézve 
nem volna elegendő a 8 osztályú elemi iskola, 
addig az ország népessége legnagyobb réte-
gének, a földmíves osztálynak érdekébe ütköz-
nék, hogy ha a 12. életéven túl még a minden-
napi iskolába kellene járatnia a gyermekét, 
akinek ő már ebben a korban is jó hasznát 
látja a gazdaságban. Épen erre a parancsoló 
szükségre van tekintettel az érvényben levő 
népiskolai törvény is, mikor az iskolai nagy 
szünetidőt faluhelyen nem két, hanem 3, sőt 
4 hónapra is kiterjeszti a 10 évesnél idősebb 
tanulókra nézve. (Lásd a népiskolai törvény 
53. §-át !) 

Végül még egy megjegyzést, mely az I. 
kerületi iskolaszék indítványának az érvénye-
sítésére tartozik. 

Csekély véleményem szerint nagy tévedés-
ben van az indítványozó iskolaszék, ha azt 
hiszi, hogy az 1868. évi 38. törvénycikk álta-
lános revíziója előtt állunk. 

Ha valaki azt érti ezen revízió alatt, hogy 
ezen törvény némely szakaszain szükségessé 
vált módosításokat fognak tenni közelebb, az 
talán nem csalódik föltevésében; de, ha valaki 
azt hiszi, hogy ennek a törvénynek összes 
alapelveit újra meg fogják közelebb vitatni; 
tehát, hogy az egész népoktatás ügyét teljes 
összeségében ismét meg fogják hányni-vetni, 
az nagyon csalódik. 

Majdnem teljes bizonyossággal állíthatom, 
hogy épen azon a részen nem szándékoznak 
változtatni, amelyre az I. kerületi iskolaszék 
indítványai tartoznak. 

Ezen nézetem támogatására csak azt a körül-
ményt említem meg, hogy az évek óta már 
munkában levő elemi népiskolai tanterv és a 
hozzá való utasítások készítőjének, az Orsz. 
Rözokt. Tanács-nak meg volt hagyva a 
miniszter úr részéről, hogy a tanterv-revíziót 
úgy ejtse meg, hogy ez a munka a népiskolai 
törvény módosítása nélkül történhessék meg. 

Kitűnik ebből is, hogy a törvénynek a tan-
kötelességi kor megkezdésére és a tanköteles-
ségi idő tartamára vonatkozó részét nem fogja 
érinteni a kilátásba helyezett törvényrevízió. 

Tehát még csak gyakorlati értéke sincs az 
indítványt tevő iskolaszék szóban levő reform-
javaslatainak. 

(Bulopest.) Sretvizer Lajos. 

eC>£<3o 
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A „Tanítók Házai«. 
Nyugodt lelkiismerettel, sőt kötelességszerűen 

veszem a tollat kezembe, hogy írjak a „mi 
házainkról" egyet-mást. 

Nyugodt lelkiismerettel azért, mert szent 
meggyőződésem, habár sok szó esett eddig a 
„Tanítók Házai"-ról — de mint az eredmények 
bizonyítják, nem elég; és így ismét újra írni 
nem szófecsérlés, nem idővesztegetés. 

Kötelességszemen meg azért, hogy én is egyik 
szerény, igénytelen tagja vagyok annak a szám-
ban és erőben hatalmas nagy gárdának — a 
tanítók díszes gárdájának — mely birtokosa 
a „Tanítók Házai "-nak. 

És ha úgy találom, hogy e pár sorral is 
előre vihetem a mi ügyünket — bár ne lenne 
puszta föltevés ! — ugyan miért ne mondjam 
el, ami szivemen fekszik, hiszen ezzel a lelki-
ismeretemnek tartozom. 

A magas kormány eléggé nem méltatható 
hathatós támogatásából, a jó szívek adomá-
nyából, a tanítók filléreiből megvalósult a 
tanítóságnak gyönyörűséges álma: a „Tanítók 

-Házai" ! 
A Ferenc József Tanítók Háza az ország 

szivében, hatalmas és szép fővárosunkban mái-
evek óta szolgálja azon szent és magasztos 
ügyet, melyet maga elé tűzött. S amíg ez 
áldásos működését folytatta : az eredmények 
fényes sikere megteremtette — jobban mondva 
fokozta a lelkesedést, s a kitartó, önzetlen 
munkának meg lett a másik — az elsőhöz 
mindenben méltó eredménye : az erdélyi részek 
fővárosában Kolozsvárt épült „Hunyadi Mátyás" 
Tanítók Háza ! 

És mikor e két díszes palotát magunkénak 
mondhatjuk, tudva azt, hogy a legszentebb célt, 
gyermekeink jövőjét szolgálja: nem érzünk-e 
valami olyast, amely kötelezettséget, köteles-
séget ró reánk tanítókra ? 

Ne értsenek félre ti-ztelt kartársaim ! E 
kötelességek alatt nem a hálát s annak meg-
nyilvánulását és lerovását értem azok iránt, 
kiknek e Házak létrejötte köszönhető. Szentül 
hiszem, hogy azzal a tanítóság nem maradt 
adós s ami még hátra van -— mert vannak 
örök hálára tartozó kötelezettségeink is — az 
idők folyamán le fogja róni azt is. 

Ismétlem, a tanítóság nem az ily irányú 
kötelességéről és kötelezettségéről akarok 
szólani. Szólok arról a kötelezettségről, melyet 
magára vett akkor, amidőn birtokosa lett — 
Isten és emberek jóvoltából — e Házaknak. 

E Házak a mi — a magyar tanítóság Házai. 
Miért van tehát az első sorban is, hogy olyan 
sokan nem sietnek közülünk jogot szerezni 
arra, hogy e Házak birtokosai legyenek? 

Hiszen ennek megszerzése mily csekély, úgy-
szólván elenyésző kötelezettséggel jár a meg-
szerzett és biztosított jogokkal szemben ! Maga, 
családja és a tanítóság ellen vét — ezt őszintén 
kimerem mondani — aki ily irányú köteles-
ségének nem tesz eleget. Ez nem is kötelesség, 
ez több : kötelezettség ! 

Kitől várjuk ennek teljesítését, ha nem 
magunktól ? 

Aztán egy másik jelenség sem kerülheti ki 
figyelmünket. Most azt mondám, hogy a sokak-
ból kevesen vagyunk, kik jogos tulajdonosoknak 
mondhatjuk magunkat — de sajnos — azt is 
kell tapasztalnunk, — elegen vagyunk arra, 
hogy egymást bántalmazzuk, személyeskedjünk, 
nem gondolva meg azt, hogy a személyes 
súrlódás első sorban is azon szent és magasztos 
intézményeknek árt, melyeket az odaadó lelke-
sedés, önzetlen munka és kitartó szorgalom 
hoztak létre épen a mi számunkra. 

Ez így nem jól van. Ügyeljünk, nehogy 
okunk legyen valamikor — a költővel szólva 
— egymásnak szemébe mondani: „Tartottunk 
volna össze" ! 

Igen, igen kedves kartársak : Tartsunk össze ! 
Tömörüljünk és álljunk szolgálatába egy 

közös — egy mindnyájunk ügyét igazán és 
híven szolgáló intézménynek : az Eötvös-álap-
nak, a Tanítók Házainak. 

Hagyjunk föl a kicsinyes személyeskedé-
sekkel, a gyermekes érzékenykedésekkel, szeres-
sük, becsüljük egymást. Szeressük és becsüljük 
különösen azokat, akik intézményeinket önzet-
lenül szolgálják. Éljünk a bírálat jogával" a 
maga idejében, a maga helyén — de gyanú-
sítás nélkül, a maga módja szerint. 

Mert — azt hiszem, tudjuk mindnyájan — 
milyen rosszul esik, ha az ember munkáját 
alaptalanul és igazságtalanul félre magyarázzák, 
meggyanúsítják. Ez deprimáló hatással van a 
legszentebb törekvésekre is. Feledjünk el 
mindent, hiszen mindnyájan emberek vagyunk. 
Fogjunk kezet. Egyesüljünk és tegyünk, dolgoz-
zunk ! Az alkalom erre épen itt van újra! 

A második „Tanítók Háza" Kolozsvár egyik 
legszebb terén már áll. 

E díszes épület fiainkat hívja, várja falai 
közé s már 1904. szeptember havában be is 
fogadja. Hogy fiainkat — a haza jövőjének 
biztosítékait — e szentelt falak között kellő-
képen elhelyezhessük és elláthassuk, oda pénz, 
pénz és újra pénz kell ! Az idő közéig ! Hiszen 
1904 augusztus vége felé meg lesz e Házunknak 
fölavatása is. Csoportosuljunk, tömörüljünk az 
országos Eötvös-alapnak magasan lobogó 
zászlaja alá. A zászlóvivőket, a vezetőket 
becsüljük, tiszteljük. Munkájukban legyünk 
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segítő társaik, mert: „mindnyájan egyért, és 
egy mindnyájunkért" ! 

Ne bántsuk — de szeressük egymást ! Fillé-
reinket ne vonjuk meg, de adjuk a közös célra. 
Társadalmi úton is siessünk propagandát csinál-
ni a kolozsvári Tanítók Házának. Igyekezzünk 
minden erőnkkel odahatni, hogy az egyes 
törvényhatóságok, tanítótestületek, kiváló egyé-
nek alapítványokkal örökítsék meg nevöket a 
Tanítók Hunyadi Házában, mert e kamatok 
nagyon dús kamatot fognak hajtani egyeseknek 
úgy, mint a hazának. 

Ismétlem : vessük kezünket a közös munkára, 
szeretettel fogjunk egymással kezet s akkor 
velünk és rajtunk lesz Isten áldása ! 

(Kolozsvár.) Elek Gyula. 

Külföldi szemle. 
Spanyol tanítók fizetése. Dr. Fernando Aranjo, 

tanár, előbb a spanyol közoktatásügyi minisz-
térium titkára, a következő adatokat hozza 
nyilvánosságra : Spanyolországban van 5000 oly 
tanító (a szerző az iskolaügy arisztokratáinak 
mondja) kik hosszú, fáradságos tevékenység 
után 825 pezeta évi fizetést húznak (körülbelül 
990 kor.). Épp annyi vagy talán több tanítónak 
fizetése évi 625 pezetára rúg. Közönségesen 
15—20 évig tart, míg ezt a fizetési fokot elérik. 
1400 tanítónak az évi fizetése 500 pezeta és 
1900-nak 240 pezeta. Jelentékeny számú tanító 
kénytelen 62'50, 90, 150, 200 pezeta fizetéssel 
beérni. Ha a tanítók egyike másika 40 évi 
működés után nyugalomba megy, nyugdíjának 
maximális összege fizetésének Vő-része, oly 
összeg, mely sok esetben évi 50 pezetára (46 
korona) rúg. Kommentár nem kell ehhez! 

* 

Angolországból. A főtanítók szövetkezete 
kedvező értelemben döntött nemrég az együttes 
nevelés és a vegyes középiskolák kérdése fölött. 
Movants azt javasolta, hogy a leendő tanítók 
előképzettségöket középiskolákban nyerjék. E 
szerint az angol tanító kiképzése a következő 
volna: Elemi iskola, 12 éves korában átlépés 
a középiskolába, 4 évi középiskolai oktatás, 
2 évig tanítónövendék (az idő felét gyakorlati 
tevékenységnek, másik felét elméleti kiképzé-
sének szentelve), 2 évig szeminárium. — A 
tanítóképzés kérdése minden fokú tanférfiak 
konferenciáját foglalkoztatta Sheffieldben is, 
Északangolországban. A továbbképzés és a 
tanmódszer szabadabb fölfogását lehetett 
tapasztalni itt is, különösen pedig jó közép-
iskolák szükségességének erős hangsúlyozását. 
Mr. Coward az angol közoktatásügy szervezé-
sének alapvonásait így rajzolta meg : Az egész 

oktatás alapja jól berendezett elemi iskola, 
kis osztályokkal, jól képzett és jól fizetett 
tanítókkal. A 12. évtől kezdve vagy a) modern 
középiskola 4 évfolyammal s nagyon olcsó 
tandíjjal; (az angol nyelv legyen a programm 
középpontja, egy vagy két modern nyelv, 
mennyiségtan, rajzolás, gyakorlati célú reál-
szakok oly tanulók részére, kik az életbe vagy 
valamely technikai iskolába lépnek); vagy b) 
klasszikus középiskolai latin és görög nyelvvel 
kevesebb reália és rajz. Mindkét iskola fiúk 
és leányok részére sok szabad hellyel és ösztön-
díjakkal a szegényebbek részére. E fölé 4—4 
évfolyamból álló négy különnemű iskola, a) 
Technikai iskola (Technical College), b) mű-
ipari iskola (Art and Design), c) gimnázium 
fiúk részére (Grammar School) és leányok 
részére (High School), d) tanítóképző iskolák 
2—2 évfolyam (preparandia, szeminárium). 
Mindez intézetek fölött az egyetem. Vannak 
ezután esti iskolák általános és ipari iránnyal. 

Iskolai felügyelet Angolországban. Az összes 
nyilvános iskolák egy előljáró (Headmaster) 
egyenes vezetése alatt állanak. Leányiskolák 
élén előljárónő áll. Ez az állás nálunk az 
igazgató állásának felel meg. Nem tanítanak, 
de betegségi esetekben helyettesítik a tanítót. 
Föladatuk a tanításra való felügyelet, a szülői 
házzal és a hatóságokkal való érintkezés, az 
óratervek megállapítása s az iskolai rendtartás. 
Az első fórum tehát, mely a tanító munkájára 
felügyel, a Headmaster. A legtöbb esetben, a 
középiskolákban majdnem kizárólag, egyetemi 
képesítése van. Saját személyes fölfogása vagy 
hajlama szerint időről-időre megjelenik az 
osztályban, hogy az oktatás állapotáról bizony-
ságot szerezzen. A második fórum a helyi tan-
felügyelő ; ő megbizottja az iskolaszéknek. 
Kötelessége szabályos időközökben vizsgálat 
alá venni az intézeteket. Évenként háromszor-
négyszer váratlanul megjelen; tudomást szerez 
az osztálykönyrek, jegyzékek, táblázatok helyes 
vezetéséről, átveszi az iskolai előljáró javaslatait 
a tancélt vagy az iskola vezetését illető változ-
tatásokra vonatkozólag és jelentést tesz a helyi 
iskolai bizottságnak (iskolaszéknek). Az ő jogá-
hoz tartozik oly reformok iránt javaslatot tenni, 
melyek neki jóknak és szükségeseknek látszanak. 
Végre még egy harmadik fórum is gyakorolja 
a felügyeletet : a kormányfelügyelők (nálunk a 
kormány által kinevezett megyei tanfelügyelő). 
E kormányfelügyelők tevékenységére vonatko-
zólag álljanak itt a következők. Az egész ország 
kerületekre van osztva ; minden kerületben egy 
főfelügvelő van 1000 font sterling fizetéssel 
(sokszor még többet is kap). O megbízza a 
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segéd (al-) tanfelügyelőket az iskolák látoga-
tásával, akik jelentést tesznek tapasztalataikról. 
Nagyobb középiskolákban egyszerre 5 — 10 ilyen 
tanfelügyelő jelenik meg s fölosztják maguk 
között az egyes osztályokat és szakokat. Nagy 
az izgalom ilyenkor tanítók és tanulók között. 
A tanfelügyelők bemutatkoznak az iskolai elöl-
járónál s azután a különféle tanhelyiségekbe 
sietnek. Megesik gyakran, hogy az ilyen tan-
felügyelők a tanítókkal és tanítónőkkel szemben 
oly eljárást engednek meg maguknak, amely 
máshol nem volna elképzelhető s mindenképen 
elítélendő. Fejükön a kalappal, kopogtatás 
nélkül rontanak be némelyek az osztályszobába. 
A tanítónak nem mutatkoznak be és rövid, 
felületes módon tudakozódnak a tanítás állása 
felől. Azonnal vizsgálni kezdenek, tekintet nélkül 
a tam'tó módszerére vagy anélkül, hogy az osztály 
viszonyairól vagy a tárgyalt tanítási anyag 
mértékéről tájékozást szereztek volna. Némelyik-
nek oly csekély a pedagógiai tapintata, hogy a 
tanulók jelenlétében nyilatkozik elítélőleg a mód-
szerről, mely neki nem tetszik, vagy a tanítás 
eredményéről, mely az ő rossz kérdezési 
módjának következménye. Az osztálytanítóval 
beszédbe nem ereszkedik. Csak annak a pillanat-
nak az eredménye dönt. A tanítás minősége 
érvényre nem jut. A tanító derekasságának 
egyetlen mértéke a tudás mennyisége s az a 
körülmény, hogy vájjon a tanító a tanfelügyelő 
által kívánt módszert alkalmazza-e ? Megesik, 
hogy egy idősebb úr, ki a nyelvtanítás újabb 
módszerét nem ismeri, meglátogat egy osztályt, 
ahol idegen nyelv tanítása van soron s azt 
találja, hogy a tanítók a deklináció és konju-
gáció szabályaiban nem egészen otthonosak, 
habár beszédképességök szemmellátható, a 
nyelv alkalmazásában nagyon ügyesek, de hát 
nem a régi magolási módszer szerint tanultak; 
az ítélet kész : az oktatás nem kielégítő. Az 
előljáró (Headmaster), aki az iskola sikereiért 
felelős, megvigasztalja némelykor az alája 
rendelt kollégákat azzal a fölszólítással, hogy 
a tanfelügyelők minden észrevétele dacára csak 
haladjanak tovább azon az úton, melyet köteles-
ség, lelkiismeret és gyakorlat nekik előírnak. 

= A Pedagógiai társaság elnöki ülésén 
dr. Fináczy Ernő elnök jelentette, hogy egy 
filozófiai és pedagógiai encyklopedia előmun-
kálatai megindultak az illetékes szakférfiak 
körében. Jelenti továbbá, hogy egy nevelés-
történet megírására ő maga kapott megbizást 
a közoktatási kormánytól. A mű megírásához 
már hozzá is fogott. Az elnökség végül igen 
sürgősnek és fontosnak mondta a Monumenta 
Hungáriáé Paedagogica kiadását. Oly vállalat 
ez, mely az anyag rendkívüli gazdagságánál 

és sokfelé elágazó voltánál fogva csakugyan 
legalkalmasabban egy soktagú társaság szer-
vezetében valósítható meg. Be kell vonni az 
összes iskolaföntartókat, felekezeteket, törvény-
hatóságokat, levéltárakat és könyvtárakat. Az 
elnökség egy bizottságot küldött ki, mely e 
célra részletesen kidolgozott munkatervet fog 
megállapítani. 

EGYESÜLETI ELET. 
= Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye 

hivatalos tanítóegyesületének Kimszentmiklós-
vidéki tanítói köre április hó 20.-án — Döm-
södön — a községháza tanácstermében tartotta 
látogatott közgyűlését. A tagokon kívül szép 
számban képviselve volt a környék intelligenciája. 
Sárközy Kálmán elnök, a nevelés elveit gyakor-
lati szempontból fejtegetve, mondotta el szép 
elnöki megnyitóját s ugyancsak ő emlékezett 
meg néhai Haraszthy István volt tassi tanítóról. 
A gyűlés folyamát egy kellemes incidens szakí-
totta meg. Gázon H. Béla dömsödi ref. pap, 
a frissen érkezett postát átvévén, amint az 
egyik újságot fölbontotta, melegében — s 
magasztos hangon olvasta föl fölséges urunk, 
a jóságos magyar királynak legújabb s egyik 
legtmeghatóbb, II. Rákóczi Ferenc hamvainak O O 7 

hazaszállítására vonatkozó — rendeletét s a 
hallgatók lelkesedéssel éljenezték a legpélda-
adóbb tanítót, a legelső magyar embert. — 
Palicska Géza, tassi tanító, a gyakorlati tapasz-
talatokból kiindulva, meggyőzően ismertette a 
dr. Göó'z féle hangoztató módszex-t. Fodor 
Ignác, solti tanító az útszéli gyümölcsfák védel-
méről tartott fölolvasást. Szünet alatt kisorsolták 
Szabó Erzsike szalkaszentmártoni tanítónő kézi 
festésű tájképét, ami Eötvös-alapunknak 39 
koronát jövedelmezett. E helyen is köszönet 
a kisasszonynak és a t. vendégeknek, akik nem 
voltak szűkmarkúak alapunk javára. A gyűlést 
víg lakoma követte, majd később dr. Varsányi 
Gábor, dömsödi ügyvéd, földbirtokos és lelkes 
tanügybarát vendégelte meg saját házában a 
vidéki tanítókat. (F. I.) 

X A Komárom-megyei ált. tanítóegye-
sület f. hó 5.-én tartotta meg látogatott köz-
gyűlését Lakatos Károly elnöklete alatt, me-
lyen dr. Góős József ismertette egyesítő mód-
szerét, nagy hatást keltve és a gyűlés tagjait 
kivétel nélkül megnyerve reform-eszméinek. 
Mohácsy János ó--szőnyi tanító és egyes, al-
elnök indítványára egyhangúlag elhatározták, 
hogy az egyesület a Fenne József Tanítók 
Házában 4000 koronás szobaalapítványt tesz. 
Gyűlés után közebéd volt, melyen úgy mint 
a közgyűlésen, Lőrinczy György kir. tanfel-
ügyelő is résztvett. 
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Allauii tanítóképző-intézeteink 
fejlődése. 

A magyar tanítóképzés az utóbbi időkben 
hatalmas arányú fejlődést mutat. Különösen 
az állami tanítóképző-intézetek léptek ki a 
szűkebb keretből. Külső és belső fejlődésük 
gyors tempóban halad. 

gével, az utóbbi években, számos korszakos 
újítást javasolt ; a tervnek megnyert közokta-
tási minisztereink hozzájárulásával kiváló siker-
rel hajtott végre reformokat. A fejlődés egy-
részt a képzés színvonalának emelésére, szigorú 
szakszerűségére irányult ; másrészt a külső 
tényezők lényeges javítására. A polgári iskolai 
tanító- és tanítónő-képzés és képesítés új 

A P Á P A I Á L L A M I T 
Az utóbbi években közoktatási minisztereink 

figyelmüket a képzőkre is különösebben ki-
terjesztették. Ama köztudattá vált meggyőző-
dés alapján, hogy a jó tanító elsősorban ténye-
zője a magyar közoktatásügy fólvirágoztatásá-
nak. A tanítóképzést kell tehát erősíteni, 
tökéletesebbé tenni, lia azt akai-juk, hogy messze 
jövőbe kiható újításon menjen át az elemi 
iskolai közoktatásügy. 

A tanítóképzőintézeti szakosztály Axamethy 
Lajos dr. min. tanácsos vezetése alatt, buzgó 
munkatársai : Neményi Imre dr. osztálytanácsos 
és Radnay Jenő dr. miniszteri titkár segítsé-

Í Í T Ó K É P Z Ö - I N T E Z E T . 

formát nyert, — határozottan megjavult. Az 
állami elemi iskolai tanító- és tanítónőképzők 
tanításterve és rendtartása szintén nagyobb-
s?abású megújhodáson ment át. A korábban 
nagyon is korlátolt anyagi viszonyok közt 
működő tanító- és tanítónőképző-intézetek 
kiterjesztett költségvetések alapján kimelked-
tek eddigi helyzetökből. Egész sorozata indult 
meg a nagyszabású építkezéseknek és a modern 
berendezésnek. 25—30 évig sok intézetnek 
szűkes körülményöknél fogva csak tengődnie 
lehetett, míg végre egyrészt az internátus ok 
kibővítése, másrészt több helyen újonnan való 
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fölállítása folytán jobban benépesedtek s alkal-
masabb tanulókkal gyarapodtak a képző-inté-
zetek. A budapesti II. kerületi, az eperjesi, 
pozsonyi, losonci, dévai, máramarosszigeti képző-
intézetek épületeit kibővítették. Temesvárott, 
Kolozsvárott (nőképző), Szabadkán, Pápán, 
Kunfélegyházán stb. impozáns, palotaszerü, a 
nevelés és oktatás céljainak megfelelő kényel-
mes épületeket emeltek. Mindenütt nagy telke-
ken. Szabad térről bőven gondoskodtak, ahol 
a növendékek mozoghassanak s komoly tanul-
mányokkal foglalkozhassanak. A temesvári, 
aradi s több más képző épületnek környéke 
gyönyörű panoráma. Legközelebb szép új 
épületeket fog kapni Székelykeresztúr, Léva, 
Kolozsvár tanítóképzője. Építkezés lesz Znió-
várallján, Sárospatakon, Győrött. Kolozsvárott 
a tanítónőképző melleit árvaházat fognak építeni 
tanítók leányai részére. 

Sorra jártam az állami tanító és tanítónő-
képző-intézeteket. Megvallom: meglepetéssel 
s örömmel láttam a haladást, nemes törekvést. 
30 év előtt mi : tanítóképző-intézeti növen-
dékek ábrándozni sem mertünk volna, hogy 
képzőintézeteink valaha oly gazdag felszere-
lésű, impozáns épületekben nyerjenek állandó 
hajlékot, mint aminőket utóbbi években épít-
tetett a magjar kormány. Egyet eme nagy-
szabá-p> ipületekből képben bemutatunk. 

pápai állami tanítóképző palotaszerü 
épülete er. Benne ma a jeles képzőintézeti igaz-
gatók egyike, Láng Mihály lelke, szíve ural-
kodik. Azé a Láng Mihályé, aki a gyermeki 
lélek tanulmányozásáról és a magyar gyermek-
játékok gyűjtéséről országszerte ismert. Tanít-
ványai igen tüzetesen foglalkoznak pedagógiai 
megfigyelésekkel és szemléltető eszközök készí-
tésével. Mult évben 122 tanuló volt az inter-
nátusban a 192 növendék közül. Ezzel az 
épülettel méreteiben, beosztásában megegyezik 
a temesvári, aradi, kunfélegyházai tanítóképző-
intézeti épület. 

Uj irány, új légáramlat honosodott meg 
állami tanítóképző-intézeteinkben. Bizonyára 
szembeszökő lesz a megújhodás a folyó iskolai 
évben életbe lépett tanítástervnek mind a négy 
osztályba való bevitele után. A tanító- és 
tanítónőképzésben evvel helyreállott a szerve-
zeti és tanulmányi egység. Csupán a két nemű 
képzés természetéből önként következő, jelen-
téktelen eltérést enged meg az új tanításterv. 
Ma, az új terv alapján, a tanítóképző-intézet 
szakiskóla, teljesen a népiskola szolgálatában ; 
szoros benső kapcsolat van egyrészről a nép-
tanítói hivatás és a tanítóképzés, — másrészről 
a népiskola és a tanítóképző-intézet között. A 
pedagógiai oktatásban a fősúlyt a gyakorlatra 
helyezik. A gyakorlati kiképzésben közvetve 

vagy közvetetlen minden tanár köteles részt-
venni, nemcsak a pedagógia tanára meg a 
gyakorló-iskola tanítója. Minden tanár tehát 
igazán néptanítónevelő. 

Állami tanítóképzőben 1901/2. évben kiadtak 
531 (471 elemi, 60 polgári) oklevelet. Állami 
tanítówoképzőkben 382 (323 elemi, 59 polgári) 
oklevelet. Evvel szemben felekezeti (vagy egyleti) 
képző-intézetben kiadtak férfiak részére 679 ; 
nők számára 957 oklevelet. Az állami intézetek 
okleveleinek száma tehát ma még kevesebb, 
mint a felekezetieké. 

Az állami tanítóképző-intézetek erős fejlődése 
serkentő, buzdító hatással van a versenyző 
felekezetek tanítóképzésének reformálására is. 

(Budapest.) Göőz József dr. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította: Jaschke József 
rovnyei üveggyár igazgatójának, aki a rovnyei 
áll. el. isk. részére 217 korona értékű tan-
eszközt és fölszerelést adományozott. 

Kinevezte : Eremics Dusán oki. tanítót a 
mosorini községi elemi iskolához r. tanítóvá; 
Bretz Berta és Lukes Ilona szarvasi áll. segé-
lyezett társulati polg. leányisk. r. tanítónőket 
az ottani állami polg. leányiskolához a X. 
fizetési osztályba rendes tanítónőkké; továbbá 
Margóesy Emma és Lavatka Hona ottani 
társulati polgári leányiskolái segédtanítónőket 
ugyancsak a szarvasi áll. polg. leányiskolához 
a XI. fizetési osztályba segédtanítónőkké. 

Áthelyezte : Weinberger Fanny székely-
udvarhelyi áll. felső népisk. ig.-tanítónőt jelen-
legi minőségében a szarvasi áll. polg. leányisk.-
hoz; Gruber Jánosné, szül. Trajanovits Teréz 
oki. óvónőt a dunabogdányi áll. óvodához. 

Megbízta : az újonnan szervezett homonnai 
kir. tanfelügyelői kirendeltség népoktatásügyei-
nek vezetésével Munka Sándor zemplénvár-
megyei kir. segédtanfelügyelőt. 

Végleg megerősítette: Neamtiu György 
borlovai községi iskolai ideiglenes tanítót jelen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Erdődi Imre 
békásmegyeri munkaképtelen áll. el. isk. tanító 
részére évi 380 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett: 
néhai Andrejevits Jefta erepájai közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Baminizoo Emíliának 380 
koronát ; néhai Goldstein Mór bácsdoroszlói 
nyug. izr. el. isk. tanító özv., szül. Krdner 
Johannának évi 400 koronát; néhai Járosi Pál 
sándórfalvai közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Podhradszky Olgának és 2 kiskorú árvájának 
573 korona 34 fillért: néhai Puskáriu Tivadar 
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nyug. cegei gör. kath. tanító özv., szül. Marosan 
Juliannának évi 300 koronát; néhai Kreutzer 
Ferenc magyar-polyáni volt róm. kath. tanító 
özv., szül. Hannig Róza részére évi 454 kor. 
50 fillért ; néhai Pál Ferenc hódmezővásárhelyi 
áll. polg. isk. tanító özv., szül. Szentes Vilma 
részére évi 732 koronát, Irén, Irma és Margit 
nevű kiskorú árvái részére egyenkint 122 
koronát, együtt 366 koronát, mindössze 1098 
koronát ; néhai Markovits Ferenc magyar-
lukatai nyug. r. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Szűcs Róza részére évi 300 koronát. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
B. G. L. Sz. Miklós. Névmagyarosítási kér-
vényre 1 K bélyeg kell. — Sz. Zs. Vác. 1. 
A fővárosi iskolai tanítói (tanítónői) állásokra 
a pályázatot május végén vagy június elején 
szokták közzétenni a Budapesti Közlönyben. 
De ez csak puszta formalitás, mert azokat 
választják meg, akik mint megbizottak már a 
főváros szolgálatában állnak. Ez voltaképen 
nem is „választás", hanem inkább végleges 
alkalmazás. Ujabb időben alig van egy-egy 
példa rá, hogy vidéki pályázót megválasztot-
tak volna, kivéve olyat, akit maga az ügy-
osztály hivott föl, hogy pályázzék. Ha tehát 
fővárosi intéző körökkel összeköttetés nincs, 
hasztalan pályázik. 2. Az elemi iskolai bizo-
nyítványok bélyegmentesek. — Zs. G. A tör-
vény csak tanítóknak és tanítónőknek állapít 
meg korpótlékot, méltányos azonban, hogy az 
óvónők is megkapják, erre nézve azonban a 
községhez kell fordulnia. — R. Lapunk f. 
szerkesztője még mindig el lévén foglalva 
Kecskeméti iskola látogatásaival; csak a jövő 
hét végén intézkedhetik. — K. B. Nem írta 
meg, hogy felekezeti tanító-e, vagy sem. 1870. év 
óta mindenesetre számítani fogják szolgálatát. Ha 
egész éven át kell helyettes, akkor bizonyosan 
le fognak vonni fizetéséből helyettes díja-
zására, ha az iskolafönntartó súlyos viszonyok 
közt van. — F. P. Kivételes esetben kaphat 
segítséget, ha igazán rászorult. — A. Máté. 
Cselekedjék az 1900. évi rendelet szerint, 
melyre hivatkozik. — M. János. Nem volt 
helyes az elnöktől, hogy az általános tanító-
gyíilésre való menetelre „elvi okokból" nem 
adott önnek szünnapot. Az egyesület kebelében 
tegyen emiatt panaszt és keressen orvoslást. 
Olyan rendeleteket, amilyet kíván nem isme-
rünk. — K. Béla. Fájdalom, volt már 
rá eset, hogy új tanító hívásakor a régi fize-
tést leszállították. — K. István. A könyvet 
nem láttuk. — H. József. Pályázati kérvény-
ben be kell jelenteni a már megszerzett kor-
pótlékról szóló jogigényt, máskülönben utólag 

alapos kifogást lehetne ellene tenni. — N. L. 
Nem tudjuk, miért akarnak a fizetéséből január 
hónapra 6 napot lefogni? Ha február 1.-én 
vált meg az illető állásától, akkor le nem 
foghatnak. — Mencshelyi. 1. Helytelen volt, 
hogy egyévi próbaidőt tűztek ki. Ha rendes 
tanítói állásra választották az illetőt, akkor 
egy év alatt hallgatag véglegesnek tekinthet-
ték volna. Az egy évi véglegesítést nem lehet 
fönmaradónak tekinteni, mert hiszen közigaz-
gatási bírósági döntvény is van már arra, 
hogy a tanítók egy évi szolgálat után, ha 
ellene fegyelmi eljárás nem indíttatott, végle-
gesnek tekintendő; másrészről az is áll, hogy 
rendes tanítói állást azonnal véglegesnek kell 
tekinteni a dolog természetéhez képest. Külön 
miniszteri rendelet felekezetekre nézve ilyen 
kérdésében nem intézkedik. 2. Szűkmarkúság 
és humanizmus ellen való cselekvés volt, hogy 
a beteg tanítót, aki önmagával is jóltehetetlen, 
megfosztották fizetésétől és ezt a helyettes 
díjazására fordították. Ez annál is inkább 
embertelen tett volt, mert ha van is rá példa, 
hogy a tanítótól ilyenkor levonnak, az egész 
fizetését sohasem szokták elvenni. Hát miből 
éljen az Istenadta ? Nagy igazságtalanság, ha 
a papot, jegyzőt, tanítót egy pár hónapi szol-
gálat után, azon a címen, hogy beteg, — 
egy krajcárnyi fizetésben sem részesítették. 
3. A rendes tanítónak végleges alkalmaztatá-
sából következik, hogy nem lehet bármikor 
kitenni hivatalából. A már nyugdíjra jogosult 
tanító betegségénél csak akkor szokták meg-
indítani a nyugdíjazási eljárást, ha egy évnél 
tovább volt beteg s állapota nem nyújt reményt 
a tartósabb egészségre. 4. Legjobb volna, ha 
annak a szegény embernek megadnák a fize-
tését és tanácsolnák, hogy pályázzék máshová, 
ha ottan nem maradhat. —- P. R. Nem ; a 
korpótlékot csak az oklevél elnyerésének ide-
jétől fogva számítják. Tehát 1905 okt. 1.-én 
lesz a korpótléka esedékes. — Pál Gy. 1. 
Nyugdíjilletményét, ha kezdettől fogva tagja 
volt az Országos Nyugdíjintézetnek 1870. évtől 
fogják számítani, — természetesen a nyugdíj-
ban töltött éveket nem tudják be. Első tíz év 
után 40%, — azontúl minden év után 2%-al 
több a nyugdíj. 2. Utolsó beszámítható fizetését 
fogják alapul venni. — N. S. N. K. A belügy-
miniszterhez intézendő folyamodás útján kell 
megszerezni a honosságot. Ez huzamos ideig 
fog tartani, azért igyekezzék az illető a lépése-
ket ez ügyben minél előbb megtenni. — 354. 
M. J. 17.152/904. sz. a. ügye elintéztetett. — 
Cs. J. Ha véglegesen szervezett álláson működik, 
mint okleveles tanító, akkor a kir. tanfelügyelő 
útján folyamodjék a nyugdíjintézethez fölvéte-
lért. — V. K. Nemcsak kereseti, — hanem 
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pl. cselédadót is követelhetnek. — F. K. A 
tanítói oklevél a szó szoros értelmében nem 
nagykorúsít. Ónálló életpályára jogosít. Kiadják 
előbb, mint valaki a törvényes nagykorúságot 
elérte volna. — N. P. Helytelenül tették, hogy 
10 éve tűrték, hogy 120 gyermeket tanítson. 
Holott a negyedik tantermet Önöknél is föl 
kellett volna á!lítan;. Lehetetlen, hogy ezt a 
megye eltűrte volna, ha idejében fordultak 
volna hozzá. — K. A. Temesvár. Az iparrajz-
tanfolyamra vonatkozólag Mártonffy Márton 
iparosiskolai főigazgató nem küldött be hozzánk 
értesítést; szíveskedjék ennélfogva fölvilágo-
sításért egyenesen ő hozzá fordulni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
I Jókai Mór | A nagy költő május hó 5.-én 

esti 9 Va órakor halt meg. Halála hírére a fő-
városi középületekre kitűzték a gyászlobogót 
s másnap a vidéki városok gyászt öltöttek. 
A képviselőházban az új ülésszak első ülésén, 
f. hó 6.-án, Pe czel elnök, dr. Berzeviczy Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter és Thaly 
Kálmán tolmácsolták a nagy nemzeti gyászt. 
A nagy költő családjához megszámlálhatatlan 
mennyiségű részvétnyilatkozat érkezett be az 
országból és a külföldről. Az Eötvös-alap nevé-
ben és képviseletében Ujváry Béla elnök inté-
zett részvétiratot Hegedűs Sándor volt keres-
kedelmi miniszterhez, kifejezést adva annak a 
mély részvétnek, melyet a tanítóság a tanítók 
igaz barátjának halálán érez. A nagy halottat 
a Múzeum előcsarnokában helyezték ravatalra, 
ugyanott, ahol 56 évvel ezelőtt fiatal lelke-
sedéssel fölolvasta a 12 pontot. A temetés 
f. hó 9.-én d. u. 3 órakor ment végbe fejedelmi 
pompával. Egyházi gyászbeszédet Baksay Sán-
dor ev. ref. püspök mondott, a kormány nevé-
ben Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter beszélt, az összes tudományos, iro-
dalmi és újságírói intézetek és egyesületek 
képviseletében dr. Beöthy Zsolt. Mind a három 
beszéd retorikai remekmű. Erkel Ferenc gyász-
indulója ut^n megindult a gyászmenet, melyben, 
kormányával és országgyűlésével élén, képviselve 
volt az egész magyar nemzet. A temetőben 
Herczeg Ferenc a Petőfi-Társaság nevében 
mondott búcsú-beszédet, a nagy költő szülő-
városa : Rév-Komárom nevében Tuba János, 
orsz. képviselő. A nagy költő halandó részét 

örök nyugalomra helyeztük, de nagy szelleme 
örökre élni fog közöttünk halhatatlan műveiben. 

— Tanszerkiállítás Budapesten. A VI. 
egyetemes tanítógyűléssel kapcsolatos tanszer-
kiállítás Verédy Károly székesfővárosi királyi 
tanfelügyelő kitűnő vezetésével nagy arányúnak 
Ígérkezik. Kieszközölte a bizottság, mint már 
jeleztük, hogy a tanszermúzeum j ílius 3.-iikára 
megnyílik. A rendezést Miklós Gergely végzi. 
Magát a kiállítást a Tanítók Házában tartják 
meg, megnyitását szintén július 3.-dikára terve-
zik. Célja lesz első sorban bemutatni a gyakorló 
pedagógusoknak, hogy ma már majd minden 
iskolaszert hazai gyáraktól is be lehet szerezni. 
Gondoskodnak arról is, hogy az iskolaszer 
hasznavehetőségét is lássa a szakember. A 
külföldi iskolaszerek közül csak azokat mutatják 
be, amelyeket mi manapság még nem készítünk. 
Lesz a kiállításban minta-ovoda, mintanépiskola 
és a gazdasági ismétlő-iskolák mindenik fajtá-
jából egy-egy. Ezenkívül a gyógypedagógiai 
iskolaeszközök, iskolai épülettervek, játszótér-
berendezések, iskolaegészségügyi szerek is kép-
viselve lesznek. A középfokú iskolák legújabb 
iskolaszereinek bemutatásáról is gondoskodnak. 
A Tanítók Háza udvara mintaszerű iskolaudvart 
fog ábrázolni. Verédy Károly dr. elnöklésével 
nagyobb számú küldöttség tisztelgett a keres-
kedelemügyi miniszternél és anyagi támogatást 
kért, amit a miniszter kilátásba helyezett. 

— Köszönet. Mindazoknak, akik nevem napja 
alkalmából jó kívánataikkal tiszteltek meg s 
akiknek külön-külön lehetetlenség volt ezt 
megköszönnöm, ez úton mondok hálás köszöne-
tet. Budapest, 1904 május 6.-án. Ujváry Béla, 
a Néptanítók Lapja f. szerkesztője, az Eötvös-
alap elnöke. 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1904. 
év április havában belügyminiszteri engedelem-
mel a következő tanítók magyarosították meg 
nevöket: 1. Kempf Lajos tanító, vámoscsaládi 
lakos, Kemenesi-re; 2. Brantner (keresztlevél 
szerint Bromter) Albin székesfővárosi vezető-
tanító, Barca-ra; 3. Hirschler Mária székes-
fővárosi megbízott tanítónő, Hajós-ra ; 4. 
Szpivák János zabari helyettes tanító, Székely-
re ; 5. Schlesinger Gábor tanító, álmosdi lakos, 
Somogyi-ra ; 6. Goldmann Mór, erdőbényei 
tanító Gondos-ra; 7. Heimovies Sámuel, gál-
szécsi tanító Hollós-ra ; 8. Herzfeld Lipót, 
gálszécsi tanító, Havas-ra; 8. Keller István, 
balassagyarmati tanító, Kormányos-ra ; 10. 
May Anna, pécsi tanítónő Mindszenti-re; 11. 
Engländer Lujza és Szidónia egri tanítónők 
Egri-re; 12. Moskovits Dávid (Dezső) bodzás-
újlaki tanító Molnár-ra; 13. Schinabeck Engel-
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bért székesfővárosi igazgató-tanító Szőnyi-re ' 
14. Palecsáry Mihály mlinaróci tanító Nagy-ra! 
15. Marinovicz Boldizsár tanító, budapesti lakos, 
Mindszenti-ve; 16. Hecht Salamon tanító, király-
helmeci lakos Horvát-ra; 17. Hechtl István 
székesfővárosi tanító Hollós-ra; 18. Sehmüller 
(Szémiller) Antal székesfővárosi tanító Székely-
ve ; 19. Klyucsarik Endre pusztavacsi tanító 
Kidcsár-vü, ; 20. Kaufman Armin sátoraljaúj-
helyi tanító Kozmává; 21. Hoffmann Gáspár 
bárnosi tanító Ilarsányi- ra; 22. Halwachs 
Károly torbágyi tanító Halmai- ra ; 23. Rosen-
berg Cecilia tanítónő, gyomai lakos Révész-ve. 

(T. S.) 
— Az Eötvös-alap köréből. A Zalamegyei 

Alt. Tanítótestület sümegi járásköre közgyű-
lésén Lies Károly indítványára egyhangúlag 
jegyzőkönyvi elismerést és köszönetet mondottak 
az Eötvös-alap elnökének : Ujváry Bélának, 
„az Eötvös-alap vagyonának emelése érdekében 
kifejtett közhasznú és odaadó tevékenységeért." 
Az egyhangú határozatot jegyzőkönyvi kivonat-
ban közölték az alap elnökével. —- Uj alapít-
vány. Torontál vármegye a Ferenc József 
Tanítók Házában 3.600 koronás szoba-alapít-
ványt tett. — A tanító propagandája. A duna-
földvári három pénzintézethez Lantos Simon 
ottani tanító kérvényt adott be, kérve, hogy 
pártoló tagokul lépjenek be az Eötvös-alapba. 
A fölszólításra az egyik pénzintézet belépett 
évi 3 koronával pártoló tagnak, a másik meg 
20 koronát küldött. Lantos Simon kartársunk 
buzgólkodása követésre méltó! — A gyarapodás. 
Folyó év január 1.-től folyó hó 8.-ig összesen 
572 új tag 3.415 koronát fizetett be az alap 
pénztárába; az új tagok közt van 503 évdíjas, 
68 ötven koronás és 1 húsz koronás részjegyes 
tag. Ugyanezen idő alatt 92 szövetkezet, 
takarékpénztár és város összesen 1.286 koronát 
küldött ; ehhez hozzáadva a mult évi december 
havi eredményt, amikor a fölszólító levelek 
szétmentek, 150 pénzintézettől összesen 1.638 
korona 50 fillér folyt he. 

— Cimbalomiskolát írt Kovács János 
cimbalomtanár öntanulásra. Az iskola praktikus 
voltánál fogva különösen figyelemreméltó. Ha 
valakiben csak egy kis hajlandóság is van e 
kedves magyar hangszer iránt, a Kovács mód-
szere és iskolája szerint tanító nélkül rövid 
időn belül tanulhat cimbalmozni. A leckebeosz-
tás olyan, hogy fokozatosan vezeti be a tanulót 
a cimbalom technikájába. Minden egyes lecké-

hez ábra is van rajzolva. A könnyű modorban 
átírt népdalok fokozatos sorrendbe vannak 
osztva s mindjárt a leckék után következnek. 
A hangjegyekre, kéztartásra, a verők tartására, 
leütésre, kulcsokra, minderre oktatja a tanulót. 
Ára 10 K. Kapható a szerzőnél (Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 5. szám). Olvasóink szíves 
figyelmébe ajánljuk. 

— Fölvételek tanító- és tanítóuöképzökbe. 
A máramarosszigeti állami tanítóképző-intézet 
I. osztályába az 1904/5 ik iskolai évre föl-
vétetik 30 növendék, még pedig 6 ingyenes 
ellátásra, 7 ingyenes élelmezésre és 4 havi 
6 korona pénzsegélyre. Az ingyenes ellátásban 
részesülők mosásdíj fejében havonként 2 koro-
nát, az ingyenes élelmezésben részesülök lakás-
és mosásdíj fejében havonként 8 koronát fizetnek 
az intézet pénztárába. A havi 6 korona pénz-
segélyt élvező növendékek 20 korona ráfizetés 
mellett, a segélyben nem részesülő növendékek 
pedig 2(3 koronáért teljes ellátást nyernek. 
Határidő május 31. Á tanítóképző-intézet 
magasabb (II., 111., IV.) évfolyamaiba csak 
azok vehetők föl, akik a megelőző évfolyamat 
ugyanez intézetben, mint rendes tanulók sikere-
sen elvegetek. — A szabadkai állami tanítónő-
képző-intézet I. osztályába az 1904/905. tanévre 
fölvétetik ingyenes bennlakó növendék 1 ; 100 
kor. fizető beimlakó"WWíTdék 2; 210 kor. fizető 
bennlakó növendék 4; 310 korínzető bennlakó 
növendék 5 ; 420 kor. fizető bennlakó növendék 
8; bejáró kedvezmény nélkül 10, összesen 30. 
Folyamodni május 31.-ig lehet. A Il-ik, III-ik 
és IV-ik osztályban a helyek az alsóbb osztá-
lyokból való fölmenetel által be vannak töltve 
és így új növendékek ezen osztályokba nem 
vétetnek föl. — A nagyszebeni tanítónőképző-
intézet I-ső osztályába a következő 1904/905. 
tanévre fölvételért folyamodhatnak 14. élet-
évüket betöltött olyan leányok, kik a felső 
leánynépiskolát, a polgári- vagy felsőbb leány-
iskola, vagy leánygimnázium négy alsó osztá-
lyát sikerrel végezték. A kérvényben kiteendő, 
hogy bennlakó vagy bejáró akar-e lenni a 
növendék. Bennlakási havidíj 36 korona (18 
forint). A kérvényeket az intézeti igazgatóság-
hoz június hó 15,-éig kell benyújtani. A fölvétel 
július hó első napjaiban lesz elintézve, miről 
az érdekeltek azonnal értesítést nyernek. A II., 
III. és IV. osztályba szintén vehetők föl új 
tanulók, ha kimaradás folytán hely üresedik. 
A III. osztályba fölvehetők olyanok is, akik 
kisdedóvónői oklevelet szereztek vagy a felsőbb 
leányiskola, esetleg a leánygimnázium hat osztá-
lyát végezték. Az ilyen tanulók az I. és II. 
évfolyam különbözeti tárgyaiból vizsgálatot 
tesznek. A bennlakásról prospektust szívesen 
küld az igazgatóság. — A sepsiszentgyörgyi 
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állami tanítónő képző-intézet I. évfolyamába 30 
növendék vehető föl; még pedig 20 bennlakó 
és 10 bejáró. A kedvezmények ezek lesznek: 
ingyenes bennlakó hely 1 ; 50 korona tartás-
díjat fizető bennlakó hely 1; 100 korona tartás-
díjat fizető bennlakó hely 3 ; 150 korona 
tartásdíjat fizető bennlakó hely 6 ; 230 korona 
tartásdíjat fizető bennlakó hely 2 ; 280 korona 
tartásdíjat fizető bennlakó hely 7 ; évi 50 korona 
pénzsegélyt kap 2 növendék. Határidő május 31. 
A II., III. és IV. osztályban a létszám túlságos 
nagy, tehát oda új növendék nem vehető föl. — 
A Csáktornyái állami tanítóképző-intézet első 
osztályába fölveendő elsőéves tanító-növendékek 
közül 25-en államsegélyben részesülnek. Még 
pedig: első sorban mind a 25 növendék az intézet 
internátusában ingyen lakást és mosást kap ; 
ezenkívül közülök előmenetelükhöz és anyagi 
viszonyaikhoz képest ingyen, vagy mérsékelt 
áron (havi 6 koronának, 12 koronának, 18 koro-
nának, 24 koronának az intézet pénztárába 
történő befizetése mellett) az intézet köztartásán 
reggeli, ebéd és vacsorából álló élelmezést nyer-
nek. A fölvételre vonatkozó kérvények f. é. 
június hó 1.-ig a csáktornyai állami tanító-
képző-intézet igazgatóságához küldondők. — " 
A dévai áll. tanítóképző-intézet I. évfolyamába 
az 1904/5. évre fölvételt nyer 30 növendék, 
mind ingyen henlakássíijp-ás érdemesültség 
szerint ing/Síi agy részben ingyen élelme-
zéssel. A kellően fölszerelt folyamodványok ez 
év június hónapjának 15.-éig küldendők be az 
intézet igazgatójához. — A budapesti áll. polg. 
isk. tanítóképző-intézetben az 1904/905. iskolai 
évben a következő állami kedvezményes helyek 
lesznek betöltendők : a) nyelv- és történet-
tudományi szakcsoport első évfolyamán két 
egész-, három félköztartásos hely és hét ebédből 
álló élelmezés; famennyiség és természettudo-
mányi szakcsoport első évfolyamán két egész-, 
három félköztartásos hely és hét ebédből álló 
élelmezés. (Egész köztartás alatt az internátus-
ban való teljesen ingyenes ellátás értendő ; a 
félköztartást élvezők havi 15 koronát fizetnek 
a köztartás költségeire.) A két szakcsoport 
bármelyikének első évfolyamára való fölvé-
telért folyamodhatnak azok, kiknek elemi iskolai 
tanítói oklevelük, vagy érettségi (gimnáziumi, 
vagy reáliskolai) bizonyítványuk van. A föl-
vételért benyújtott s 1 koronás bélyeggel ellátott 
folyamodványok az intézet igazgatóságánál 
(Budapest, I. ker., Győri-út 13.) legkésőbb 
folyó évi május hó 31.-ig adandók be. 

— Rövid hírek. Pályatételek. A pécsi és pécs-
vidéki tanítónők egyesülete ez évi közgyűlésén a 
következő pályatételt tűzte ki: „Jelöltessék meg 
az anyag és Írassék körül fölhasználásának módja, 
mellyel — a nyelvtani szabályok lehető szűk 

terre szorítása mellett — elérhető legyen a 
nyelvoktatás tulajdonképeni célja, t. i. a nyelv-
érzék fejlődése és a helyesírás elsajátítása. 
Pályadíj 50 korona ; pályaművek f. é. december 
1.-ig a pécsi és pv. tanítónők egy. elnöksé-
géhez (Mária-u. 4. sz.) küldendők be. Baranya-
megyei és pécsi tanítók és tanítónők pályáz-
hatnak. — A Budapesti (budai) tanítóegyesület 
tagjai számára f. é. szeptember l.-i határidő-
vel ezt a pályatételt tűzte ki: „Mikép szerve-
zendők és vezetendők az iskolai kirándulások, 
hogy azok úgy a testi és értelmi, mint az 
erkölcsi, kedélyi és szépészeti képzés kívánal-
mainak megfeleljenek " Négy — különböző 
helyen és időben tett félnapos kirándulás leírása 
is kívánatos. Pályadíj: 100 korona. — As 
Óvónők Otthona és Tanítók Háza javára 
folyó évi május hó 14.-én Pitvaros és vidéke 
óvónői s tanítói élőképek bemutatásával egybe-
kötött jótékonycélú táncvigalmat rendeznek az 
ottani új iskola tantermében. — Gyűlések. 
A rozsnyó-egyházmegyei róm. kath. tanítók 
egyesületének „ Murány- Garami köre" rendes 
tavaszi közgyűlését folyó évi május hó 31.-én 
Murányban tartja meg. Az Alsófehérmegyei 
róm. kath. Tanítóegyesület május hó 14.-én 
Tövisen közgyűlést tart. A Szabolcsvármegyei 
Tanítóegyesület nyíregyházi járásköre május hó 
24.-én délelőtt 9 órakor Ujfehértón a Kaszinó 
nagytermében tartja gyűlését. A marostorda-
m egyei általános tanítótestület Görgényi köre 
tavaszi gyűlését Sárpatak községben az ev. ref. 
iskola tantermében május hó 25.-én tartja meg. 
A nyitra - vármegyei tanítótestület nyitrai 
(központi) járásköre tavaszi rendes közgyűlését 
1904. évi május hó 30.-án délelőtt tartja meg: 
Nagy-Emőkén, Nyitra mellett, az ottani községi 
iskolában. A Zomborvidéki róm. kath. Tanító-
Egylet május hó 26.-án Zomborban köz-
gyűlést tart. 

— Halálozás. Biszkup Lajos losonci ág. 
hitv. ev. tanító, a dunáninneni ev. egyház-
kerület törvényszéki bírája, a losonci tanítói 
kör érd. elnöke, városi képviselő-testületi tag 
élete 68-ik, áldásos tanítói működésének 48-ik 
évében, május 1.-én elhunyt. — Bozsolik 
Ferenc décsi nyug. kántortanító életének 55-ik 
évében meghalt. Áldás emlékükre! 

Tartalom : Jókai Mór. (U.) — Az utolsó órában. 
Kóhányi Gyula. — Az iskoláztatás kezdete és tar-
tama. Sretvizer Lajos. — A „Tanítók Házai". Elek 
Gyula. — Külföldi szemle. — Egyesületi élet. — 
Szünóra. Állami tanítóképző-intézeteink fejlődése. 
dr. Göói József. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója — Különfélék. 
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LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - Ë S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. JCsryéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTOSEG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KE lt., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a. ci-LUI Le vissza . 

A magyar népoktatás az 1902-dik 
évben. 

Mindig nagy örömmel tölt el ben-
nünket, mikor a kormányjelentésben a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
évenkénti beszámolóit olvassuk a ma-
gyar népoktatás állapotáról és azokról 
a fontosabb intézkedésekről, melyek a 
népoktatás fejlődését jelzik. 

Az 1902-ik évben is számos olyan 
intézkedésről lehet a jelentésből kie-
melve szólanunk, melyek egybefoglalva 
a minisztérium szerves összefüggő ós 
céltudatos munkásságáról tesznek tanú-
ságot. 

így, hogy a szervezeti és általános 
kérdéseket említsük legelői : ott van az 
új iskolaszéki utasítás, mely az 1901. 
évbenkibocsátott új gondnokságiutasítás-
hoz kapcsolódott és azt kiegészítette; 
ot t van ennek nyomában a gazdasági 
ismétlő-iskolák szervezete és ú j tanterve, 
a népiskolai ifjúsági könyvtárak szerve-
zetéről szóló szabályzat, a „Népiskolai 
Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizottság" 
szervezése és működésbe hozatala ; a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsa által készített szabályzat a 
népkönyvtárak kezeléséről; a tanfel-
ügyelői utasítás átdolgozása, mely még 
ez idő szerint is munkában van ; a 
tanítóképző-intézetek új tantervének 

kibocsátása, mit a képző-intézeti rend-
tartás előzött meg; a tanítóképző-
intézeti tantervhez pedig csatlakozott 
a felső nép- és polgári iskolai tanítók 
és tanítónők képesítő vizsgálatának új 
szabályzata. 

Ezen szervezeti és általános jelen-
tőségű intézkedésen kívül egész tömeg 
olyan részletes intézkedés fölsorolását 
találjuk a kormány jelentésében, melye-
ket az egyes népoktatási ágak, intéz-
mények fokozatos fejlődésének ténye-
zői gyanánt kell tekintenünk. 

így örömmel olvassuk a szaktanítós 
gazdasági ismétlő-iskolák, állami elemi 
iskolák fejlesztését és szervezési mun-
kálatait; a magyar nyelv oktatásának 
fokozottabb végrehajtását, a népiskolai 
hat évfolyam életbeléptetését, az iparos-
tanonciskolák szakszerű ellenőrzését 
illetőleg te t t intézkedések ismertetését 
stb. stb. 

Mint minden évben tettük, ez évben 
is szükségesnek tartjuk olvasóinkkal a 
jelentés ós a statisztikai évkönyv alapján 
hazánk népoktatásügyének állapotát főbb 
vonásokban, számokban megismertetni. 

A tankötelesek száma 2,999.752 volt ; 
vagyis 48 híján kerek három millió. Három 
millió tanköteles gyermek oktatásáról kellett 
tehát a népiskolákban gondoskodni ; törvény-
szerűen beiskoláztatott pedig 2,466.224 gyer-
mek, vagyis 82.21 °/o a tanköteleseknek. 

Az elemi iskolába járók száma 2,320.993, 
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vagyis 53.451-gyel volt több, mint az előző 
évben. Ez a szám jelzi a tankötelezettség 
végrehajtásának egy évi térfoglalását : ez pedig, 
ha összehasonlítást akarunk tenni, annyi, — 
mint egész Vas-vármegye elemi iskolába járó 
tanulóinak száma (52.269). 

Az iskolába járók száma tehát annyival 
szaporodott ez évben, mintha a népkultúra 
tekintetében Vas-vármegyét hozzáadták volna 
az ország iskoláihoz: ez pedig mindenesetre 
örvendetes dolog. 

Ebből az emelkedésből a mindennapi tan-
kötelesekre 50.794 tanuló esett. 

Anyanyelv szerint a német tanköteleseknek 
93.93%-a, a tótoknak 87.<;4%-a, a magyarok-
nak 85.ö8°/o-a, a szerbeknek 80.81 °/o-a, a horvát 
anyanyelvűek 81.94%-a, oláhoknak 63.i5°/o-a, 
a ruthéneknek 62.io%-a járt iskolába. 

Evvel szemben kiemeljük, hogy az iskolába 
járó magyar tankötelesek 1,350.315 száma, 
az összes tanköteleseknek 45.oi°/o-át, az isko-
lába járó nem magyar anyanyelvű tanulók 
I,115.909 száma pedig az összes tankötelesek-
nek 37.2ö"/o-át teszi ; abszolút számokban tehát 
az iskolába járó magyar anyanyelvű tanulók 
száma 234.406-tal múlja fölül a nem magyar 
anyanyelvűekét. Ehhez kell adni még azt : 
hogy ez évben az iskolába járó magyar anya-
nyelvűek száma 41.749-cel, a más ajkú iskolába 
járóké pedig csak 9000-rel emelkedett. 

Az összes iskolába járóknak 54.8%-a magyar 
anyanyelvű. 

Az elemi mindennapi iskola évfolyamaiból: 
I-ső osztályba járt 545.910 gyermek 31.3% 
arányban; II-ikba 404.299, 23.04%; a IU-ikba 
329.768, 18.79%; a IY-ikbe 255.116, 14.53%; 
az Y-ikbe 136.378, 7.80% ; a Vl-ikba 83.228 
gyermek 4.74% arányban. Ezek az adatok azt 
mutatják, hogy még e téren sok a tennivaló, 
mert 1000 népiskolai tanuló közül még mindig 
csak 47—48 jut föl és végzi el a törvény-
szerinti 6-ik osztályt, vagyis részesül mindama 
ismeretekben, melyek a kerek egész népiskolai 
ismeretkört alkotják. Ezen a bajon segíteni, 
ezt az állapotot javítani első sorban a tanítók 
vannak hivatva. 

A népiskolák száma, beleértve a felső nép-
és polgári iskolákat is: 1902-ben 17.299, 
vagyis 153-mal volt több mint az előző évben. 
Elemi iskola volt 16.951 (+134) , felső nép-
iskola 29 (—1), polgári iskola 319 ( + 2 0 ) . 
Ugy az elemi, valamint a polgári iskolák sza-
porodása jelentékenynek mondható. 

Az elemi népiskolák közt 69.96% arányban 
II.859 iskola volt egytanítós osztatlan; 30.04% 
arányban 5092 iskola pedig több tanítós. 

Az egytanítós osztatlan iskolák 70.23 %- a 
mellett az osztott iskoláknak pedig 86.17%-a 

mellett = 12.716 népiskolában volt meg az 5. 
és 6-ik osztály. 

Az összes népiskolák közt tiszta magyar 
tannyelvű volt 10.682, vagyis az összes nép-
iskolák 61.75%-a ( + 2 1 8 ) , magyarral vegyes 
tannyelvű volt 3274 (38.93%), tisztán más tan-
nyelvű, magyar nélkül, ahol tehát a magyar 
nyelv csak mint tantárgy taníttatott, 3343 
(19.32%, — 88) népiskola volt. 

A népiskolák extenzív fejlődésének az isko-
lába járók emelkedésén kívül másik jelzője a 
tanulók számának növekedése: 1902-ben 29.362 
vagyis 299-cel több volt a számuk, mint 
1901-ben. Ezek közt elemi iskolai tanuló volt 
26.843 (-[-221) ; felső népiskolai 110; polgári 
iskolai 2409 ( + 8 4 ) . A 29.362 tanító közül 
1905-nek (=6.49%) nem volt törvényszerű 
képesítése. Keveset tudott magyarul 1206 
( = 4 . u %), semmit sem tudott magyarul 391 
(1.33% + 2 2 ) . 

Az 1901/902-ik évben az igazolatlan félnapi 
mulasztások száma 9,436.773 volt (— 670.206 
eset). Ezekből 2,120.565 öt pénzbírsággal bün-
tettek. 

Az állami népiskolák száma: 1704 volt 
283.029 növendékkel (+30.587). A tanulók 
közül 224.803 (79.16 % arányában) elemi 
mindennapi iskolába, 16.761 (5.90% arányá-
ban) általános ismétlő-iskolába; 41.465 pedig 
(14.60% arányában) gazdasági ismétlő-iskolába 
járt. E számarányok mutatják azt a nagy 
munkát, amit az állami elemi iskolák az intenzív 
és az élettel összhangzásban álló népoktatás 
megvalósítása érdekében kifejtenek. Az állami 
iskolák fönntartása az 1902-ik évben 6,864.315 
koronába került; ebből a községek fedeztek: 
6.19% arányban 424.583 koronát. A személyi 
kiadásokra esett ezen összegből (75.6% arány-
ban) 5,189.400 korona; a dologiakra (24.8%) 
1,674.915 korona; a tandíjbevétel csak 197.564 
korona volt az összes állami elemi iskolákban. 

A polgári iskolákról megemlítjük, hogy 2409 
tanító 47.231 tanulót (— 19.329 fiút és *27.902 
leányt) tanítottak az intézetekben. 

Mint a polgári iskolák föladatát megvilágító 
adatokat végül megemlítjük még, hogy a IV. 
osztályt végzett fiúk közül iparos pályára lépett 
5.29 % ; kereskedő lett 3.99 % ; kishivatalnok 
lett 9.7 % — a többi tovább tanult — és 
pedig legtöbb a felső kereskedelmiben (23.79%) 
azu tán a taní tóképző- in tézetekben (15.75%). 

A IV. osztályt végzett leányok közül iparos 
lett 0.41 % ; kereskedői pályára lépett 0.41%; 
kishivatalnok lett 1.17% ; a tanítónőképzőben 
tanult tovább 17.30% ; középiskolákban 1.77% 
( = 1 0 7 ) ; ipariskolában 4.34%; felső keres-
kedelmi iskolában 3.38% ; egyéb s«akiskolában 
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8.í2°/o; otthon maradt 45% ; ismeretlen pályára 
lepett 15.92°/». 

Tanítóképző volt 83 ; 34 nő- és 49 férfi-
képző ; köztük felső nép- és polgári iskolai 
képző 7 ; elemi 76. Az összes növendékek 
száma a tanév végén 9432 volt, 633 több mint 
az előző évben. 

Az összes képző-intézetekben 2519 tanítói 
és tanítónői oklevelet adtak ki, 370-nel többet 
mint az 1900/901. tanévben. Ezek közt elemi 
iskolás volt 2372 ; felső nép- és polgári iskolai 
177. Elemi tanítói 1150, tanítónői 1222 oklevél. 
Tehát az 1901/902. tanévben 72-vel több nő 
kapott elemi oklevelet, mint férfi; polgári 
iskolai oklevelet szintén nők kaptak nagyobb 
számban u. i. 60-at férfi és 117-et nők kaptak. 

= Dr. Berzeviczy miniszter Jókai Mór-
ról. Jókai Mór temetéséről már lapunk mult 
számában megemlékeztünk s megírtuk azt is, 
bogy a kormány nevében Berzeviczy miniszter 
búcsúztatta el a költő-királyt. A közoktatásügyi 
miniszter remek beszéde egész terjedelmében 
így hangzik : „Hat évtized váltakozó magyar 
nemzedékének boldog megszokásává lett az a 
tudat, hogy Jókai a miénk, Jókai él, alkot) 
nem múlik el egy nap, melyen szellemi életünk 
kincsesházát nem gazdagítaná képzelete, szíve, 
lángesze kifogyhatatlan ajándékaival. Es ne-
künk meg kellett érnünk a napot, amelyen 
ridegen, elutasíthatatlanul, kérlelhetetlenül ránk 
nehezedik a végzet: Jókai nincs többé. 

Más halandónak szelleme fényét, lelke erejét 
lassan, apránként oltogatja, fogyasztja a kór; 
szemünk láttára tűnik mind a kettő, kiszámít-
hatjuk végső ellobbanását, megbarátkozhatunk 
h'ányának gondolatával. De Jókaiban megvaló-
sulva láttuk azt, hogy Isten az ő kegyelméből 
való művésznek és költőnek a dicsőségén kívül 
örök ifjúságot is szokott adni. Az alkotó erő, 
amely benne működött, mintha igazán egy örök-
létre lett volna szánva, sohasem árulta el a kor 
terhének nyomását. Megmaradt benne mind-
végig a fiatalos ideálizmus, munkakedv és de-o o 7 

rült kedély, amely épen mert magát is mindig 
újra fiatalodni érzi, neheztelés nélkül nézi a kor 
s a nemzedék változását, sőt mi több, maradt 
benne mindvégig valami a gyermekiből is, amely 
hisz a maga álomképeiben, gyönyörködik még 
a buborék színpompájában is és gyanútlan, 
vidám bizalommal tekint a jövőbe. 

Boldogok mi, akik ezt a törhetlennek látszott 
költői lelket a magunkénak nevezhettük, — 
boldogtalanok mi, akik e költői lélek alkotó 
munkájának csodaszerűségétől megtévesztve, 
múlandóságában hinni nem akartunk ! így 
kellett őt elvesztenünk magas korban is ifjar, 
későn és váratlanul és előkészületlenül, óriási 
munkásság után is idő előtt, példás termé-
kenyítő hatás után is pótolhatatlanul. Milyen 
életet, milyen világot zár magába az a szűk 
koporsó ! 

A Révkomáromból kikerült pápai és kecske-
méti diák, aki festő akar lenni és már tizen-
nyolc éves korában írt színdarabjával az Aka-
démia dicséretét nyeri el ; a fiatal író, aki 
regényeivel rohamban hódítja meg az országot, 
a Petőfi barátja, a márciusi ifjak egyik vezére, 
aki kiáltványában a szabadság, egyenlőség és 
testvériség mellett hangoztatja a békét és 
egyetértést is, de mikor nemzetét harcban látja, 
maga is fegyvert fog. Azután az üldözött buj-
dosó, akinek életét a hitvesi szerelem menti 
meg, a nemzet szomorú napjainak lánglelkű és 
varázsszavú elbeszélője, aki tollával vigasztalja, 
földeríti, bizalomra, reményre serkenti nemzetét. 
Eközben ugyanő az, ki a legnehezebb viszonyok 
között az új alkotmányos korszak számára 
fönntartani, kifejleszteni segíti a napisajtót, a 
politikai vigasztalanságába is bevilágít humor-
jának játszó fényével. Majd, az újabb alkot-
mányosság korában, fáradhatatlan regény- és 
drámaírói munkássága mellett, mialatt műveinek 
kötetszáma immár a háromszázat meghaladja, ő 
szépirodalmunk elismert vezére, fejedelme, mint 
szónok is gyakran elragadja hallgatóságát, mint 
politikus tollát a törvényhozás szolgálatában is 
ragyogtatja, lelkesíti az ifjú írói nemzedéket, 
hogy „pálmaerdő váljék a fiatal gesztből", 
királyi sarjakat nyer meg irodalmunk szere-
tetének és müvelésének s királya elismerésétől, 
nemzete szeretetétől környezve, ötvenéves írói 
pályája emlékezetes örömünnepén ezt vallja: 
„Eletemnek alkonyán megvan az a lelki meg-
nyugvásom, hogy amiért ifjúkoromban lelke-
sültem, azt vénségemben megvalósulva látom, 
hogy nem hiába hirdettem a föltámadást." 

És ez csak az, amit átélt. Hol marad mindaz, 
amit megálmodott, leírt, örökül hagyott ne-
künk ; leírt azzal a népéletbe, az emberi 
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szívbe, a természetbe behatoló lélekbúvári éles-
látással, mely a költői alkotás leghatalmasabb 
eszköze, egyszersmind a képzelet varázslámpá-
jával, a lángész intenciójával állítván a csaló-
dásig életteljesen szemeink elé soha nem látott 
gazdag és csodás világokat. 

0 maga úgy fogta föl a költő küldetését, 
hogy „tartozik nemzete lelkének kifejezése 
lenni és viszont hivatása meglátni az égő 
csipkebokorban az Istent és tolmácsolni az 
égi szót a ráfigyelő nemzet előtt." 

Minden valódi költőben van valami a prófé-
tából és valami az apostolból. Jókaiban is 
meg volt mind a két elem. A múzsától meg-
ihletett társaival együtt megérzi, lelkesen 
hirdeti a szabadság és nemzeti föllendülés 
közelgő tavaszát ; a lesújtott ország szenve-
déseinek sötét éjszakájában mindig maga előtt 
látja, közeledőként üdvözli az új hajnal hasa-
dását. A szabadság és nemzeti nagyság láng-
keltő apostola marad mindvégig, minden körül-
mények között, minden téren, szóval és tollal, 
mint író, mint politikus és mint ember. Mint 
ifjúnak és mint aggastyánnak, a költészetben 
és a közéletben ideáljai ugyanazok maradnak, 
nem változik lelkesedése, ékesszólása sem, 
mellyel értök küzd. Mialatt eszméi, érzelmei 
kiapadhatatlan forrásából mérhetetlen kincsek-
kel gyarapítja szellemi birtokunkat, művészete 
tökélyre emeli, gazdagítja nyelvünket is, 
szellemi termékeink hódítása az egész müveit 
világban nemzetünk s a külföld szellemi 
kölcsönhatását a mi javunkra közelebb hozza 
az egyensúlyhoz. 

Nincs a hálának, nincs a kegyeletnek szava, 
módja, ereje arra, hogy elérni legyen képes 
azt a dús örökséget, amelyet nekünk Te, nagy 
halottunk, hátrahagysz ! Egy nemzet királyával 
élén teszi le kegyeletének jeleit, hullatja 
könyeit ravatalodra, az egész föld kerekségén 
megilletődéssel emlékeznek meg a Te kimul-
tadról. Eszméidben gyönyörködött az egész 
világ, de azért Te mégis csak a miénk voltál ; 
nemcsak büszkék voltunk rád, szeretett is 
nemzeted, szeretett úgy, amint író ritkán volt 
szeretve. És te is szeretted nemzetedet ! Halálod 
nemcsak szellemed fényétől, — szereteted 
kincsétől is fosztott meg bennünket. 

Ezelőtt tíz évvel, ugyanezen a helyen, a 
nemzet egy másik nagy halottjának ravatalánál 
azt mondád: „A lélek nem hagyja el azokat, 
akiket szeret." Szavaid Ígéretté, túlvilági 
üzenetté lesznek e percben. Lelked nem fogja 
elhagyni nemzetedet, benne fog élni, lángját 
ezerekre árasztva és gyönyörködve fogja látni 
beteljesedését annak, amire követőidet buzdí-
tottad : a nemzet, melynek Te és társaid 
életeért küzdöttetek, ki fogja vívni halhatatlan-
ságát is. Isten veled, legyen mi közöttünk 
áldott a Te emléked!" 

Népnevelés, népnevelő egyesületek. 
Amilyen nagy igazság az, hogy „elvész a 

nép, mely tudomány nélkül való," épp olyan 
nagy, sőt nagyobb igazságot rejtenek maguk-
ban a „Minden ország támasza s talpköve" . . . 
kezdetű igék. Nagyobbat, mondom, — mert 
egy jól nevelt, erkölcsös, jószívű, jellemes, 
keblében nemes érzelmekkel bíró, tudomány 
nélkül való ember mindenkor hasznosabb tagja 
a nemzettestnek, mint az észben képzett, de 
üres szivű, minden nemes érzelem nélkül való, 
hiányos erkölcsű ember. 

A szivet nemessé a jó nevelés, az észt 
képzetté a jó oktatás, szóval, az embert, 
mint Isten képére és hasonlatosságára alkotott 
lényt, műveltté, a szó igaz értelmében való 
egész emberré a nevelés ós oktatás teszi. „Ki 
olvasni, írni nem tud, azt csak félemberi.ek 
tartjuk," tartja a közmondás. Az írás és olvasás 
a tudományoknak alapkövei, ezek nélkül tudo-
mány nem létezik. Ha az ember ezek nélkül 
csak félember, még inkább félember, ha — 
legyen bár észben képzett — szivére nézve nem-
telen, durva, hogy ne mondjuk, — neveletlen. 

Az írni-olvasni nem tudók száma, a statisz-
tikai adatok igazolása szerint, évről-évre csökken, 
jeléül, hogy a népoktatásügyet illetőleg hova-
tovább kedvezőbbekké válnak a viszonyok. De, 
amiről statisztikai adatok rincsenek (legfölebb 
a törvényszékek tárgyaló termei tehetnének 
tanúságot), hogyan állunk a népnevelésüggyel!? 
Tekintsünk kissé körül s valljuk be őszintén, 
hogy e tekintetben haladás nincs, erősen stag-
nálunk, sőt csaknem visszafelé fejlődünk. Mi 
tapasztalhatjuk ezt leginkább, mi, akik a nép 
között élve, ismerjük annak társadalmi, családi 
s egyéni életét, érzelemvilágát. 

Népet nevelni ! Kit mást érdekel ez első 
sorban, mint bennünket, néptanítókat, nép-
nevelőket ! ? Épen azért nyitotta meg hasábjait 
eme, nemzeti létérdekünket képező témának 
a nemzeti népnevelés, néptanítás hivatalos s 
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hivatásos organuma, a NéptanítóiLapja, a mi 
kedvelt lapunk mult évi utolsó (53.) számában . 
fölvetvén a „népnevelő egyesületek" kérdését, 
amivel s amely címen azóta csaknem minden 
számában foglalkozik. A kérdést fölvető .jeles 
közleményben s az azóta megjelent „hozzá-
szólás"-okban a szebbnél szebb, nemesebbnél 
nemesebb eszmék kerültek fölszínre. A kérdés-
hez hozzászóló t. tanítótársak legnagyobb része 
(ha jól figyeltem s jegyeztem meg: kettőnek 
kivételével) a népnevelő egyesületeket jelöli 
meg, mint eszközt a népnevelés foganatosí-
tására, azoknak szükségét vitatják; vélemé-
nyükben csupán az egyesületek alakításának 
mikéntjét illetőleg térnek el egymástól, — 
részint az ifjúsági egyesületekből, részint pedig 
a társadalom kebeléből vélemenyezik azoknak 
kialakítását. 

Halhatatlan Vörösmartynk mondja: „Csak 
morzsát vigyünk bár s töltsünk hézagot : sok 
morzsa dombbá és domb heggyé leszen". A 
mélyen tisztelt Szerkesztő Úr szíves engedel-
mével legyen szabad nekem is hozzájárulnom 
egy morzsával a dombhoz, amely hogy heggyé, 
„az ige testté" alakuljon: oly fölötte kívánatos, 
igénytelen toll - fegyveremmel résztvennem a 
szent ügyért való hareban; — elmondanom e 
tárgyban ez évvel negyedszázados néptanítói 
múlton alapuló szerény nézeteimet. 

Előrebocsájtom, hogy az eddig elhangzott 
vélemények közül a kissebbségi véleményben 
osztozom, azon álláspontra helyezkedem, amelyet 
Vaskó László győri s Fóti Bernát verbói t. társaim 
kifejtettek s megokoltak, amaz a II. s ez a XIII. 
hozzászólásban, amennyiben én is azt vallom, 
hogy formális, alapszabályokkal körülírt „nép-
nevelő egyesület1'-re szükség nincs. A „népet" 
három tagozatra oszthatjuk : gyermek, ifjű és 
felnőtt; a „nép" a gyermekek, ifjak és felnőttek 
összesége. Ha a nép e három tagozatának nevelé-
séről külön-külön gondoskodunk, gondoskodtunk 
a népnevelésről. (Nép-ről szólva, a köznépre, a 
falusi népre, a társadalom e túlnyomó részére 
gondolok.) A gyermek nevelését a család és 
iskola teljesíti; az ezek nevelését-oktatását 
betetőző ismétlő-iskolában a gyermekek ifjakká 
serdülnek, akiknek folytatólagos nevelésére az 
ifjúsági egyesületek, az ismét ezekből váló 
felnőttek nevelésére pedig, az őket e célból 
egyesítő körök (polgári kör, olvasókör, gazda-
kör stb.) vannak hivatva. Ha ez említett három 
nevelési faktor közül bármelyik hiányzik: a 
népnevelés csonka. 

A falusi népnél a családi nevelés, mi, nép-
tanítók tudjuk ezt legjobban, fölötte hiányos. 
E hiányok pótlása, a családi nevelés helyes 
irányítása képezi a népnevelés alapját. Meg-
vetjük az alapot, ha a családok részére jó 

apákról és jó anyákról gondoskodunk; ha az 
e tekintetben hibában leledzőket megjavítani 
iparkodunk. Tagadhatatlan, hogy az iskola, 
a tanító, mint népnevelő, mint mintaember, 
mint mintacsaládfő, egymagában, az iskolán 
kívül is, irányító, jótékony hatással lehet a 
a családi nevelésre, de az itjak s felnőttek 
erkölcsi életére is, ámde ehez, a néptanítónak 
kiváló népnevelői rátermettsége, szerencsés 
természete, erre megfelelő temperamentuma, 
alkalmazkodni tudó modora, jó bánásmódja s 
emellett, évek hosszú során át ugyanazon helyen 
való működése szükséges. Nem egy örvendetes 
példánk van arra, hogy az említett jó tulajdo-
nokkal megáldott s évek hosszú során át 
ugyanazon helyen működött néptanító, kedvező 
alkalom adtán jó tanácsaival, de mindenekfölött 
állandó jó példaadásával teljesen átalakította, 
úgyszólván, saját képére és hasonlatosságára 
formálta faluja népét. 

Jó példaadással, mondom, mert régi igazság 
az, hogy a példa a leghathatósabb nevelési 
eszköz; hogy „a szavak indítanak, a példák 
vonzanak", — csupán szóval, könyvben előírt 
mód szerint — jó példa nélkül — jól nevelni: 
nem lehet, míg ezzel, anélkül is: igen. Isme-
retes a rákról és sertésről szóló, erre vonatkozó 
mese és ezen erkölcsi közmondás: „Sokat éra jó 
iskola, többet a jó házi nevelés, legtöbbet a szülők 
és elüljárók jó példája." A rossz példa mindenki 
részéről káros hatású, de leginkább káros hatású 
az a szülők, elüljárók s ez utóbbiakban — 
legfőkép1 — a néptanítók részéről, akiknek a 
nép előtt — világító fáklyaként — elül járók-
nak kell lenniök; nagyon sok szem figyelem-
mel kiséri őket, úgy is, mint tanítókat ; 
úgy is, mint embereket s úgy is, mint család-
apákat. Ha egyéniségünkben büszkék, durvák, 
erkölcstelenek, iszákosak vagyunk : alázatos-
ságra, szelídségre, erkölcsösségre, mértékletes-
ségre senkit sem nevelhetünk; hiába prédiká-
lunk vizet, ha mi bort iszunk. Az említett 
hibákkal lehetünk kitűnő néptanítók (oktatók), 
de jó népnevelők : soha ! 

Mivel azonban nincs mindegyikünk az említett 
jeles tulajdonokkal az Istentől megáldva (ámbár 
az iskolában s — tőlünk telhetőleg — azon-
kívül is, mindannyian megtesszük a magunkét) 
s mivel a nép nevelése halasztást nem tűr, 
nem várhat évekig, annak eredménye föltételek 
által nem kockáztatható : fölötte szükséges, 
hogy minden, iskolával bíró községben legyen 
külön az ifjaknak s külön a felnőtteknek — 
rájuk nézve nevelő hatású egyesülete. Ezek, 
az iskolával együttvéve képeznék aztán a nép-
nevelő egyesületet, nem névleg, de tényleg. E 
három — egy, célirányos működése által, 
közvetve, jó szülőket adna a családoknak, 
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helyes irányt szabna a családi nevelésnek, ami 
által megvetné a népnevelés szilárd alapját. 
Ezen alapra aztán fölállítható lenne a népne-
veléi szilárd épülete, amelynél a családi nevelés 
képezné az alapot, az iskola és ifjúsági egye-
sület a falakat, a felnőttek egyesülete pedig 
a tetőt. Az említett két egyesület mikénti 
szervezése, más lapra tartozik, azért röviden 
még csak ennyit : Az iskolai nevelés egészben 
a tanítót terheli, a jelzett egyesületeknél azon-
ban már föltétlenül kell, hogy a tanítón kívül 
a községben levő egyéb értelmiségek is kivegyék, 
azokat szervező s vezető — s az illetékes 
hatóságok is, azokat istápoló részüket. Ezek 
szervezése s vezetésében a tanító, teljesen 
magára hagyatva, vagy semmi, vagy igen 
csekély eredményt érhet csak el. 

Annyi bizonyos, hogy, ha az ily egyesületek 
helyesen szerveztetnek, célirányosan működnek, 
ha e kettő s az iskola, tehát e bárom nevelői 
faktor, a nemes cél elérésére szívvel-lélekkel 
összefog, lelkiismeretesen végzi föladatát, úgy : 
csakhamar föl fog virradni, el fog jönni a 
népnevelés óhajtott „országa". 

(Keszü.J Somssich Sándor. 

A népszerű főiskolai előadásokat 
szervező német intézmények. 

A Magyar Pedagógiai Társaság legutóbbi 
ülésén Pályi Sándor főgimnáziumi igazgató 
ismertette a népszerű főiskolai előadásokat 
szervező német intézményeknek első nagy-
gyűlését. A nagygyűlést Bécsben tartották s a 
tanácskozást Penek professzor nyitotta meg, azt 
fejtegetve, hogy a kutató tudósnak s a főiskolai 
tanárnak egyaránt kötelessége a tudományok 
népszerűsítése. A tanácskozás első tárgya a 
főiskolai népszerű kurzusok szervezetének meg-
beszélése volt. Ausztriában az egyetemek maguk 
szervezték, hivatalból, állami segéllyel. A német 
birodalomban a főiskolai tanárok magán jellegű 
egyesületeket alkottak e célra. 

Ami azt a kérdést illeti, hogy miféle hallgató 
közönségnek rendeztessenek az előadások, az 
volt a közfelfogas, hogy első sorban a 
társadalom alsóbb rétegeinek és különösen 
a munkásköröknek, de rendezhetők a müveit 
középosztálynak is. 

Nagyon tanulságos reánk nézve bizonyos 
szempontból a prágai példa. A prágai előadó 
kifejtette, hogy ők Prágában munkás elemekre 
nem számíthatnak, csak egyes vidéki helyen, 
mert Prágában nincsenek német munkások, de 
azért azzal is nagy missziót teljesítenek, ha a 
német intelligenciának tartanak előadásokat, 
mert nagyban hozzájárulnak a német elem 

erősítéséhez, amely annak a veszedelemnek van 
kitéve, hogy fölszívódik a cseh nemzetiségbe. 
— Nálunk is sok helyütt fölhangzik a vész-
kiáltás, hogy a magyar elem fölszívódik 
más nemzetiségekbe. Szaporítjuk ugyan ilyen 
vidékeken állami népiskoláinkat, a magyar-
nyelv biztosítására, de ugyanesak gyakori a 
panasz, hogy az iskola fáradságos munkája 
csakhamar kárbavész, mert a felnőttek ismét 
elfelejtik az iskolában elsajátított magyar 
nyelvet. Azt hiszem, a felnőttek oktatása révén 
biztosítani lehetne az iskolának nagyrészben 
kárba vesző munkáját. — Ily irányú akció 
természetesen nagy anyagi támogatást követelne 
az államtól. Amivel intézményeink ez idő szerint 
nem dicsekedhetnek. Az osztrák budget 38.000 
koronás tételével szemben, a magyar költség-
vetést e célra csak 5000 korona terheli. 

A hallgatóság minéműségének megvitatásánál 
hangoztatták azt a tapasztalatot, hogy eleinte 
nagyon nagy a munkások érdeklődése, de aztán 
évről évre fogy a munkás hallgatók száma és 
a társadalom más elemei jutnak túlsúlyra. Csak 
a müncheni előadó állította nagy határozott-
sággal az ellenkezőt. A fölszólalók keresték is 
ennek az okát. Pályi S. saját tapasztalatából 
kiindulva, a jelenség főokát abban látja, ,hogy 
a tudás iránti vágy kétségtelenül nagy mérték-
ben megvan a munkásokban és amikor az 
új intézmények föltárják az ismeretterjesztő 
csarnokok kapuit, el is lepik azokat, annál-
inkább, mert ilyenkor mindent el szoktak 
követni a munkások oda édesgetésére ; de 
egyrészt bizonyos kiábrándulás is érheti őket, 
az előadásoktól mást várnak, meg sem értik 
mindig. Azután ha az ember tanulásba fog, 
csakhamar arról győződik meg, hogy az bizony 
verejtékes munka, amelyre nem mindenki 
termett, különösen a népszerű főiskolai elő-
adások hallgatóinak nehéz körölményei között. 

Megvitatás tárgyát képezte aztán az is, hogy 
ki legyen az előadó? Yolt, aki azt a szélsőséges 
álláspontot foglalta el, hogy csakis a főiskolai 
tanári kar ; a többség azonban oda nyilatkozott, 
hogy elkerülhetetlen, hogy a főiskolán kívül 
álló szakemberek is bele ne vonassanak az 
előadók sorába, sőt van eset, amikor az kívána-
tos is. Elénk vitát keltett a diákelőadók kérdése. 
Az egyik fölszólaló nagyon elmésen jegyezte 
meg, hogy „wir wollen Hochschulkurse und 
nicht Hochschűlerkurse" (főiskolai, nem pedig 
főiskolai tanulói tanfolyamokat akarunk) és 
kifejtette, hogy a népszerű főiskolai előadások-
nak népszerűeknek kell ugyan lenniök, de 
egyszersmind tudományosoknak is. — Szóba 
került az előadók díjazása is és kitűnt, hogy 
a német birodalomban egyik - másik kisebb 
helyen az előadók díjtalanul tartják előadásaikat, 
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de beismerték, bogy ez az állapot nem tartható 
fönn, hanem az intézmény biztosítása szem-
pontjából okvetlenül szükséges az előadók 
díjazása, valamint az is, hogy az előadások 
látogatása sem legyen ingyenes, hanem belépő 
díj szedessék; 

A tanácskozásoknak legfőbb tárgya az volt, 
hogy mik a népszerű tanításnak eddigi ered-
ményei. A bécsiek jelentése szerint az 1903/4. 
évi folyam második ciklusában kérdőíveket 
osztogattak ki a hallgatók között és az elő-
adókkal a kérdőívek kitöltésére buzdították a 
hallgatókat. 498 hallgató töltötte ki a kérdő-O _ O 
íveket. A kitöltött ívek összeállításából kitűnt, 
hogy a kérdő ívet beadott hallgatóknak több, 
mint 73-ad része a törzsközönséghez tartozott, 
mert csak 156 volt új hallgató. A tanácsko-
zások utolsó tárgya a tanítóknak rendezett 
kurzus volt. 

(Budapest.) G. D. 

A közönséges törtek osztásának 
egyöntetű és könnyű módja. 

Sehol sem követtetnek el oly természetelle-
nességek, mint a közönséges törtek osztásánál ; 
épen azért eza legüldözöttebb tananyag. Atanítók 
zöme ellene van s ellene dolgozik ; kerüli s a 
tanulók is ilyenféle föladatoktól irtóznak. 

Hogyis ne, ha azt mondjuk nekik, hogy 
törtet úgy osztunk: ha szorzunk; ha törtet 
törttel keresztbe szorzunk. Sőt olyan tantéte-
lekkel is meg vannak tömve a számtani kézi-
s tankönyvek, hol a számlálót nevezővé, a 
nevezőt számlálóvá kell tenni, ha az osztást 
sikeresen végrehajtani akarjuk. 

Azt is tanítják, hogy az osztás ezeken felül 
még kétféle, azaz benfoglalás és valódi osztás. 
Ezen az osztási kódexen keresztül kell hatolnia 
a tanulónak, mielőtt a megfelelő eljárást meg-
állapíthatja, mellyel föladatát megoldja. 

Azt mondják s tanítják, hogy ilyen kérdések 
és föladatok, melyekben valamely mennyiség-
nek a felét, harmad-, ötöd-, hetedrészét ke-
ressük : valódi osztással fejtetnek meg, pld. : 
9-nek a harmadrészét úgy találjuk, ha 3-mal 
elosztjuk (9 : 3 = 3), így a félnek ötödrészét is 
úgy találják, ha a felet öttel elosztjuk, ez pedig 
úgy történik, ha a nevezőt az egész számmal 
megszorozzuk stb. 3A-nek a hetedrészét úgy 
találják, ha a törtet héttel elosztják, ezt pedig a 
nevező szorzásával érik el (3A : 7 = U X 7 =3/2s). 
Ezen fönti tantételekben óriási és igen ügyesen 
elrejtett s maszkírozott csalódás rejlik ; mert ha 
valamely mennyiségnek a felét, harmadrészét, 
ötödrészét, hetedrészét vagy akár hányadrészét 
keresem : a helyes megoldás nem osztás, hanem 
szorzás. Valaminek a fele nem egyenlő kettővel, 

a harmada nem egyenlő 3-mal, az ötöde nem 
egyenlő 5-tel ; hanem a fél = V», a harmad = V3, 
Vő stb. 

3/j-nek a hetedrészét nem szabad úgy ke-
resni: hogy V* : 7, hanem így 3/i X V7 = V28 ; 
kétharmadnak az ötödrészét sem szabad úgy 
keresni: 'V3 :5, hanem 2/a X Vs ; sőt az egész 
számoknál sem szabad 12-nek a harmadrészét 
úgy keresni : 12 :3 = 4, hanem így: 12 X V3 = 
12/3 =4. Épen úgy, mintha a 12-nek kétharmad-
részét keresem, nem szabad tizenkettőt 2/3-dal 
osztani, mert 12 : 2A = 372 = 18 ; azaz Va a 
12-ben 18-szor foglaltatik, holott a 12-nek 
2/3-része = 8, azaz 12 X 2A = 2 ih = 8. 

Ha tehát a fönti téves tantételt kiküszö-
böljük, marad az egyöntetű oszlás, mely csak 
akkor alkalmazandó, ha az egységet, az egység-
árt vagy az egyedre eső mennyiséget keressük. 

Osztani tehát csak akkor kell, ha az a 
kérdés, hogy mennyibe kerül egy, mennyi esik 
egyre, mennyit kap egy, azaz ha az egységet 
keresem ; de mihelyt az egységnél kisebb vagy 
nagyobb rész keresendő: az osztás helyébe a 
szorzás lép ; mert akkor a kérdésben az egy-
ségnek jelen kell lennie, hisz másképen a har-
madát, ötödét úgy sem tudom meghatározni. 
(A föntjelzett egység nem azonos az egyessel.) 

Példák: 372 m posztónak az ára 20 K, 
mennyibe kerül egy méter? Ha 57a liter bor-
nak az ára 77* K, mennyibe kerül egy liter? 
Ha valaki 8 nap alatt 10 72 liter petroleumot 
fogyaszt, mennyi esik egy napra? stb. Ilyen 
osztásokból eredő osztatok értendők az egy-
ségek, egység-árak alatt. 

Hogyan osztandók tehát a közönséges, 
valódi, ál- és vegyestörtek egyöntetűen akár 
egész számokkal, akár törttel ? 

Mielőtt a közönséges törtek osztásához 
fogunk, szükséges a tanulóknak bebizonyítani, 
hogy az osztat nem változik, ha úgy az osz-
tandó mint az osztó egyenlő módon nagyob-
bodott, vagy kisebbedett. Pl. : 4 : 2 = 2; három-
szor nagyobbítva = 12 : 6 = 2 ; ötször nagyob-
bítva = 60:30 = 2; tízszerte kisebbítve = 6 : 3 = 2; 
kétszer kisebbítve; stb., stb. Erre építendő 
az összes törtek osztása. 

Lássunk minden fajtából egy-egy példát: 
2/s : 4, ezen és az ehhez hasonló példák t. i. 

hol az osztandó tört, az osztó pedig egész 
szám, így fejtendők meg, hogy az osztandó 
nevezőjét : az ötöst elhagyom, ezzel az osztandó 
ötször nagyobbodván, az osztót is ötször kell 
nagyobbítani, vagyis 2/s : 4 = 2/ó : 20 = 2:20 = 0'1 ; 
vagyis ha 2/s koronáért 4 liter tejet kapok, 
akkor egy liternek az ára 10 fillér vagy 0.1 K, 

2. Ha az osztandó egész szám és az osztó 
tört. Pl. 

4 koronáért vettem 2/ó g. zabot; mennyibe 
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kerül ebből egy g. ? (4:2/s). Most elhagyom 
az osztónak a nevezőjét (az ötöt), ezzel az 
osztó ötször nagyobbodván, az osztandót is 
ötször kell nagyobbítani. 4 : 2U - 20 :2/s = 20 :2 = 
10; azaz egy métermázsa zabnak az ára (az 
egység) 10 K. 

3. Ha az osztandó vegyes tört, az osztó 
egész szám. Pld. 

Egy munkás 3 nap alatt 4V2 koronát keres, 
mennyi esik egy napra ? 4 V2 : 3 = ®A : 3 = 9: 6 = 
1.5 K. 

4. Ha az osztó vegyes tört. Pl. 
62A nap alatt 8 m3 földet ástam; mennyit 

ástam egy nap alatt ? 8:62/s = 8: 2 %. Elhagyom 
az osztó nevezőjét (a hármast), ezzel az osztó 
3-szor nagyobbodott, kell az osztandót is 3-szor 
nagyobbítani, azaz: 8 : 2 % = 24:20 = 1*2 m3 

5. Vegyestörtekkel. Pl. 
7V2 deciliter tintát fogyasztunk 3 73 hónap 

alatt ; hány deciliter kell egy hónapra ? 
7 V» : 3Va = ,5/2 : '% = " A : 1 0 = 45: 20 = 2"25 dl. 
Azaz 15/2 úgy osztandó 10/3-dal, ha pl. az 
osztónak elhagyom a nevezőjét (a hármast), 
azzal az osztó 3-szor nagyobbodott, kell az 
osztandót is 3-szor nagyobbítani, lesz 4 5 /2 :10; 
ezután elhagyom az osztandó nevezőjét (a 
kettest), ezzel ez megint kétszer nagyobbo-
dott, kell az osztót is 2-szer nagyobbítani ; 
az 45: (10 X 2) 20 = 2 25 dl. 

Ily módon tanítva a közönséges törteket, 
csakhamar játékká válik úgy a tanítónak mint 
a tanulóknak ezen szörnynek tartott tananyag. 
Figyelmeztetem egyúttal a kísérletet tevőt, 
hogy ezen kívül se milyen módot ne mutasson 
s ne tanítson, nehogy nehézzé váljék a tanulás 
azáltal, hogy mikor kell ily módon s mikor 
másmódon osztani. Azt is ajánlom, hogy ne 
adjanak holmi excentrikus nevezőket, pl. 
19, 37, 39, 59, 79 stb.; hisz ezek az ő életé-
ben s világában nem fordulnak elő. Elég a 
12-es számkörig menni; mire való neki a 7-es, 
9-es, 11-es nevező? Ezek csak rabolják az 
időt s megnehezítik a tanító és a tanuló 
dolgát, különösen a törtek összeadásánál, hol 
a legkisebb közös többes vagyis a közös 
nevező keresésénél fölösleges munkát s id)-
pazarlást okoznak. 

A fönti igen természetes módszer mellett a 
közönséges törtek már a IV. osztályban is 
nagyon sikeresen taníthatók. 

(Nagyteremia.) Schwarcz János. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
-f- A „Szepesi tanítóegyesület" május hó 

7.-én Dobó A. elnöklete alatt Iglón választ-
mányi ülést tartott. Ennek lefolyásáról követ-
kezőket jelenthetjük : Elnök a választmány 

tudomására hozza, hogy az elnökség megküldte 
a vármegye országgyűlési képviselőinek a fize-
tésrendezés és nyugdíj szabályozás ügyében 
szerkesztett emlékiratát ; dr. Mürmieh Aurél, 
Igló képviselője válaszlevelében megígérte, hogy 
a tanítóság ezen méltányos kérését tőle telhe-
tőleg támogatni fogja. Az utolsó választmányi 
ülés határozata értelmében az elnökség föl-
szólította a köröket, hogy az „Eötvös-alap" 
céljaira az iskolákban gyűjtést eszközöljenek. 
Az Iglón létesítendő „Tanuló-Otthon" érdeké-
ben megkereste úgy a köröket, valamint a 
megye 13 tanintézetét, hogy mutassák ki a 
szepesi • tanítók közép-, szak- vagy polgári 
iskolába járó gyermekeik számát. — A választ-
mány megbízta az elnökséget, hogy az alapító 
levelek értelmében írja ki a pályázatot az 
„Eötvös-alap" 100 koronás ösztöndíjára és a 
„Tanítók Ferenc József Házá"-ban létesített 
alapítványi helyre. — Azután a választmány 
igaz lelkesedéssel bizalmat és elismerést szava-
zott Ujváry Bélának, az Eötvös-alap érdem-
dús elnökének ezen egyesület gyors fellendülése 
és felvirágoztatása érdekében kifejtett buzgó és 
áldásos működéseért. A választmány örvendete-
sen tudomásul vette a vármegyének a 15 éven 
aluli gyermekeknek a nyilvános mulatóhelyekről 
való távoltartásáról szóló szabályrendeletét. Az 
elnök kegyelettel emlékezett meg Imre Lőrinc 
kir. tanácsos, Szepes vármegye volt tanfelügye-
lőjének elhunytáról. A választmány elhatározza, 
hogy arra az esetre, ha tisztelői síremléket 
állítanának neki, az egyesület ahhoz hozzájárul 
és kimondja, hogy az egyesület tagjai közül 
fölkér valakit, hogy a legközelebbi közgyűlé-
sen a megboldogult emlékét méltassa. Az 
egyesület belépett az „Országos Irodalmi 
Szövetség" pártoló tagjai közé. 

^ Pest-vármegye Altalános Tanítóegyle-
tének újpesti járásköre május 7.-én nagy ér-
deklődés mellett tartotta közgyűlését Solymáron, 
hol a sváb nép igazi magyaros vendégszere-
tettel fogadta a 200 számra menő tanítókat 
a pályaudvaron zenével. Verner Jenő solymári 
állami iskolai igazgató-tanító csinos beszéddel 
fogadta Tóth József kir. tanácsos, tanfelügyelőt 
s a tanító-sereget, honnan a templomba vo-
nultak s itt mindenki örömére magyarul éne-
keltek a gyermekek. Isteni tisztelet után Verner 
Jenő, kiválóan sikerült minta-tanítást tartott, 
míg a gyűlésen Benedek Sámuel elnök a tanterv-
revízióról, Kiss Béla újpesti igazgató a fizetés-
rendezésről, Bartha Péter újpesti áll. tanító a 
nyugdíjrevízióról tartottak mélyreható fölol-
vasást. Tóth József kir. tanácsos szép beszéddel 
emelte ki Vernernek és kollegáinak hazafias 
munkáját. A gyűlésen Somlyay József a M. T. 
Orsz. Bizottságának érdemes elnöke is jelen volt. 
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SZÜNORA 
Jókai és a debreceni tanítok. 
A tenger is, a harmatcsepp is visszatükrözi 

a nap sugárkévéit : azokból a fényes emlé-
kezésekből, melyek a magyar nemzet minden 
rétegét vigasztalják most Jókai ravatalánál, 
bőven jut rész a tanítóknak is. 

Hiszen a tanítókra bízta Jókai az új hon-
foglalást, amihez a legfényesebb fegyvereket ő 
szolgáltatta s azok forgatására ő tanított. 

Es hogyan, mennyi szeretettel, mekkora böl-
csességgel, mily ellenállhatatlan sikerrel tanított! 

Egy ilyen „tanfolyamáról" emlékezem meg 
a nagy mesternek. 

Szerette Debrecent és szerette a tanítókat: 
hogyne szerette volna hát a debreceni taní-
tókat? Páratlan jelét adta ennek az atyai 
szeretetnek akkor, midőn az ő jubileumi dok-
torrá avatásának alkalmából sajtó alá rendezett 
„kertészgazdasági jegyzetek" második kiadását 
a Gönczy - egyletnek ajándékozta, hogy a 
„Filléres füzetek" sorozatában ez a tudományos 
szakmunka hódítsa meg a néptanítókat a 
természet szeretetének és művelésének. Csodás 
természetimádás, fél élet komoly búvárkodásán 
átszűrődött gazdag tapasztalás, kertjének meg-
alkotásában és művelésében lankadatlan mun-
kásság és példájának követésére elvarázsló rá-
beszélés revelál ebben a kedves munkácskában, 
amelynek címlapján először használta Jókai a 
„doktor" címet, kifejezvén e/.zel is, hogy nem 
a költő képzelete, hanem a tudós meggyőződése 
vezette a „jegyzetek" írásánál tollát. 

A Gönczy-egylet debreceni tanítói persze 
lelkesedéssel fogadták és gyönyörűséggel olvas-
gatták a „Filléres füzetek" e szenzációs da-
rabját, amely a millennium nagy évében jelenvén 
meg, a haza földjének szeretetét még hatha-
tósabban plántálta a szívekbe. 

A millenniumi kiállításra és a tanügyi kong-
resszusra több mint 100 Gönczy-egyleti taggal 
(tanítókkal, tanítónőkkel) mentem a fővárosba. 
Mintegy hetvenen együttmaraltunk 10 napig, 
tervszerű tanulmán \ ozással minden délelőttet a 
kiállításon, minden délutánt közintézetek láto-
gatásában töltvén. 

Utolsó nap délutánján a Csalogány-utcai áll. 
tanítónőképző-intézetet és a két szeretetházat 
meg a Mayer-árvaházat látogattuk meg, befe-
jezésül a Svábhegy megtekintését és az Eötvös-
villában ozsonnálást véve programmba. 

Az Eötvös-villa pihenője nemcsak tapasz-
talataink megbeszélésére, hanem hazafias hiva-
tásunk ideáinak ápolására is bő alkalmat nyújtott, 
így került a szó a Svábhegy két halhatatlanának: 
báró Eötvös Józsefnek és Jókai Mórnak a nép-
tanítókat irányzó nemes munkásságára is. A 
kertészkedő tanítók egyike, meg egy árvaházi 
nevelőnő ugyanabban a pillanatban fordult 
hozzám a vágy megnyilatkozásával : vajha meg-
láthatnék a Jókai kertjét ! vajha láthatnók 
magát Jókait ! 

Az egész nagy társaság egyesült ebben az 
„elérhetlen" óhajtásban. Hátha nem elérhetlen? 
írtam pár sort a Svábhegy és a milliók szíve 
nagy kertészének ; nyomban jött a válasz : 
szívesen lát bennünket. 

Néma megilletődéssel léptük át a szent 
küszöböt, melynél Jókai várt reánk. Amint 
elébe léptem, tréfás meghökkenéssel kérdezte: 
„Csak nem dikciózol?" „Dehogy — feleltem — 
csupán azt akartam megsúgni, hogy ezek a 
nyakas kálvinista tanítók tamáskodnak a 
Kertészgazdászati jegyzetekből olvasott csodás 
sikerekben." „ Úgy ? no hát gyertek!" 

Vette avatoló hegyes botját és szőlőskertjébe 
kalauzolt. Valóban csodás tenyészet, duzzadó 
gyümölcsfák,filoxerától megóvott eredeti magyar 
fajszőlők lombos és fürtös tőkéi, cserjék, 
vetemények, virágok, ösvények . . . minden leg-
gondosabban, becézgető szeretettel rendezve és 
ápolva. 

Mig futó tekintettel mindezt átpillantottuk, 
már hozzáfogott a nagy kertész a „tanfolyami" 
magyarázgatáshoz. Orahosszat mutogatott, 
ismertetett mindent, amiről „Jegyzetei" emlé-
keztek. Bámultuk szakértelmét, munkásságát, 
sikereit és csodáltuk azt a rajongó szeretetet, 
mellyel az elhagyatott kőbánya törmelékei fölé 
tündérkertet varázsolt az ő leleményessége, 
áldozatkészsége. 

Mikor fölértünk, egy boldog óra feledhetlen 
tapasztalásaival és gyönyörűségeivel, ismét a 
nyaraló tornácához, hálálkodni és búcsúzni kezd-
tünk. „Megálljatok, vannak nekem rózsáim is." 
Azokat már nem a telepükön mutatta meg, 
hanem két emberrel két nagy garabolyt 
rakatott meg a legszebb nyíló és feslő faj-
rózsákkal, aztán maga osztotta kettesével, 
hármasával szét. Egyikünktől, másikunktól még 
azt is megkérdezte: van-e leányuk? vigyünk 
ám neki is. 
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A társaság örege-ifja túláradó elragadtatással 
vált meg a szent öregtől és tündérkertjétől. 
Visszatérve az Eötvös-villába, mindenki azt 
érezte és beszélte, hogy a millenniumi magasztos 
napok legfényesbje mégis csak ez volt. 

Az asszonyok, leányok elkezdtek suttogni, 
tanakodni, majd előálltak a tervükkel : ők a 
Jókai mesés jóságát valami emléktárgy adá-
sával akarnák meghálálni. Alig tudtam le-
beszélni őket: mit adhatnánk mi egy Jókainak? 

Vagy igen, várjanak édes leányaim, mégis 
viszonozzuk okkal-móddal a tanítók tanítójának 
mai nagy gyöngédségét. Még pedig mindjárt 
holnap. Elmondtam tervemet, lelkesen fogadták 
mindanyian; siettünk haza, hogy másnap reggel 
találkozzunk a Jókai-ünneplésre Komáromba 
vivő vonatnál. 

Még estve sürgönyöztem a komáromi polgár-
mesternek és tanfelügyelőnek : készítsék elő a 
mi kegyeletes ünneplésünket. Ötvenen utaztunk 
Komáromba, legalább ötszázan csatlakoztak ott 
hozzánk : a tanács tagjai, a tantestületek, urak 
és — még nagyobb számmal — úrhölgyek. 

Kivonultunk a Jókai szülőháza elé. Ott a 
Szózat lelkes éneklése közben óriási rózsa-
koszorút helyeztünk a ház emléktáblája fölé. 

Úgy terveztük, úgy is tettük, hogy nem 
dikciózunk, miként arról a villájában is 
letiltott mesterünk. A koszorút pár szóval 
figyelmébe ajánlottuk a Jókai-ház bérlőjének. 

Itt következett az újabb meglepetés. A 
Jókai-ház mostani lakója a főrabbi. Bemutat-
kozás után székre állott és Jókai géniuszának 
egy érdekes hódító epizódját beszélte ékes 
szavakkal el. Törte ugyan a főrabbi a magyar 
szót, de mint a prizma ragyogóbban veri 
vissza a tört sugarakat : a főrabbinak tört 
magyarsággal előadott beszéde fényes bizony-
sága volt a magyarság hódító erejének. 

Igen, hódít a magyarság, ha szellemét, 
jellemét, kellemét Jókai tolmácsolja. íme, a 
komáromi zsidó hitközség nagy tudományú, 
híres papot keresvén, külföldre ment, Borosz-
lóból hozta jeles főrabbiját. Persze a pap egy 
szót se tudott magyarul. De Komáromba jött, 
a Jókai szülőhelyére és a szerencsés véletlen 
lakását a Jókai szülőházában jelölte ki. 

Maga vallotta a híres főrabbi, hogy egy év 
alatt megtanult magyarul és hogy egyetlen 
nyelvmestere Jókai volt, kinek összes müveit 
elolvasta és azokból ismerte és szerette meg 
zengzetes magyar nyelvünket, szabad magyar 
lelkületünket, büszke nemes jellemünket. Most 
már szívvel-lélekkel magyarnak vallja magát 
és örömmel vállalt kötelessége a mi kegyeletes 
koszorúnkat megőrizni a legnagyobb magyar 
író szülőházán. 

így hódít ezreket, milliókat az új honfoglaló 
tanítómester. így cselekedjék portyázó hadának, 
a néptanítók nagy seregének minden egyes 
bajnoka. Akkor válik valóra Jókai örökbecsű 
mondása, intése, végrendelete: „Magyarországot 
még egyszer meg kell hódítani, és ez a 
munka a néptanítókra vár ! " 

(Szolnok.) Eötvös K. Lajos. 

Zirzen Janka. 
A magyar közoktatásügynek egyik vezér-

alakját ünnepeljük most széles e hazában, 
Zirzen Jankát abból az alkalomból, hogy be-
töltötte életének 80-ik évét, mely kort meg-
érni a közélet terén működött egyéneknek oly 
ritkán adatott. 

Zirzen Janka nem volt törvényhozó, még 
csak szorosabb értelemben vett agitátor sem, 
irodalmi mőködése jóformán semmi; mind-
amellett Magyarországon, sőt annak határain 
kívül is jó nagy területen minden pedagógus 
tisztelettel említi ezt a nevet s általános a 
nézet, hogy Zirzen is a modem magyar neve-
lés vezéremberei között foglal helyet, mint a 
nőnevelés nagy reformátora. 

Még száz éve sincs, midőn Takács Eva 
(Karacs Teréz anyja) s a nagy Fáy András 
legelőször elméletig hirdették a magasabb 
nőnevelés szükségét hazánkban, melyet később 
utánuk Teleky Blanka grófné (a híres Brunswik 
Teréz huga és Degerando Antonia nagynénje) 
gyakorlatilag igyekezett megvaló-ítani. De még 
csak utánuk alig félszázaddal ezelőtt lépett 
föl csaknem egyidejűleg a magyar nemzeti 
nőnevelés három nagy apostola: V. Beniczky 
Hermin, Zirzen Janka és Molnár Aladár, kik-
nek munkája az Eötvös által inaugurált köz-
szellem támogatásával sikert is idézett elő s a 
nőnevelést nálunk gyökeresen átalakított». 

A nagy úttörők közül ma már csak Zirzen 
él, ő is korának súlya alatt a nagy küzdel-
mektől távol fekvő magányában a hegyaljai 
Tállya községben. Aránylag későn lépett a 
közpályára. Elete derekát már elérte, midőn 
b. Eötvös József, kit Bohus Szögyéni Antonia, 
ez a lelkes nagyasszony, figyelmeztetett reá, 
egyszerű nevelőnőből kinevezte a Budapesten 
1869-ben alapított első állami tanítónőképző 
intézet igazgatónőjévé. Még oklevele sem volt 
eredetileg. Korán árvaságra jutott csaknem 
gyermeklányként 15 éves korában, szülőföldjén 
Jászberényben lett nevelőnő és ezt az oly 
sokszor keserves kenyeret ette évtizedeken át 
s csak kinevezése előtt kevés idővel szerezte 
meg a tanítónői oklevelet a budapesti angol 

|. kisasszonyok intézetében letett magánvizsgán. 
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De a rendszeres előképzettség hiányát Zirzen-
nél a szorgalom, őszinte lelkesülés s mindenek 
fölött a mesés határig menő tapintatosság és 
igazgatói tehetség nemcsak teljesen pótolták, 
hanem nagyban kiegészítették. 27 évig állott 
intézete élén, mely kezdetben a budai részen, 
később az Andrássy-úton állott. Eleinte 9 
növendék volt az intézetben, az utolsó évtize-
dekben már állandóan 200 körül, s maga a 
nevelő személyzet 20 — 30-nál több volt. Mind-
addig azonban, míg erősbödő lábbaja szobájá-
hoz le nem kötötte, Zirzen intézetében minden 
volt s különösen növendékeinek anyja. Felebb-
valói, különösen Eötvös és Trefort föltétlen 
bizalommal viseltettek iránta, a közvélemény 
csakhamar melegen karolta föl, de Zirzen nem 
szerepelt soha saját hivatáskörén kívül, de 
annál melegebb érdeklődéssel kisérte növen-
dékeinek sorsát, kiknek föláldozta pihenő 
óráit és filléreit is. Nem egy-két, hanem több 
száz leány, különösen árvák, köszönhetik neki 
jövőjüket és boldogságukat. S a több, mint 
ezer magyar tanítónő közül, kik egykor tanít-
ványai voltak, ma az összes állami tanítónő-
képző-intézetek és a legtöbb felsőbb leány-
iskola igazgatónői az ő egykori növendékei 
voltak, köztük nem egy család, mint a Stetina, 
Steinitzer, Radnai s mások leánygyermekeinek 
nagy áldozatokat hozó nevelő anyja volt. 

Zirzen igazgatónői működésén kívül is nagy 
érdemeket szerzett a pedagógia terén. Csak 
futólag említjük föl, hogy ő kezdeményezte a 
magyar nevelőnők ügyének fölkarolását s 
szervezte az első nevelőnőképző-intézetet, a 
női kézimunka tanítás részletes módszerét ő 
dolgozta ki először, több kiállításon rendezte 
a magyarországi nőiskolák tárgyait, a magyar 
gazdasszonyok egyesületének árvaházát beren-
dezte és irányította, hatalmas munkát fejtett 
ki a Mária Dorothea egyesület és az országos 
nőiparegyesület alakulásánál, legfőbb támo-
gatója volt a tanítónők menedékháza létesíté-
sénél, sokszorosan elősegítette az Eötvös-alapot 
s a tanítók más közügyeit. 

A legtöbb érdeme mellett is mindenkor 
kimagaslik Zirzen egyénisége, mint szerető 
nőé. Ki maga család nélkül élt, sok száz leány-
nak lett szerető anyja, ki hatalmasabb és 
tekintélyesebb volt, mint a polgári körből 
önerejükből kiemelkedett nők közül bárki. 
Szegényül maradt és 1896 óta tisztán nyug-
díjából él egyik nevelt leánya családjában, de 
már Magyarország minden részében szeretettel 
emlegeti sok tanítónő s most születésének 
80-ik évfordulója alkalmából ezrek kívánják 
őszintén : éljen még soká boldogan, mert ő az, 
ki ezt kiérdemelte. 

(Budapest.) György A. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. — 12.886. szám.) 

A m. kir. belügyminiszter úr folyó évi 
január hó 20.-án 110.000/903. sz. a. valamennyi 
törvényhatóságnak körrendeletet bocsátott ki 
a szemcsés köthártyalob (trachoma) elleni óvó-
és gyógyintézkedések tárgyában. 

Ezen rendeletnek intézkedései a trachoma 
elleni védekezés során szerzett közel két év-
tizedes tapasztalatokon nyugosznak, s az eddigi 
intézkedések hatályon kívül helyezésével a 
felügyeletet, ellenőrzést, gyógykezelést és a 
trachomás betegek nyilvántartását szabályozzák. 

Az 1888. évi november hóban 35.680. szám 
alatt kelt körrendeletet ezennel hatályon kívül 
helyezvén, az érintett belügyminiszteri kör-
rendeletből kiemelem azon intézkedéseket, 
amelyek (a Cím) felügyelete alatt álló közok-
tatási intézetekben pontosan megtartandók. 

Nevezetesen: minden nép-, közép- és szak-
iskolában, ott, hol a vidék teljesen trachoma-
mentes, a községi vagy körorvos, illetőleg 
városi orvos a növendékek szemeit az iskolai 
év elején és végén megvizsgálja, ahol pedig a 
községben több trachomás beteg van, a szem-
vizsgálatot az iskolai év elején, közepén és 
végén kell teljesíteni. 

Ha egyes tanulók a vizsgálat alkalmával 
nem volnának jelen vagy a tanév megkezdése 
után vétetnének föl, a tanító köteles a későbben 
belépett, fölvett tanulókat az orvosnak meg-
vizsgálás végett bemutatni. Időközben észrevett 
szembeteget az orvosnak szintén be kell 
mutatni. 

Az iskolában, intézetekben stb. megejtett 
szemvizsgálatról a belügyminiszteri rendeletben 
közölt minta szerint szem vizsgálati jegyző-
könyvet kell fölvenni, melyet ellenőrzés okáért 
az illető igazgató, illetve tanító megőrizni 
köteles. 

A vizsgálat alkalmával talált trachomásokat 
az óvó- és gyógyintézkedések megtétele végett 
a községi elöljáróságnak és az 1. fokú köz-
egészségügyi hatóságnak a vizsgáló orvos ú. m. 
a városi, községi, illetőleg körorvos, ennek 
hiányában a járásorvos, s oly községekben, hol 
kirendelt külön trachoma orvos van, ez köteles 
bejelenteni. 

Iskolákban, más tan- és nevelőintézetekben 
a szemvizsgálatot a hatóság beleegyezésével az 
illető intézetek saját orvosai is végezhetik ; az 
ellenőrzés behatóbbá tétele végett ezt tenni 
kötelesek is, és pedig nem csak a föntebb 
érintett két, illetve három időponton belül is, 
ha gyanús eset fordul elő, a tanító, illetve 
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igazgató kívánságára köteles szemvizsgálatot 
tartani. 

Az iskolaorvos által végzett vizsgálatot a 
hatósági orvos köteles a vidék fertőzött volta 
szerint félévenkint vagy évenkint egyszer ellen-
őrizni és az ellenőrző vizsgálat eredményét a 
szemvizsgálati jegyzőkönyvbe föltüntetni. 

Az intézeti orvos által talált trachomásnak 
a föntérintett hatóságnak való bejelentése az 
intézeti orvos kötelessége, aki szintén köteles 
szemvizsgálati jegyzőkönyvet fölvenni. 

Ha zárt intézetekben, iskolák, nevelő-inté-
zetek internátusában, nagyobb számú szem-
megbetegedés fordulna elő, melyről nem egészen 
bizonyos, hogy trachoma- e vagy sem, arról a 
közegészségügyi hatóság útján haladéktalanul 
a belügyminisztériumhoz kell jelentést tenni, 
amely szakértő szemorvost fog kiküldeni a baj 
mivoltának megállapítása céljából. 

Az iskola azon hely, ahol a trachoma ellen 
sikerrel lehet és kell is küzdeni. Az iskola, 
illetve a tanítók föladata tehát nemcsak a már 
talált trachoma betegekkel szemben az alább 
megállapítandók szerint eljárni, hanem úgy 
a szemvizsgálatok alkalmával, valamint az 
egészségtani órák alatt a baj természetét, 
keletkezését, veszedelmességét, az ellene való 
védekezés módját, valamint azon körülményeket, 
amelyek terjedését előmozdítják, megismertetni. 

Hívja föl (a Cím) a tanítókat, tanárokat, 
hogy időnkint az ifjúsági egyesületben, olvasó 
körökben, stb., a trachomáról oly irányú ismer-
tetést tartsanak, amit a felnőttek is haszonnal 
hallgathassanak. 

A trachomabeteg tanulókkal az eljárás a 
következő a szembaj fokához képest : 

1. Az iskolából csak azon trachomás tanulók 
tiltandók ki, kiknek baja bő genyes váladék-
képzéssel jár és ezek is csak addig, míg ez 
az állapot tart. 

2. Azok, kiknek szeme már nem váladékos, 
iskolába járhatnak, de a tanító ültesse őket 
külön, lehetőleg az első padokba, hogy köny-
nyebben szemmel tarthassa őket, s legyen rá 
gondja, hogy az egészséges gyermekkel közös 
iskolaszereket s különösen tornaszereket ne 
használjanak. 

3. A trachomás gyermekek rendszeres gyó-
gyításban részesüljenek, ami náluk könnyebben 
kivihető s épen azért eredményesebb is, mint 
a felnőtteknél. 

4. Ha zárt intézetben, internátusban a növen-
dékek közt több trachomást talált az orvos, 
ezek elkülönítéséről s gyógyításáról kell gondos-
kodni, nem pedig hazaküldeni, mert a haza-
küldés által esetleg a baj továbbterjedése 
segíttetnék elő. 

A belügyminiszter úrnak körrendeletét rész-
letes tárgyalás végett mellékletben közlöm. 

Budapest, 1904 április hó 20.-án. 
Berzeviczy. 

KÖRRENDELET. 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. — 40.2401 sz.) 

A m. é. nyári szünidőben rendezett tanítói 
és tanítónői továbbképző tanfolyamokra oly nagy 
számmal jelentkeztek fölvételre a tanítók és 
tanítónők, hogy a folyamodóknak csak egy 
része volt fölvehető. 

Szemben ezzel az örvendetes jelenséggel, 
hogy a már működő tanítók és tanítónők oly 
szíves készséggel ragadják meg az alkalmat, 
mely nekik a továbbképzésre és ismereteik 
kibővítésére nyujtatik : elhatároztam, hogy a 
f. é. szünidőben megújítom ezen tanfolyamo-
kat, még pedig, hogy minél nagyobb mérték-
ben tehessek eleget a fölvételért folyamodók 
kérelmének, ezidén a tanfolyamokat kétszer 
oly nagy számban fogom életbe léptetni, mint 
a m. évben voltak; nevezetesen: Budapesten, 
Baján, Pápán, Modorban, Déván és Máramaros-
szigeten tanítók számára ; Kolozsvárott és 
Szabadkán pedig tanítónők részére. 

Mindegyik tanfolyamra 50 hallgató vétetik 
föl, kik közül 30 ingyenes ellátás (lakás és 
étkezés) kedvezményében részesül, a többi 20 
pedig ugyancsak az intézetben 20 korona 
kedvezményes díj fejében nyerhet a tanfolyam 
egész időtartamára lakást és élelmezést. Az 
útiköltsége (másodoszt. vasúti jegy ára vagy 
a kész fuvarköltség) valamennyi fölvett 
tanfolyamhallgatónak meg fog téríttetni. 

A fölvétel iránt folyamodhatnak bármily 
jellegű iskolánál működő tanítók és tanítónők, 
kik bélyeg nélküli kérvényeiket az ill. kir. 
tanfelügyelőnél nyújthatják be. Más úton be-
nyújtott kérvények nem fogaak figyelembe 
vétetni. A kérvények benyújtásának határideje 
f. é. június 5. napja. A kir. tanfelügyelőségtől 
a kérvények az idecsatolt minta szerint készí-
tendő rovatos ív kapcsán legkésőbben június 
15.-ig ide fölterjesztendők. (Azok, kik ugyan-
azon intézetbe való fölvételért folyamodnak, 
egy íven csoportosítandók.) A tanfolyam 
szervezete és tanulmányi rendszere teljesen a 
m. é. március 24.-én 91.094 sz. a. kelt itteni 
rendeletben körvonalozott és a „ Hivatalos 
Közlönyben"-ben, a ,Magyar Tanítóképző"-
ben és a „Néptanítók Lapjá"-ban is közzé-
tett keretben fog mozogni, azzal a különbséggel, 
hogy az ezidei tanfolyam előadásai közé ugyan-
csak 18 órai terjedelemben a természettani tudo-
mány újabb vívmányainak ismertetése kísérleti 
mutatványok kapcsán szintén fölveendő lesz. 
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A tanfolyam az Egyetemes tanítógyűlésre 
való tekintettel f. é. július 11.-én reggel veszi 
kezdetét és 3 heti időre fog terjedni. Akik 
részt vesznek a tanfolyamon, azok annak 
befejeztével igazolványt nyernek. 

Budapest, 1904. május 11. 
Berzeviczy, s. k. 

(E rendelet mása az egyházi főhatóságok-
nak is megküldetett.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Simkó Mária bárcai, Kis Elek miriszlói, 
Nikitscher József zarándi, Rátskay Ágost 
chirsnei, Polivka Mihály bácskeresztúri, Tóth 
Lajos vihnye-peszerényi, Bulhy László békés-
csaba - erzsébethelyi, Szegedi Mihály nagy-
lucskai, Mihály Gábor besztercei, Mátlié János 
gaurényi, Papp Gusztáv esküllői, Horváth 
József ujhidai, Matisz János krizbai, Kalanda 
Bertalan fekete-lehotai, Bakk Atilla hidvég-
nyáráspataki, Huberné-Benke Irma bodolai, 
Böhm Róza vajdahunyadi, Muzsnay József 
küküllővári, Jakab Árpád csúcsai, Gndkovszky 
Adél bonchidai, Ormai Balázs orsovai, Prunyi 
Ottó hibbei, Bokostinyi Dániel király-lehotai, 
Skerlán Mihály köpcsényi, Kirják József nagy-
sinki, Frank Ferenc budafoki, Bélafi Bertalan 
koproncai, Thuróczy Margit bártfai, Károlyi 
Sándor udvarii, Kiss Sámuel és Simó József 
nagyszebeni, Komjátszegi Lajos csegezi, Székely 
Albert oláhdeltői, Wegling István nagybecs-
kereki, Podhrászky Dezső szlavnici, Balázsovics 
György alsódraskóci, Riecsánszky Matild mo-
sóéi, Siménfalvy Szabolcs nagytarnai, Gábor 
János huttai, Darvas Ferenc gyanafai, Tóth 
Sándor perlaki, Major Károlyné hodosáni, 
WiJfinger Károly korongi, Meszlényi Árpád 
alsóhrabóci, Móró András borosznói és Nóvák 
Ignác felsőszarvasi állami, Galodsey Irén zub-
rohlavai, Rudolf Irma liorvát-járfalui, Gugidján 
Traján sresáci és Dörnyei Ferenc községi, 
Hován Endre enyiszkei, Kanyó Ödön bács-
újfalusi, Gasz József baranyajenői, Mayer 
József baranyabáni, Weidenhoffer Emilia vere-
bélyi, Tolnay Adám rézbányai, Perényi József 
dági, Halász János szári, Papes István szemerei, 
Tótter István berkenyei, Szólczer József jalsói, 
Halper János budajenői, Klempa Margit 
pozsonyi, Unteriveger Ánna orcifalvai, Moussong 
Gyula hőgyészi, Herczóg Antal nyerői, Matics 
Ignác fekésházai, Stangl Sándor városlődi, 
Keller Lőrinc ajkarendeki és Strassburger 
Béla málcai róm. kath., Simon Mihály alsó-
remetei, Görög Pál sajtényi, iMpán Anna nagy-
és kisosztrói, Ghetie Miklós tarsolci, Mikle 
Győző egerháti és Dohán Mihály magyar-
komjási gör. kath., Dolga János kétegyházai, 

Trandafi Nesztor szlatinai és Csiki János máté-
falvi gör. kel., Munkán Aurél muszkai és Taucsán 
Romulusz nagylaki görög keleti román, Kiss 
Károly fogarasi és Balog István nagykikindai 
ev. réf., Kvasz István kulpini, Tartler Péter 
földvári, Lipták Endre kokovai, Bátyel Lajos 
szudi, Bartal Gusztáv turicskai, Schneider 
János toporei és Szuhács János ivánkófalui 
ág. ev., Várhelyi Izsó szenici, Kolm Vilmos 
pozsonyi és Feuermann Márk szepesváraljai 
izr., végre Horn Lipót báti magán elemi iskola 
tanító, illetve tanítónő részére a magyar nyelv 
sikeres oktatásában tanúsított kitűnő buzgalmuk 
elismeréseül egyenkint (100) egyszáz korona 
jutalomdíjat engedélyezett. 

Budapesten, 1904. évi április hó 23.-án. 
A miniszter meghagyásából : 

Molnár Tiktor, 
miniszteri tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: a nagyatádi 

Takarékpénztár Részvénytársaságnak, amely a 
nagyatádi áll. el. iskola szegény tanulói föl-
ruházására kétszáz koronát adományozott. 

Kinevezte: Szalay Júlia oki. tanítónőt a 
beregszászi áll. el. népiskolához tanítónővé. 

Jóváhagyta : a nemes és pórmagasi alapít-
ványi kisdedóvoda alapszabályait. 

Tanszerül engedélyezte : a Diebold-féle 
számoló gépet az elemi népiskolák első osztálya 
számára, az 1—20-ig terjedő számkörbeli 
szemléltetésekre a hivatalos birálat alapján a 
folyó évi 28.927 sz. a. kelt rendelettel és azt 
az engedélyezett tanszerek jegyzékébe föl-
vette ; a Luzsa Mátyás pozsony-szentgyörgyi 
igazgató-tanító által szerkesztett elemi didak-
tofont az elemi népiskolai, a nagyobb méretű 
általános didaktofont a polgári iskolai ének-
tanítás használatára mint segédeszközt a 
98.428/903. sz. a. kelt rendelettel és az enge-
délyezett tanszerek jegyzékébe fölvette. 

Nyugdíjat utalványozott: Szöllösy Etel 
székesfehérvári róm. kath. munkaképtelennek 
talált óvónő részére évi 600 koronát ; Nagy 
József csehii róm. kath. el. isk. munkaképte-
len tanító részére évi 880 koronát; Holtzinger 
Pál fraknói róm. kath. tanító részére évi 920 
koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Nemes (Neupauer) István volt tótszerda-
helyi róm. kath. elemi isk. tanító özvegye, 
szül. Dienstenberger Piroska részére évi 500 
koronát; néhai Ekamp József pörgölini róm. 
kath. elemi iskolai volt tanító özvegye, szül. 
Haslinger Mária részére évi 331 korona 50 
fillért és 5 kiskorú árvája részére együtt, évi 
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276 kor. 25 fillért; néhai Városi Imre békés-
gyulai közs. isk. volt tanító özv., szül. Hajas 
Anna részére évi 450 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. A mezőgazdasági tanfolyamra a 

pályázat lapunk mai számának hirdetései közt 
olvasható ; kérdéseikre abból választ nyernek. — 
Sz. Ji Huszt és másoknak. Volt iskola-
társak találkozására vonatkozó fölhívásokat, 
amelyek különben is csak 15—20 egyént 
érdekelnek, sok oldalról igénybe vett lapunkban 
nem közölhetünk. — „Szünidő." Ha díjlevele 
szerint „a kántorságban segédkezni tartozik" : 
csak megegyezés alapján s engedéllyel távoz-
hatik a szünidő alatt. — T. J. Meliádia. A nyug-
díjtörvényjavaslat még nincs beterjesztve, annak 
idején lapunkban jelezve lesz. — Tudakozódó 
K. N. 1. A Wechselmann-féle segélydíjak sorsa 
még nem dőlt el. Talán 2—3 hét múlva. 2. Az 
1904. évi államosításokról lapunk 18. számában 
kimutatást közöltünk. Többet mi sem tudunk. — 
L. M. Nem helyes dolog, ha a tanítói 
kertben levő fákat kipusztítják, — kivéve 
azt az esetet, hogy, ha azok a fák pl. gazdasági 
szempontból károsak volnának. — K. E. és 
többeknek. A rendkívüli államsegélyért beadott 
kérvényeket most intézik el. Egy-két hét múlva 
kapnak értesítést. — V. F. Azon a címen, hogy 
nem ugyanazon helyen töltötte mind az öt évet az 
illető, nincs joguk 5 év multán a korpótlékot 
megtagadni. De talán nem jelentette be, midőn 
pályázott, hogy már két évet szolgált korpót-
lékra s ezt kéri beszámíttatni. Ebből aztán 
kellemetlensége lehet. — C. S. A nyugdíjalap 
beleegyezhet esetleg, hogy On nyugdíját vég-
kielégítéssel cserélje föl. — N. S. A királyi 
tanfelügyelőség van hivatva arra, hogy a nála 
kezelt ügyben fölvilágosítást adjon. — B. F. 
Ha kizárólag kántori állásra^tnegy, akkor köteles 
lesz pótadót fizetni. — A. B. Az adózó össze-
írás nem a tanító kötelessége. — K. F. Nem 
köteles az iskolafönntartó bármikor szabadságot 
adni fegyvergyakorlatra, ha egyébként minttanító 
ezt a gyakolatot a szünidőben is letudhatja. 
Szépszerével, jó szóval azonban elérheti célját. — 
M. B. Csak a helyszínén tudhatja meg, hogy 
az uradalomtól kapott fizetés mellett is van-e 
joga külön tandíjat vagy párbért szedni az 
uradalmi cselédségtől. A fölvétel ügyében tuda-
kozódjék majd a jegyzői tanfolyam igazgató-
ságánál. — M. F. Az évi nyugdíjjárulékot 
minden év első havában le kell fizetni. — R. 
F. On nem tartozott 2 állásnak a terhét egy 
fizetésért elviselni. Követeljen méltányos díjazást 
azért a munkáért, amelyet saját hivatala mellett 

az üresedésben levő tanítói állás teendőinek 
ellátásával teljesített. — K. H. V. Ha állásáról 
lemond, a nyugdíjalap tagja sem lehet s így 
nem köteles befizetni. Lemondását iskolafönn-
tartójánál és a kir. tanfelügyelőségnél jelentse 
be írásban. — L. (í. Okány. Aligha fognak 
pályázatot hirdetni. Utódjával igyekezzék meg-
egyezésre jutni, mert a gyümölcsfák kiirtását 
egy miniszteri rendelet is tiltja. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Budapest székesfőváros küldöttsége 

f. hó 14.-én fejezte ki hódolatteljes háláját 
0 Felségének azért a fejedelmi elhatározásért, 
amellyel királyunk II. Rákóczi Ferenc hamvai-
nak hazahozatalára a kezdeményező lépést 
megtette. Márkus József főpolgármester üdvözlő 
beszédére a király így válaszolt: „Különös 
megelégedésemre Szolgált, hogy mult hó 18.-án 
kelt kézh-atom, mellyel II. Rákóczi Ferenc 
idegen földön nyugvó hamvainak hazaszállí-
tását elrendeltem, országszerte oly élénk és 
hálás visszhangra talált. Értem és nagyra-
becsülöm a magyar nemzetnek azon kegyeletét, 
mellyel kimagasló történelmi alakjai emléke 
iránt viseltetik, s azért szívesen kezdeményez-
tem, hogy a nemzetnek ily nemes érzületen 
alapuló ama közóhaja is teljesüljön. Mindig 
bíztam és bízom a nemzet ősi erényében és 
mindig az volt atyai szívem legfőbb óhajtása, 
hogy kölcsönös egyetértésben igyekezzünk meg-
valósítani mindazt, ami a nemzet javára és 
dicsőségére szolgálhat. Hű ragaszkodásuk újabb 
kifejezését köszönettel fogadva, biztosítom ked-
velt magyar székesfővárosomat változatlan 
kegyelmemről." 

— A népoktatási törvény revíziója. A 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumban folyó 
hó 27.-én tartják meg a népoktatási törvény 
revíziója ügyében tervezett szaktanácskozást, 
melyen dr. Berzeviczy Albert közoktatásügyi 
miniszter fog elnökölni. A törvényjavaslat — 
mely a népoktatásról szóló 1868: XXXVIII., a 
magyar nyelv tanításáról szóló 1879 : XVIII., 
a közs. és felekezeti tanítók és tanítónők fize-
tésének rendezéséről szóló 1893 : XXVI. tör-
vénycikkeket módosítja — öt fejezetben a 
tankötelezettséget, az el. népiskola két (min-
dennapi és ismétlő) tagozatát, a községi és 
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felekezeti tanítók javadalmazását és az állam 
által gyakorlandó fegyelmi jogot, a tanító-
képzést és képesítést, végre az állami tanfel-
ügyeletet összesen 82. §-ban szabályozza. 
Az előadói tervezet kimerítő indokolást is 
tartalmaz, amely a javaslatba fölvett fon-
tos rendelkezéseket minden oldalról meg-
világítja, megokolja és különösen a tankötele-
zettség érvényre emelését, az államnyelv taní-
tását, a tanítóképzést és képesítést, az állami 
felügyelet szabályozását az európai összes 
civilizált államok részéről ismerteti. A nagyfon-
tosságú előadói tervezetet, melyet dr. Berzeviczy 
miniszter utasításai szerint Halász Ferenc 
min. oszt.-tanácsos, a VI. osztály főnöke készí-
tett. lapunk jövő számában behatóan fogjuk 
ismertetni. 

— Yilág folyása. Az országgyűlés mind-
két háza f. hó 13.-Í ülésében egyhangúlag 
hálás köszönetet mondott a királynak II. Rákóczi 
Ferenc hannvainak hazahozatalára vonatkozó 
nagylelkű elhatározásáért. A képviselőházban 
az ö«szes pártelnökök által aláírt indítványt 
Podmaniczky Frigyes b., a szabadelvűpárt 
elnöke ajánlotta tárgyalásra s ezt a Ház, a 
Rákóczi-kor érdemes történetírójának : Thaly 
Kálmánnak hozzászólása után egyhangúlag el 
is fogadta s nyomban átküldte a főrendiház-
nak, ahol azonnal tárgyalták s Weherle Sándor 
és Beöthy Zsolt érdekes hozzászólásai után 
szintén egyhangúlag elfogadták. — A delegációit 
is megkezdték tárgyalásaikat f. hó 14.-én, 
amikor a közös hadügyminisztérium beterjesz-
tette az 1905. évi közös költségvetést, mely 
csak 1,137.965 koronával magasabb ugyan, 
mint a f. évi (t. i. összesen 369,147.883 
korona), de a közös hadügyminiszter a rendes 
költségvetés keretén kívül még 163 millió 
koronát kér új ágyúkra és tengerészeti 
célokra. Ezt a rengeteg összeget kölcsön 
útján fogják előteremteni. — Az orosz-
japán háború eddig a japánok győzelmével és 
előnyomulásával foly. A japánok a tengeri 
diadalok után a szárazföldön is győztek s a 
Jalu folyónál teljesen visszaszorították az 
oroszokat és most föltartózhatatlanul nyomul-
nak előre az orosz főhadiszállás, Mukden felé. 
Port-Arthur kikötőjét a japánok gyújtóhajók-
kal teljesen elzárták s már a szárazföldi össze-
köttetést is elvágták a „bevehetetlen" kikötő-
várossal, mely eszerint japán ostromzár alatt 
áll. A sok vereségre Pétervárott elhatározták, 
hogy az egész orosz hadsereget mozgosítják, 
csakhogy nagyon messze van a harctér s a 

japán hadseregnek is még csak fele van mozgó-
sítva. Óriási küzdelemre lehet kilátásunk ! 

— Csengery Antal özvegye, a magyar úri 
nő mintaképe, akinek háza férje életében a 
magyar tudományos és irodalmi világ nagy-
ságainak találkozója volt, Budapesten elhunyt. 
A megboldogultnak dr. Wlassics Gyula veje 
volt, akihez az Eötvös-alap elnöke részvétiratot 
küldött a haláleset alkalmából. 

— Az Eötvös-alap köréből. „A Somogy-
megyei Általános Tanítóegyesület régi óhajtása 
valósult meg azzal, hogy a Ferenc József 
Tanítóit Házában tett 4000 koronás alapít-
ványának ügye dűlőre jutott." Ezeket a sorokat 
az említett egyesület buzgó főjegyzője : Lengyel 
István írja az Eötvös-alap elnökének. Az egye-
sület jelenlegi fáradhatatlan elnökének : Cságoly 
Józsefnek és Lengyel István egyesületi főjegy-
zőnek az érdeme, hogy az alapítvány immár 
— rövid 2 esztendő alatt — összegyűlt. 
Ezzel az örvendetes híradással együtt Lengyel 
István bejelentette, hogy 50 koronás részesjegy 
kiváltásával az egyesület kötelékébe lép. — 
A Soproni Általános Tanítóegylet föloszolván, 
illetőleg a Sopronmegyei Általános Tanítóegye-
sületbe olvadván, elhatározta, hogv körülbelül 
1400 K készpénz-vagyonát a Tanítók Házában 
létesítendő Sopronmegyei szoba javára adja. — 
A Verébélyi egyházkerület r. kath. tanító-köre 
június 8.-án Ujlóthon tartandó r. közgyűlésével 
kapcsolatban a Tanítók Házában létesítendő 
alapítvány javára jótékonvcélú erdei mulatságot 
rendez. Kívánjuk, hogy nagy sikere legyen és 
hogy ne múljék el tanítógyűlés az Eötvös-alap 
vagy a Tanítók Háza javára rendezett hang-
verseny vagy mulatság nélkül. Csodákat művel-
hetne a tanítóság, ha országszerte egy gondolat 
lelkesítené: az Eötvös-alap, országos segély-
egyesülete föllendítése a tanítók özvegyei, 
gyermekei és árvái jól fölfogott érdekében ! — 
A zólyom-nagyszalatnai járások tanítói körének 
Tótpelsőcön tartott gyűlésén Inderszt Károly 
körelnök az Eötvös-alap javára gyűjtést rende-
zett, mely 19 K 60 fillért eredményezett, amit 
a kör pénztárosa be is küldött az alap 
pénztárába. — A gyarapodás. Folyó évi január 
1-től május 15.-ig 598 új tag összesen 3.874 
koronát fizetett be az alap pénztárába ; a mult 
héten eszerint 26 tij tag lépett be az Eötvös-
alap kötelékébe. Folyó évi január 1-től május 
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15.-ig 96 szövetkezet éá takarékpénztár 1.521 
koronát küldött. Szilágy vármegye 3 évre 20—20 
koronát szavazott meg az Eötvös-alapra. 

— Az egyetemes tanítógyűléssel kapcso-
latos tanszerkiállítás július 4.-dikén nyílik 
meg és öt napig tart. A kiállítás a kultusz-
minisztérium és a kereskedelemügyi minisz-
térium védősége alatt áll. Bemutatják és 
megbírálják az ez idő szerint vagy a közel 
jövőben használatra ajánlható tanszereket. Két 
főcsoportot különböztetnek meg : a rendező-
bizottság és a kiállítók főcsoportját. A rendező-
bizottság kiállításában bemutatják az óvó-, az 
elemi-, az általános, a gazdasági, a mesterinas-
és kereskedőinasiskolák fölszerelését. A hatósá-
gok és az iskolaszergyárosok kiállíthatnak 
épületterveket, padmintákat, fali táblákat, 
szekrényeket, író- és rajzszereket, szemléltető 
képeket és tárgyakat, fali olvasó-táblákat, 
földgömböket, kitömött vagy preparált állato-
kat, szárított növényeket, számoló-gépeket, 
kézimunka - oktatáshoz való anyagkészletet, 
gazdasági gyakorlathoz való eszközöket, torna-
eszközöket, iskolakönyveket, könyvtárakat, 
rendtartási nyomtatványokat, napközi otthonok 
fölszerelését, iskolaegészségügyi és gyógyító-
pedagógiai eszközöket. 

— Fölvétel tanítóképző-intézetbe. A lévai 
m. kir. állami elemi iskolai tanítóképző-intézet 
I. osztályába az 1904/5. tanévre 30 növendék 
vétetik föl. A fölveendő növendékek közül egész 
köztartásban (havi 24 K) részesül 4 növendék; 
3/í köztartásban 6 növendék, Va köztartásban 
10 növendék. Havonként 20 K ösztöndíjat 
kaphat 1 növendék, 15 K-t 2 és 10 K-t 4 
növendék. A folyamodványok beküldésének 
határideje május hó 31. napja. Más intézetből 
felsőbb osztályba csak kifogástalan magaviseletű 
s jó előmenetelt tanúsító növendékek vétetnek 
át. A növendékek szállásért (fűtés, világítás, 
mosás) havonként 10 koronát s az élelmezésért 
havi 24 koronát fizetnek s így akinek semmi 
állami kedvezménye nincsen, annak az ellátása 
havonként 34 koronába kerül. 

— Rövid hírek. 50 év multán. Fölkérem 
azon élő kartársaimat, akik 1854-ben végezték 
velem Győrött a kir. képezdét, szíveskedjenek 
lakóhelyüket tudatni, hogy az 50 éves talál-
kozás felől értekezhessünk. Kaposvár, Fő-utca 
36. Kartársi szeretettel : Csizmadia Ignác, 
nyug. ktanító. — Siketnémák fölvétele. A siket-
némák szegedi intézetébe nemre, vallásra és 
nemzetiségre való tekintet nélkül 7—12 éves 
siketnémák vétetnek föl. A fölvétel iránti kér-
vények az intézet fölügyelő-bizottságához kül-
dendők be ; mellékletek : keresztlevél, orvosi 
és hatósági bizonyítvány. Bővebb fölvilágosí-

tást az intézet igazgatósága ad. — Előfizetést 
hirdet „100 magyar dal, népénekkarok, tanítók 
és tanítónövendékek számára" című gyűjtemé-
nyére Sarudy Ottó, pápai tanítóképző-intézeti 
tanár. A könyv folyó évi május hó végén föl-
tétlenül megjelenik; előfizetési díja 3 korona.— 
Értesítés. A tiszai ág. hitv. ev. egyh. ker. eper-
jesi koll. tanítóképző-intézetben az évzáró vizs-
gálatok sorrendje: május hó 18—28.-ig a 
IV. osztály vizsgálatai; június hó 6—14.-ig 
az I., II. és III. oszt. vizsgálatok. Június hó 
15—18.-ig magántanulók vizsgálatai és június 
hó 20—26.-ig tanítóképesítő vizsgálatok. — 
Gyűlések. A kolozsmegyei tanítótestület Gyalu-
Náda&menti köre ez évi első rendes gyűlését folyó 
évi május hó 28.-án iskola-fölszenteléssel 
kapcsolatosan Magyar-Nádason, az állami iskola 
helyiségében tartja meg. A Pápa-Góth kerü-
leti róm. kath. tanítóegyesület, május hó 24.-én 
tartja tavaszi vándor közgyűlését Pápán. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Sárközy Kálmán (Tass) 39 K; Mayer 
Éva, Szerb-Neuzina („legőszintébb hálája jeléül 
a Néptanítók Lapjától több ízben kapott taná-
csért" belép az alap kötelékébe) 3 K ; Baán 
Ernő (Cégény) gyűjtése 2 K 10 f, tagsági 
díja 3 K. — 2. Tanítók Házára: Balázs Mihály 
küldeménye (a pécskai erdőbe kirándult társaság 
adománya) 2 K 76 f (hozzájárultak: Marosy 
Károly és neje, Balázs Mihály és neje, Mang 
Emma, Géza, József és Mihály, Neubrán Józsa 
és JeDŐ, Nagy Teréz és Nádasy József) ; Baán 
Ernő Cégény 1 K. Átutaltuk az alappénztárába. 

— Halálozások. Veress Lajos, igazgató-
tanító, a gyomai tanítótestület elnöke, a gyomai 
ev. ref. egyház 30 éven át volt tanítója május 
hó 8.-án elhunyt. — Keszler Antal nagy-
gyimóthi róm. kath. kántortanító munkás éle-
tének 64., boldog házasságának 36. és tanítói 
működésének 46. évében elhunyt. — Czakó 
Mihály, a somogymegyei Némategres község 
volt róm. kath. kántortanítója, ki a tanítói 
pályán összesen 38, a fentnevezett községben 
pedig 32 éven át fáradhatatlan buzgósággal 
működött, 59 éves korában meghalt. Áldás 
emlékökre ! 

Tartalom : A magyar népoktatás az 1902-ik év-
ben. — Dr. Berzeviczy miniszter Jókai Mórról. — 
Népnevelés, népnevelő egyesületek. Somssich Sándor. — 
A népszerű főiskolai előadásokat szervező német 
intézmények. Gr. D. — A közönséges törtek osztásá-
nak egyöntetű és könnyű módja. Schwzrz János. — 
Egyesületi élet. — Szünóra. Jókai és a debreceni 
tanítók. Eötvös K. Lajos. — Zirzen Janka. György A. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Klöfuetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Eîçyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . K E R . , ISKOLA-TÉR 3 . 

Kéziratokat nem aduuk vissza. 

A népoktatás reformja. 
(U.) Röviden már megemlékeztünk 

arról a nagyfontosságú törvényjavas-
latról, melyet dr. Berzeviczy Albert 
miniszter lapunk mult számának zár-
takor közölt a folyó hó 27.-i szak-
tanácskozás tagjaival és a sajtóval. Volta-
képen ez még csak előadói tervezet, 
melynek alapeszméjét már 1896-ban 
hallottuk mostani miniszterünk ajkairól 
a II. egyetemes tanügyi kongresszuson 
az egységes nemzeti közoktatásról tartott 
beszédének következő passzusában : „A 
népnevelési törvény revíziójának súly-
pontja tulajdonképen inkább annak 
adminisztratív, mint pedagógiai rendel-
kezésein nyugszik. Az állam lefolyásának 
hatályosabb biztosítása, az államellenes 
iskolai üzelmek sikeresebb megakadályozása, 
a tanítóképesítés államosítása, a tankötelezett-
ségnek intenzívebb és extenzívebb végre-
hajtása által lehet és kell biztosítanunk 
a nemzeti irányit népoktatást." 

Az 1868: XXXVIIL, az 1879:XVIII. 
és az 1893: XXVI. törvénycikkek reví-
zióját tehát dr. Berzeviczy miniszter az 
imént idézett, s a tanügyi sajtóban 
1896 óta sokat vitatott és így teljesen 
előkészített elvek alapján hajtotta végre. 
Figyelme első sorban az iskolaköte-
lezettség érvényre emelésére irányúit, 
mivel aggódva látta, hogy népoktatási 
törvényünk életbeléptetésének három 

és fél évtizede után is a tankötelesek-
nek csak 82'21 °/°-a jár iskolába, Ennek 
a rossz és immár tűrhetetlen állapot-
nak a megjavítására a törvényjavaslat, 
melyet alább bő kivonatban ismertetünk, 
több becses és, lelkiismeretes végre-
hajtás esetében, hatásos iutézkedést tar -
talmaz. A 8. §. megállapítja, hogy kihágást 
követ el és 100 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 
tanköteles gyermeket az elemi népiskola 
mindennapi vagy ismétlő tanfolyamától 
a községi elöljáróságtól vett írásbeli 
megintés után is egyáltalán visszatartja; 
30 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő az, aki a tanköteles gyer-
meket az egyes tanítási napokon elfo-
gadható ok nélkül visszatartja. Hatalmas 
lépés ez előre az 1868 :XXXVIII. t.-c. 
I . §-ával szemben, mely a bírság kiro-
vásának szankcióját elmulasztotta meg-
állapítani, főleg ha figyelembe vesszük, 
hogy a be nem hajtható pénzbüntetés 
elzárásra változtatható át. 

De még ennél is fontosabbnak és a 
törvényjavaslat egyik legbecsesebb részé-
nek tartjuk a 3. §-t, mely kimondja, hogy 
az a tanköteles gyermek, aki „az elemi 
népiskola mindennapi tanfolyamának 
elvégzése után sem sajátította el az 
elemi népoktatás föladatául kitűzött 
legszükségesebb tudnivalókat, a hat éven 
túl még egy évig köteles az elemi népiskola 
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mindennapi tanfolyamába járni." Erre az 
intézkedésre, amely a művelt külföld 
államaiban nem ismeretlen — példa reá 
az osztrák Entlassungs-, a porosz Abgangs-
Zeugniss és a francia Certificat d'études — 
nálunk nagy szükség van. 

Az iskolázás javítását fogja előmozdí-
tani a 7. §. is, mely a zugiskolák 
ellen tartalmaz hatásos intézkedéseket. 
A népoktatás fájának ez élősdiei ellen 
eddig egyes törvényhatóságok szabály-
rendelettel védekezhettek csak s való-
ban ideje már, hogy törvény tiltsa meg, 
hogy vallás-iskola címén nem vallási 
tárgyakat is taníthassanak oly tudatlan 
zugtanítók, akik a magyar állampolgár-
ságot sem szerezték meg. 

Üdvözöljük a törvényjavaslat I. feje-
zete 9. §-ának abbeli intézkedését is, 
hogy kihágásnak minősíti és — amennyi-
ben súlyosabb büntetendő cselekmény 
nem forog fönn — 20 koronáig terjed-
hető pénzbüntetéssel sújtja azt, aki a 
tanítás ideje alatt engedelem nélkül 
megy be az iskolába vagy a taní tást 
zavarja, vagy oly magaviseletet tanúsít, 
mely a tanítói tekintélyt sérti vagy kisebbíti. 

Erre is elmondhatjuk azt, amit a 
3. §-ra, illetőleg az egész törvényjavas-
latra vonatkozólag elmondhatunk, hogy 
debuisset pridem (előbb kellett volna), 
de örvendünk, hogy megvan, illetőleg, 
hogy immár meglesz. 

A törvényjavaslat második fejezete 
megállapítja az elemi népoktatás egész 
szervezetét úgy a mindennapi, valamint az 
ismétlő tanfolyamban. Ez a fejezet 
tartalmazza a magyar nyelv sikeres taní-
tására vonatkozó intézkedéseket, melyeknek 
alapgondolata egyébiránt vörös fonálként 
húzódik végig az egész törvényjavas-
laton, nagy megelégedésére azoknak, 
akik — köztük tanítótársainkkal együtt 
mi is — régóta azt valljuk, hogy a 
magyar nyelvnek, mint különben is állami 
nyelvnek, érvényt kell szereznünk népok-
tatásunk egész vonalán. Csak őszinte 
örömmel üdvözölhetjük a törvény-

javaslat 14. §-át, mely szerint az 1879. 
évi XVIII. t.-c. 4. §-ának a magyar 
nyelv kötelező tanítását tárgyaló ren-
delkezése a nem magyar tannyelvű 
elemi népiskolákban olyan mértékben 
valósítandó meg, hogy a nem magyar 
anyanyelvű gyermek az elemi népiskola 
mindennapi hatéves tanfolyama alatt a 
magyar beszédet annyira elsajátítsa, hogy az 
ö életviszonyainak megfelelően gondolatait 
magyarul tisztán és szabatosan ki tudja 
fejezni, továbbá tudjon magyarul folyékonyan 
olvasni, helyesen írni és számolni. 

A törvényjavaslat eme II. fejezete, 
mely az elemi népoktatás két tagozatáról 
szól, biztosítja egyfelől a nemzeti irányú 
népoktatást, másfelől megszabja a nép-
oktatás társadalmi (szociális) föladatait, 
kihatóvá tevén ekként népoktatásunkat 
a közéletre. 

Közoktatásügyi kormányunk a má-
sodik tagozatra eddig is nagy súlyt 
vetett , főleg a gazdasági ismétlő oktatás 
szervezésével, fejlesztésével és erősíté-
sével ; azzal, hogy a gyakorlati (gazda-
sági és ipari) irányú ismétlő-iskolákat 
most törvényileg szabályozza: csak eddigi 
művét koronázza meg. 

A törvényjavaslat harmadik fejezete 
a községi és felekezeti tanítók javadalma-
zásáról és az állam áltál gyakorlandó jogról 
szól. A 35. §. a községi és felekezeti 
tanítók fizetésének minimumát 800 
koronában állapítja meg, de a 36. §. 
nyomban kimondja, hogy „a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az illetékes 
iskolai főhatóság kívánságára, a törvény-
hozás által évről - évre engedélyezett 
összeg keretén belül a tanítói fizetések-
nek a törvényszerű minimumon fölül 
1000 koronáig való kiegészítésére is 
segélyt nyújthat." 

Lesznek ugyan, akik ezt keveselni 
fogják — és mi sem tagadhatjuk el a 
M. T. Orsz. Bizottságának e tárgyban a 
miniszter elé terjesztett emlékirata 
iránt érzett rokonszenvünket — de 
utalva arra, hogy az új javaslat szerint 



% 

18. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LA P J A . 3 

30 évi szolgálat után — hat kor pótlékkal — 
minden községi és felekezeti tanító 
nyugdíjba beszámított 1600 korona fize-
tésben fog részesülni : konstatálnunk 
kell e tekintetben is a haladást. A fize-
tésnek ilyetén rendezése egyébiránt 
összesen 7,577.509 koronával terheli az 
állam költségvetését. 

Örömmel üdvözöljük e fejezet ama 
részeit, amelyek az állam befolyását a 
községi és felekezeti iskolákkal szem-
ben olykép állapítják meg, hogy — is-
mételjük : lelkiismeretes végrehajtás 
mellett — ez intézkedések remélnünk 
engedik népoktatásunk nemzeti jellegének 
teljes megóvását. 

Fegyelmi eljárás indítható bármilyen 
jellegű iskola tanítója ellen, ha a magyar 
nyelv tanítását elhanyagolja, vagy azt nem 
a fönebb (14. §.) megjelölt célnak meg-
felelő sikerrel taní t ja; ha a kormány 
által eltiltott könyveket (akár nyom-
tatásban, akár kéziratban), vagy ilyen 
taneszközöket használ; ha államellenes 
irányt követ; ha az 1903:IV. t.-cikk 
IS. §-ának tilalma ellenére kivándorlási 
ügyekkel foglalkozik. 

Nagy megelégedéssel fogja bizonyára 
fogadni a tanítóság a törvényjavaslat 
47. §-át, mely kimondja, hogy az állam-
segély —- akár fizetéskiegószítés, akár 
korpótlék az — az illető tanító nevére 
utalványozandó a m. kir. adóhivatalnál, amely 
azt a tanítónak évnegyedes előleges részletek-
ben fizeti ki és örömmel fogja minden 
magyar kultúrpolitikus üdvözölni a 48. 
§-t is, mely bármilyen jellegű iskola 
tanítójára nézve kötelezőnek mondja 
ki azt, hogy a magyar alkotmányra is 
hűségi esküt tegyen. 

A nópoktatásügy szervezetében nagy 
fontosságú lévén a tanítóképzés és képe-
sítés ügye, a törvényjavaslat behatóan 
foglalkozik ezzel a kérdéssel. Szükséges 
is volt már ehhez a dologhoz hozzá-
nyúlni épen nálunk, ahol 48 tanítóképző-
intézet közül 30, 27 tanítónőképző 
közül pedig 20 a felekezeti s az 1901/2. 

iskolai évben 2549 képesített tanító és 
tanítónő közül 1598 felekezeti képzők-
ben nyert képesítést. Ezen a bajon a 
törvényjavaslat olykópen segít, hogy a 
képesítésnek a tanítói állás végleges 
elfoglalására jogosító második fokát 
kizárólag államivá teszi. Utalunk e 
tekintetben a törvényjavaslat 65.—72. 
§-aira. Ez a rendelkezés, melyet a taní-
tóság országos képviselete már évtize-
dekkel ezelőtt sürgetett, a törvény 
hatályba léptét követő négy iskolai év 
elteltével lép életbe. 

A törvényjavaslat ötödik és utolsó 
fejezete az állami tanfelügyelettél foglal-
kozik s ebből kiemeljük azt az intéz-
kedést, hogy a miniszter a kir. tanfel-
ügyelők mellé iskolafelügyelőket alkal-
mazhat a kerület tanítói, tanárai ós 
igazgatói közül. Nagyfontosságúnak tar t -
juk ezt a rendelkezést — minden 
egyebet mellőzve — azért is, mivel a 
tanítás külömböző fokain működő iskola-
felügyelők révén a külömböző iskolai 
tagozatok közt közeledés fog beállani s 
idővel talán mégis elérhetjük azt, hogy 
az alsó, a közép és a felső fokú tanítók 
közé mesterségesen emelt választófalak 
le fognak majd omlani, & közoktatás 
egységes ügyének nagy hasznára. 

Főbb vonásaiban vázoltuk dr. Berzeviczy 
Albert miniszter törvényj avaslatát, melyet 
alább lapunk terjedelméhez mért bő kivo-
natban ismertetünk. Ezt az előadói terve-
zetet nagy megelégedéssel fogadta az 
egész magyar sajtó, mely első olvasásra 
észrevette, hogy alkotója megtette azt 
a lépést, melyet immár valóban meg 
kellett tennünk. Hiszen megdöbbenéssel 
hallotta a napi sajtó azt — ami nekünk, 
szaklapoknak, nem volt újság — hogy 
(az indokolást szó szerint idézve) „az 
1900. évi népszámlálás adatai szerint a 
magyar anyaországban a hat éven fölül 
való népességnek még mindig 38'6a/o-a 
nem tud írni, olvasni, amely átlagos arány-
szám különösen a Tisza balparti részein 
és a Királyhágón túl még sokkal ked-

21* 
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vezőt lenebb; és hogy, á m b á r a m a g y a r 
nyelv kö te lező t an í t á sá ró l szóló 1 8 7 9 : 
XVIir . t . -eikk é le tbe lép te ó ta i m m á r 
24 óv t e l t el, mégis az 1900. évi nép -
számlálás az t a képte len he lyze t e t á l la-
p í to t t a meg, hogy a magyar anyaország 
népességének jó 40°h-a nem beszéli az állam 
nyelvét és megá l lap í to t t a azon, m é g 
fonákabb dolgot, hogy a nem magyar 
anyanyelvű lakosságnak 83'2°h-a nem ért, 
nem beszél magyarul". 

Égető szükség vol t t e h á t e r re a 
tö rvény javas la t r a s igaza van annak a 
napilapnak, me ly azt í r t a , hogy, h a ez a 
javas la t t ö rvénye rő re emelkedik, ö rök re 
fönn fogja t a r t a n i a lko tó jának a nevét . 

Üdvözöljük közokta tásügyi minisz-
t e rünke t e szép a lko tá sé r t ós bizo-
nyára a min isz te r úr intenciói szer int 
cselekszünk, h a megeml í t jük , hogy e 
javas la tnak a szaktanácskozáson is elő-
adó ja : Halász Fe renc osz tá ly tanácsos a 
maga bő t apasz ta l a t a i t is é rvényes í t e t t e 
a miniszter eszméinek és u tas í tása inak 
m eg való s í tásáb an. 

Kívánjuk egyik t ek in t é lyes napi-
lapunkkal, hogy a tö rvényhozás a nép-
ok ta tás e r e f o r m - j a v a s l a t á t mielőbb 
tö rvényerő re emel je s ezzel új erőforrást 
njdsson a hazafias n é p o k t a t á s n a k ! 

A törvényjavaslat 1. §-a az iskolakötelezettség 
idejét állapítja meg olyképen, hogy a gyermek 
6 éven át a mindennapi és 3 éven át az ismétlő 
iskolába köteles járni. A 2. §. a fölmentés eseteit 
jelöli meg ; fölmenthető az, aki a háznál részesül 
a törvénynek megfelelő magánoktatásban vagy 
pedig valamely más, nyilvános tanintézetben 
nyer rendes oktatást ; vagy ha az iskolától 
legalább 2 kilométer távolságban lakik, ahonnét 
az iskolába való járás a gyermek egészségét, 
vagy biztonságát veszélyeztetheti. A 3. §. így 
hangzik: „Amely tanköteles gyermek az elemi 
népiskola mindennapi tanfolyamának elvégzése 
után sem sajátította el az elemi népoktatás föl-
adatául kitűzött legszükségesebb tudnivalókat, 
azt szülője, gyámja, vagy gazdája a hat éven 
túl még egy évig köteles az elemi népiskola 
mindennapi tanfolyamába járatni. Ennek szük-
ségét az iskolai helyi hatóság ^iskolaszék, 
gondnokság) állapítja meg. 

Akik magánúton tanulnak, kötelesek (4. §.) 
nyivános elemi iskolában, esetleg több évről 
összevonva vizsgálatot tenni. 

5. §. A testileg, vagy szellemileg gyenge 
tanköteles gyermeket a tiszti orvos bizonyít-
ványa alapján a községi elöljáróság rövidebb 
vagy hosszabb időre fölmentheti az iskolába 
való járás kötelezettsége alól. 

Ragályos, undort keltő, vagy elmebetegség-
ben szenvedők, továbbá a tanulásra nem képes 
tompa elméjű gyermekek kizárandók a nyilvá-
nos népiskolákból. 

Az iskolamulasztások eseteiben követendő 
eljárás rendeleti úton fog szabályoztatni. (6. §.) 

A zugiskolákról a 7. §. szól: „Zugiskolát 
létesíteni, fönntartani, zugiskolában tanítani, 
vagy a tanköteleseket zugiskolába járatni tilos. 
Zugiskolának tekintendő mindazon tan- és 
nevelő-intézet, amelyben több tanköteles gyermek 
a népiskolai tantárgyakra együttesen taníttatik 
anélkül, lcogy az ilyen iskola fönntartói külön 
egyházi (hit-), vagy polgári községet, avagy 
jóváhagyott alapszabályok mellett iskolai célokra 
alakult társulatot (egyletet) képeznének, vagy, 
hogy a fönntartó magánegyénnek ily intézet 
fönntartására az 1868 : XXXVili. t.-c. 16 — 21. 
§§-ai értelmében jogosultsága lenne. Zugiskolá-
nak tekintendő továbbá az oly vallás-iskola is, 
amelynek tanítója nem magyar állampolgár, s 
amelyben a vallás oktatásán kívül világi tan-
tárgyak is taníttatnak anélkül, hogy az iskola 
a törvény értelmében népiskolának elismerhető 
volna. A zugiskola az illetékes járási főszolga-
bíró (rendezett tanácsú városokban polgár-
mester, Budapesten kerületi előljáró) által 
bezárandó és növendékei a törvénynek meg-
felelő iskolába való járásra utasítandók." 

8. §. Kihágást követ el és 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a 
szülő, gyám vagy gazda, aki a gondjaira bízott 
tanköteles gyermeket az elemi népiskola minden-
napi vagy ismétlő-tanfolyamától, a községi elöl-
járóságtól vett írásbeli megintés után is egy-
általán visszatartja. Kihágást követ el és 30 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő 
az a szülő, gyám vagy gazda, aki a gondjaira 
bízott gyermeket az elemi népiskola mindennapi 
vagy ismétlő-tanfolyamától a községi elöljáró-
ságtól vett írásbeli megintés után is a szorgalmi 
idő egyes tanítási napjain elfogadható ok nélkül 
visszatartja. Kihágást követ el és 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, aki 
zugiskolát létesít, fönntart, zugiskolában tanít, 
vagy tanköteleseket zugiskolába járat. 

A 9. §. a tanítóság régi óhaját valósítja meg 
a következőkben: „Aki anélkül, hogy arra 
törvényes joga volna, valamely nyilvános iskola 
tanhelyiségébe a tanítás ideje alatt engedelem 



5 

nélkül bemegy és a tanítást azáltal, hogy onnét 
az illető tanító fölhívására azonnal el nem 
távozik, vagy szándékosan, bármely más módon 
megzavarja, — nemkülönben az is, aki az iskola 
bármély más helyiségében a tanulók előtt erkölcs-
telen, vagy oly kifejezést használ, illetve oly 
magaviseletet tanúsít, mely a tanítói tekintélyt 
sérti vagy kisebbíti, — amennyiben súlyosabb 
beszámítás alá eső büntetendő cselekmény nem 
forog fönn — kihágást követ él és 20 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő." 

10. §. A 8. és 9. §§-ban említett kihágások 
miatt az eljárás a közigazgatási hatóságok 
hatáskörébe tartozik. A 8. §. első és második 
bekezdésében meghatározott kihágás esetén a o O 
községi bíróság előtti eljárásnak van helye. A 
hatóságnak joga van a 8. §. első és második 
bekezdése esetében a pénzbüntetést akként 
átváltoztatni, hogy elzárás helyett a büntetés 
közmunka teljesítése által is leróható legyen. 
Ez esetben egy napi elzárás helyett egy napi 
közmunka teljesítendő. Ha az elitélt az első 
fölszólítás után 24 óra alatt a közmunka telje-
sítését meg nem kezdi, az elzárás alkalmazandó. 
Amennyiben az elitélt a kiszabott egész köz-
munkát egyfolytában le nem szolgálja, az 
ítéletben kiszabott elzárás aránylagos alkalma-
zásának van helye. 

A javaslat második fejezete az elemi nép-
iskola két tagozatával foglalkozik s kimondja, 
liogy az elemi népiskola hat éven át tartó 
mindennapi és a három éven át tartó ismétlő-
tanfolyamból áll. Az elemi népiskola hat éves, 
mindennapi tanfolyamában az évi szorgalomidő, 
bármilyen jellegű népiskolánál, kis- és nagy-
községekben legalább 8, városokban legalább 
9 hónapig megszakítás nélkül tart. (11. és 12. §§.) 

13. Az állami elemi népiskolákban minden 
kötelezett tantárgy magyar tannyelven tanítan-
dó; a hit- és erkölcstan tanításánál azonban 
a magyar tannyelv mellett, az illető egyházi 
főhatóság kívánatára a szertartási nyelv hasz-
nálata is meg van engedve. A nen állami D O 
elemi népiskolák tanítási nyelvét az iskola-
fönntartók állapítják meg, ha azonban vala-
melyik nem magyar tannyelvű elemi nép-
iskolában a növendékeknek legalább 20 % - a 
magyar anyanyelvű, a magyar nyelv is, mint 
tannyelv használandó. Amennyiben az iskola-
fönntartó az általa megállapított tannyelvet 
megváltoztatni kívánná, ehhez a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter jóváhagyása szükséges. 
Az olyan magyar tannyelvű elemi népiskolák-
ban, amelyekbe nem magyar anyanyelvű növen-
dékek is járnak, ezeknek anyanyelvi oktatása 
felől a lehetőséghez képest szintén gondos-
kodás történik. 

14. §. Az 1879. évi XVIII. t.-c. 4. §-ának 

a magyar nyelv kötelező tanítását tárgyazó 
rendelkezése a nem magyar tannyelvű elemi 
népiskolákban olyan mértékben valósítandó 
meg, hogy a nem magyar anyanyelvű gyermek 
az elemi népiskola mindennapi liat-éves tan-
folyama alatt a magyar beszédet annyira 
elsajátítsa, hogy az ő életviszonyainak meg-
felelően gondolatait magyarul tisztán és szaba-
tosan ki tudja fejezni, továbbá tudjon magyarul 
folyékonyan olvasni, helyesen írni és számolni. 

15. §. A magyar nyelv tanítására vonatkozó 
tantervet a vallás- és közoktatási miniszter 
állapítja meg. Ezt a tantervet úgy'a községi, 
mint a hitfelekezeti elemi népiskolák kötelesek 
követni és érvényre emelni. 

16. §. Az állami és községi jellegű elemi nép-
iskolák tantervét a vallás- és közoktatási miniszter 
állapítja meg. A hitfelekezetek által fönntartott 
elemi népiskoláknál az 1868 : XXXVIII. t.-c. 
11. §-ban fölsorolt kötelezett tantárgyakban 
úgy a mindennapi, mint az ismétlő tanfolyam 
alatt elérendő végcélt és a tanítandó ismeretek 
mértékét, a tanrendszert, tantervet és tan-
könyveket az illető felekezeti főhatóság álla-
pítja meg és azokat esetről-esetre a vallás- és 
közoktatási miniszternek bejélenti; a megálla-
pított mérték azonban nem lehet kisebb, mint 
az, amelyet a közoktatási miniszter az állami, 
községi, társulati és migán elemi népiskolákra 
nézve kötélezőleg megállapít. 

17. §. A nem hitfelekezeti jellegű összes 
elemi népiskolákban csak a vallás- és közoktatási 
miniszter által engedélyezett tankönyvek és 
taneszközök használhatók. A vallás és köz-
oktatási miniszter a felekezeti főhatóságoktól a 
hitfelekezeti népiskolákban használt tankönyve-
ket, legyenek azok nyomtatásban vagy kézirat-
ban, beköveteli és azokat abból a szempontból, 
hogy nem foglalnak-e magukban állam-, alkot-
mány- vagy törvényellenes tanokat vagy tétéle-
ket, megbír áltat ja. Ha valamely népiskolában 
használt tan-, vagy vezérkönyv, vagy tan-
eszköz állam-, alkotmány-, vagy törvényellenes 
tanokat foglal magában, a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter annak használatát eltiltja, 
szükség esetén annak elkobzása és az illetők 
megfenyítése végett a jelen törvény 41. §-a 
értelmében a további intézkedéseket megteszi. 

A 18. §. kimondja, hogy egy tanító 80 
mindennapi tankötelesnél többet nem taníthat. 
„Ahol a növendékek létszáma a 80-at, illetőleg 
a tanterem törvényes méreteit (egy-egy tanulóra 
legalább 0"8 m2 alapterület) túlhaladja és az 
iskolafönntartó, anyagi helyzete miatt, ezek 
számára új osztályokat fölállítani nem képes, 
a vallás- és közoktatási miniszter csak oly 
esetben adhat ideiglenesen engedélyt a nagyobb 
népességű osztály tanítására, ha helyben más 
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jellegű olyan iskola nincs, amely a törvényes 
létszámot túlhaladó növendékeket az 1868: 
XXXVIII. t.-c. 27. §-a alapján befogadhatja." 

A 19. §. kimondja, hogy akik 12 éves 
koruktól kezdve másnemű oktatásban (felső 
nép-, polgári, középiskola) nem részesülnek, 
kötelesek három éven át, 15 éves koruk be-
töltéséig, az elemi népiskola ismétlő tanfolya-
mába járni. Az ismétlő tanfolyam gazdasági 
és ipari irányú tanfolyamra ágazik. Ez utóbbira 
(ipari irányúra) nézve az 1884: XVII. t.-cikk-
nek tanonciskolákra vonatkozó rendelkezései 
(80—87. §§.) állanak. 

A 21—84. §§-ok az ismétlő iskolákkal fog-
lalkoznak; a törvényjavaslat ezen részét Gazda-
sági Ismétlő Iskola c. mellékletünk júniusi 
számában egész terjedelmében közöljük. 

A törvényjavaslat harmadik fejezete a közs. 
és felekezeti tanítók javadalmazásával és az 
állam által gyakorlandó fegyelmi joggál foglal-
kozik. A tanítói fizetésre vonatkozólag a 35. §. 
a következőket állapítja meg : „A községek 
és hitfelekezetek által fönntartott elemi nép-
iskoláknál alkalmazott rendes tanítók (tanító-
nők) évi fizetése legalább 800 koronában, a 
segédtanítók fizetése pedig 600 koronában 
állapítandó meg. Ezen fizetésen kívül a tanító-
kat még természetben tisztes lakás és legalább 
egy negyed holdnyi kert vagy ezekhiányábanmeg-
felelő lakpénz illeti meg. Az 1868 : XXXVIII. 
t.-c. 139. és 140. §§-ainak azon rendelkezése, 
mely szerint a megürült tanítói állomások 
legföljebb félév alatt betöltendők és ezen idő 
alatt az iskolában segédtanító alkalmazandó, 
továbbá, hogy a tanító halála esetén özvegye 
és árvái a halálozás napjától számított félévig 
az egész fizetést és lakást élvezik, végre ugyan-
azon törvénycikk 138. §-ának első pontjában 
foglalt azon rendelkezés, amely szerint a taní-
tók élethossziglan választatnak, a hitfelekezeti 
iskolafönntartókra, illetve a hitfelekezeti elemi 
népiskolákban működő tanítókra is kiterjesz-
tetik 

36. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az illetékes iskolai főhatóság kívánságára, a 
törvényhozás által évről-évre engedélyezett 
összeg keretén belül a következő §§-okban 
meghatározott föltételek és következmények 
mellett a tanítói fizetéseknek a törvényszerű 
minimumon felül 1000 koronáig váló kiegészí-
tésére is segélyt nyújthat. 

37. §. Az összes elemi népiskoláknál alkal-
mazott rendes tanítók 100 K ötödéves korpót-
lékban részesítendők, amely korpótlék hat ízben 
válik esedékessé és összesen 600 koronáig emel-
kedhetik. Ezen korpótlék a 800 koronánál 
nagyobb fizetésbe be nem számítható. Ezen 
korpótlék alapját képező szolgálati idő 1893. 

évi október hó 1-től veszi kezdetét. Egyes 
iskolafönntartóknak a korpótlékra vonatkozó-
lag már fönnálló, vagy ezután alkotandó 
szabályzatai jelen rendelkezés által nem érin-
tetnek, ha azok a tanítókra nézve legalább is 
ezen g -ban megállapított mérvű kedvezményt 
biztosítják. 

38. §. Ügy a községi, mint a felekezeti 
elemi népiskolák iskolai hatóságai kötelesek 
intézkedni, hogy a jelen törvény hatályba 
léptétől számítandó kilenc hónap alatt az 
iskoláikban alkalmazott rendes tanítók (tanító-
nők) fizetését legalább is 800 koronáig, a segéd-
tanítókét pedig 600 koronáig az iskolafönn-
tartók biztosítsák. 

39. §. Ha a hitfelekezeti iskolafönnt ártók ezen 
határidő alatt akár az egyik, akár a másik 
módon kellően nem biztosítanák tanítóik leg-
kisebb fizetését, de iskolájukat mindamellett 
fönntartani kívánják, az ezen törvényben meg-
állapított legkisebb tanítói fizetés az iskola-
fönntartó hitfelekezet terhére biztosítottnak tekin-
tetik. Behajthatatlanság esetében az iskola-
fönntartó hitfelekezettel szemben az 1868 : 
XXXVIII. t.-c. 15. §-ának, illetőleg az 1876: 
XXVIII. t.-c. 6. §-a 4. pontjának rendelkezései, 
a három ízben való megintés mellőzésével nyer-
nek alkalmazást. 

A 40. §. a fizetéskiegészítés módozatait álla-
pítja meg; kiemeljük belőle a következőket: 
Minden olyan tanítói állás, amelynek fizetés-
kiegészítésére államsegély engedélyeztetett, vagy 
államsegély kérelmeztetett, rendszerint szabály-
szerű pályázat útján töltendő be; fizetéskiegé-
szítést csak akkor engedélyez az állam, ha az 
illető tanító legalább 30 mindennapi (6—12-éves) 
iskolakötelest oktat ; ha az állam valamely 
községben állami elemi népiskolát tart fönn, 
az ott helyben levő községi és hitfelekezeti 
elemi népiskola tanítói- fizetésének kiegészí-
tésére és korpótlékaira csak azon esetben 
engedélyezhető új államsegély, ha az állami 
elemi népiskola a községben levő 6—12-éves 
tanköteleseknek törvényszerű oktatását hely-
szűke miatt részben nem képes ellátni és így 
a más jellegű népiskolára tényleg szükség van ; 
ha az állam valamely községi •vagy felekezeti 
iskola tanítójának fizetéskiegészítéséhez 120 
koronát túlhaladó államsegéllyel járul, a tanító 
alkalmazása a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
jóváhagyásától függ ; ha valamely községi vagy 
felekezeti népiskolánál az újonnan rendszeresí-
tett tanítói állás javadalmazásához az állam 
legalább 800 korona fizetéskiegészítési állam-
segéllyel járul, ezen tanítói állásra a tanítót 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki. 

41. §. Bármilyen jellegű elemi népiskolánál 
alkalmazott tanító ellen, tekintet nélkül arra, 
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vájjon van-e fizetésének kiegészítésére állam-
segély engedélyezve, vagy sem, a közigazgatási 
bizottság van jogosítva a fegyelmi eljárást, az 
1876: XXVIII. t.-c. 7. §-ában megszabott 
módon foganatosítani a következő esetekben : 
a) lia a tanító a magyar nyelv tanítását 
elhanyagolja, vagy azt nem a jelen törvény 
li. és 15. §-ban kitűzött célnak megfelelő 
sikerrel tanítja, b) Ha az iskolában a kormány 
által eltiltott tankönyveket (akár nyomtatásban, 
akár kéziratban), vagy ilyen taneszközöket 
használ, c) Ha államellenes irányt követ. 
Államellenes iránynak tekintendő különösen 
minden cselekmény, amely az állam alkot-
mánya, nemzeti jellege, egysége, különállása 
vagy területi épsége, továbbá az állam nyelvének 
törvényben meghatározott alkalmazása ellen 
iránynl, történt legyen az akár tanhelyiségben, 
akár azon kívül, vagy más állam területén 
élőszóval, írásban vagy nyomtatvány, képes 
ábrázolat, tankönyvek vagy egyéb taneszközök 
által, d) Ha az '1903 : IV. t.-c. 18. §-ának 
tilalma ellenére kivándorlási ügyekkel foglalkozik. 

A magyar nyelven való tanítás sikerét a kir. 
tanfelügyelő vagy helyettese az illető iskola-
szék képviselőjének, továbbá a járási főszolga-
bírónak (polgármesternek), esetleg még a köz-
igazgatási bizottság kiküldöttjének jelenlétében 
megvizsgálja és annak eredménye felöl jegyző-
könyvet vesz föl, amelyet az összes jelenlevők-
nek alá kell írniok. Ha az iskolaszék képviselője 
a megjelenést vagy az aláírást megtagadná, 
ezen körülményt a jegyzőkönyvben a többi 
jelenlevők igazolják. A tanító ellen ezen 
jegyzőkönyv alapján indíttatik meg a fegyelmi 
eljárás. Ha a fegyelmi vizsgálat során az 
állapíttatik meg, hogy a magyar nyelv taní-
tásában tapasztalt eredménytelenségnek nem a 
tanító szándékos mulasztása, hanem képességé-
nek fogyatékos volta az oka, ezen esetben az 
illető tanító, amennyiben az orsz. tanítói nyug-
díjintézetnek tagja, nyugdíjazandó, . illetőleg 
végkielégítéssel ' látandó el. A közigazgatási 
bizottság a tanítót a fegyelmi vizsgálat elren-
delésével egyidejűleg állásától és illetményeitől 
felfüggesztheti és ha az illető tanító fizetés-
kiegészítés vagy korpótlék címén államsegélyt 
élvez, ennek kiszolgáltatását felfüggeszti. A 
fegyelmi vizsgálat eredményéhez képest az állam-
segély a tanítótól egészben vagy részben meg-
vonható. Az államsegély megvonása a fegyelmi 
Ítéletben kimondandó. Ha büntetendő cselek-
mény (bűntett, vétség vagy kihágás) esete 
forog fönn, a közigazgatási bizottság az ügyet 
az illetékes büntető hatósághoz átteszi. Ez 
azonban a fegyelmi eljárás folytatását nem 
akadályozza. 

42. §. Ha valamelyik községi vagy felekezeti 

elemi népiskolánál az előző 41. §-ban fölsorolt 
okokból kell állásától elmozdítani, az így 
üresedésbe jött községi vagy felekezeti tanítói 
állásra a tanítót a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, az iskolafönntartó további meghall-
gatása nélkül nevezi ki, a hitfelekezetek által 
fönntartott népiskolákat illetőleg azonban oly 
korlátozással, hogy a kinevezendő tanító azon 
vallásfelekezethez tartozzék, amelynek jellegét 
az iskola viseli. Ha azonban az iskolafönntartó 
ezen tanítói állásra a jelen törvény 40. 
b) pontjában megkívánt kifogástalan képesí-
téssel bíró tanítót képes és kész alkalmazni, 
és ezt a közigazgatási bizottság előtt igazolja, — 
ennek véleménye alapján a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter az állami tanítót ezen 
iskolától elhelyezi. 

43. §. Ha valamely községi vagy felekezeti 
iskolának már két ízben mozdíttatott el taní-
tója a jelen törvény 41. §-a alapján hozott 
fegyelmi Ítélettel, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek jogában áll a községi vagy fele-
kezeti iskolát megszüntetni és helyébe állami 
iskolát állítani. 

44. §. A hitfelekezeti iskolai hatóság azon 
felekezeti tanító ellen, akinek fizetéskiegészítés 
vagy korpótlék címen bármilyen összegű 
államsegély van engedélyezve, a vallás- és 
közoktatási miniszter fölhívására a fegyelmi 
eljárást megindítani és egyidejűleg a tanítót 
állát ától felfüggeszteni köteles a 41. g. alá nem 
vonható minden oly esetben, amelyben az 
1876 : XXVIII. t.-cikk 7. §-a értelmében 
fegyelmi eljárásnak van helye és amelyben a 
tanító állásától mindenesetre felfüggesztendő. 
Ilyen esetekben a miniszter a fegyelmi eljárás 
megindítása iránt a hitfelekezeti hatósághoz 
intézett fölhívással egyidejűleg, vagy az eljárás 
folyamán bármikor az államsegély kiszolgál-
tatását felfüggeszti és azt a fegyelmi vizsgálat 
eredynényéhez képest egészen vagy részben meg-
vonhatja. A hitfelekezeti hatóság a fegyelmi 
eljárást saját szabályai szerint foganatosítja. 
Ha a hitfelekezet főhatósága a fegyelmi 
eljárást a rendelet vételétől számított 14 nap 
alatt meg nem indítaná, vagy azt kellő igazolás 
nélkül 3 hó alatt be nem fejezné, vagy pedig 
az Ítélet meghozatalától számított 14 nap alatt 
a miniszterhez föl nem terjesztené, az esetben 
a fegyelmi ügy az 1876 : XXVIII t.-c. szabá-
lyai szerint a közig, bizottság útján fog ellát-
tatni. Minden hitfelekezeti hatóság köteles 
fegyelmi szabályait a vallás- és közoktatási 
miniszternek tudomás végett előzetesen be-
mutatni. 

A 45. szerint az iskolafönntartók a kor-
pótlék födézésére is kaphatnak (nr'nt eddig is) 
államsegélyt. „ Az olyan hitfelekezeti tanító, aki 



18 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 8. SZÁM. 

államsegélyt élvez, „állásától illetékes egyházi 
főhatósága által hozott fegyelmi ítélettel csak 
az esetben mozdítható el, illetőleg az ilyen 
fegyelmi itélet csak akkor válik jogerőssé, 
amidőn azt a vallás- és közoktatási miniszter 
tudomásid veszi, vagy pedig a miniszter az 
itélet vételétől számított két hó alatt a közig, 
bizottság kiküldött tagja közreműködésével új 
vizsgálat foganatosítását és ennek alapján új 
ítélethozatalt nem kíván." (46. §.) 

47. §. A jelen törvény alapján a községi és 
hitfelekezeti népiskolai tanítók részére akár 
fizetéskiegészítés, akár pedig korpótlék címén 
engedélyezett államsegély a kir. adóhivatalnál 
az illető tanító nevére utalványozandó, amely 
azt a tanítónak évnegyedes élőleges részletekben 
a kir. tanfelügyelő által láttamozott nyugtáira 
szolgáltatja ki. 

48. §. Bármilyen jellegű elemi népiskolánál 
első ízbeu alkalmazott rendes tanító (tanítónő) 
illetékes iskolai hatósága előtt köteles esküt 
letenni, amely eskünek a következőket is kell 
tartalmaznia: „En N. N. esküszöm, hogy ' 0 
császári és apostoli királyi Felségéhez, 0 
Felsége uralkodóházához, a magyar korona 
országainak alkotmányához hű leszek, a nép-
oktatási törvényeket, az erre vonatkozó rende-
leteket, utasításokat és szabályokat megtartom, 
hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a 
hivatalommal járó kötelességeket hűen, lelki-
ismeretes pontossággal és legjobb tehetségem 
szerint teljesítem." A tanítónak az országos 
tanító- és nyugdíjintézetbe való fölvétele, 
valamint a fizetéskiegészítésre engedélyezett 
államsegély folyósítása csak ezen eskü letétélé-
nek föltétele mellett történhetik. Evégből a tan-
felügyelő a tanító első nyugtáját csak akkor 
láttamozhatja, amidőn a tanító az eskü letételét 
előtte okmánnyal igazolja. 

A törvényjavaslat negyedik fejezete a tanító-
képzéssel és képesítéssel foglalkozik. 

A négy évre terjedő tanfolyamú tanító 
(tanítónő)képzőkbe, mint eddig, legalább 14 
éves ifjak, illetőleg leányok vehetők föl, egy-egy 
osztályba 40. Az állami tanító- és tanítónő-
képző-intézetek mellett köztartás és internátus 
állítandó. 

55. Az állami, községi, társulati és magán-
jellegű tanító- és tanítónőképző - intézetek 
magyar tannyelvnek, tehát ezekben az összes 
kötelezett tantárgyak magyar nyelven tanítandók. 
A hittan tanításánál a magyar tannyelv mellett 
az illető egyházi főhatóság kívánságára a 
szertartási nyelv tanítása is megvan engedve. 
A hitfelekezetek által fönntartott képző-inté-
zetek tannyelvét az illető fönntartó főhatóság 
állapítja meg. Amennyiben ezekben a tanítás 
nyelve nem a magyar, a képző-intézet fönn-

tartó hatósága köteles arról gondoskodni, hogy 
ezekben a magyar nyelv és irodalom a rendes 
tantárgyak között magyar tannyelven legalább 
olyan heti óraszámmal taníttassék, mint a 
magyar tannyelvű képző-intézetekben. 

Nagyon fontos a 65. §. s azért azt egész 
terjedelmében közöljük : „ Az elemi népiskolai 
tanítóképesítő vizsgálat két külön szakaszban, 
mint. egymást kiegészítő két külön vizsgálat 
tartandó. A vizsgálat két szakasza áll : a) a 
tanítóképesítő alapvizsgálatból, amely szoros 
viszonyban van a képző-intézetben végzett 
tanulmányokkal és főleg az általános műveltség 
tárgyait öleli föl ; b) a tanítóképesítő szakvizsgá-
latból, amely a szoros értelemben vett tanítói 
szakműveltség, tanítói és nevelői készség kipuha-
tolására szolgál. Mindkét vizsgálat nyilvános." 

66. §. A tanítóképesítő alapvizsgálatra bocsát-
tatnak azok a jelöltek, akik valamely képző-
intézet négy évfolyamát sikeresen elvégezték. 
Ezen alapvizsgálat rendjét a vallás- és köz-
oktatási miniszter állapítja meg, amelyet bár-
milyen jellegű tanító- tanítónőképző-intézet 
követni tartozik. 

67. §. Tanítóképesítő alapvizsgálat a nem 
hitfelekezeti jellegű tanító- és tanítónőképző-
intézetben az illetékes kir. tanfelügyelőnek, 
vagy a vallás- es közoktatásügyi minisztertől 
kirendelt helyettessének elnöklete alatt az illető 
intézet tanítói kara által évenkint tartatik. 
A felekezeti tanító- és tanítónőképző-intézetek-
ben tartandó tanítóképesítő alapvizsgálathoz a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter kormány-
képviselőt rende' ki, mely okból köteles az 
iskolai főhatóság az alapvizsgálat idejét legalább 
egy hónappal előre a miniszternek bejelenteni. 
A minisztertől kiküldött kormányképviselőt 
semmiféle rendelkezési jog nem illeti meg; 
ellenben tartozik felügyelni; hogy a jelen törvény 
intézkedései és a miniszter által megállapított 
vizsgálati utasítások megtartassanak. Evégből: 
a) megtekinti a tanítóképesítő alapvizsgálaton 
készített írásbeli dolgozatokat; b) jelen van a 
szóbeli vizsgálaton, s joga van minden tárgy-
ból mindegyik tanulóhoz kérdéseket intézni ; 
c) meggyőződést szerez arról, vájjon a tanító-
jelöltek a magyar nyelvet oldatóképességgel 
bírják-e ; d) résztvesz a vizsgáló testületnek 
mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgálat ered-
ményét megállapító tanácskozásaiban; e) el-
járásáról és tapasztalatairól kimerítő jelentést 
tesz a miniszternek. Ha a kormány képviselője 
a vizsgálat folyama alatt arra a*meggyőződésre 
jutna, hogy a törvény és a kiadott vizsgálati 
utasítás meg nem tartatott, erre vonatkozó 
észrevételét jegyzőkönyvbe véteti és a minisz-
ternek külön jelentést tesz. Ez esetben a vizs-
gálat alatt állott jelöltek bizonyítványa az ügy 
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végleges eldöntéséig visszatartandó. A miniszter 
az illetékes iskolai főhatóságot az ügy meg-
vizsgálására fölhívja. A főhatóság a vizsgálatot 
azonnal teljesíti és ha ennek folyamán kiderül, 
hogy törvénytelenség vagy szabályellenesség 
csakugyan történt, az alapvizsgálati bizonyít-
ványok kiadását megtiltani és ennek megtörténte 
felől a vallás- és közoktatási miniszterhez 
jelentést tenni köteles ; ha azonban a vizsgálat 
során törvénytelenség vagy szabályellenesség 
nem volt megállapítható, eljárásáról a vallás-
és közoktatásügyi miniszternek a vizsgálati 
iratok bemutatása mellett jelentést tesz és a 
miniszter beleegyezésével az alapvizsgálati 
bizonyítványt kiadatja. 

A magánvizsgálati engedélyt a 63. §. értel-
mében ezentúl is a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter adja meg. 

69. §. A tanítóképesítő alap vizsgálatról nyert 
bizonyítvány elemi népiskolai tanítói állás 
ideiglenes betöltésére és segédtanítói állásra 
jogosít. Azonban az alapvizsgálatot tett tanító-
jelölt legföljebb csak két évig működhetik mint 
ideiglenes, vagy segédtanító. 

70. §. Bármilyen jellegű elemi népiskolai 
rendes tanítói (tanítónői) állásra ezentúl csak 
olyan egyén alkalmazható, illetve választható, 
aki a tanítóképesítő szakvizsgálatot állami 
vizsgáló bizottság előtt sikerrel letette és annak 
álapján tanítói oklevelet nyert. Csak az így 
alkalmazott tanítók léphetnek be az országos 
tanítói nyugdíjintézet rendes tagjai sorába. Az 
állami tanítóképesítő szakvizsgálat nyelve magyar 
és tárgyai közé a nevelés- és tnnítástanon, 
továbbá a tanítási gyakorlaton kívül be veen-
dők: a hit- és erkölcstan, a magyar nyelv 
és irodalom, hazai történet és földrajz, alkot-
mánytan. Az a jelölt, aki nem-magyar tan-
nyelvű képzőintézetben végezte a tanfolyamot-, 
a hit- és erkölcstanból, továbbá a nevelés- és 
tanítástanból, a tanítási gyakorlatokból, ide 
nem értve a magyar nyelv tanítási gyakorlatát, 
az illető intézet tannyelvén is leteheti a képe-
sítő szakvizsgálatot. A tanítóképesítő szakvizs-
gálat díjmentes. 

71. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden, a jelen törvény rendeléseinek meg-
felelően szervezett tanító- vagy tanítónőképző-
intézet mellé állami tanítóképesítő szakvizsgáló-
bizottságot alakít és e bizottságok szervezetét 
rendeleti úton állapítja meg. Az állami tanító-
és tanítónőképző-intézeteknél az állami tanító-
képesítő szakvizsgáló-bizottság elnöke rend-
szerint az illető tankerület kir. tanfelügyelője, 
vagv annak a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter által kirendelt helyettese ; tagjait tanító-
és tanítónőképző-intézetek igazgatóiból, tanárai-
ból, tanfelügyelőkből, kiváló népiskolai tanítók-

ból és más szakférfiakból ugyancsak a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter nevezi ki. Felekezeti 
tanító- és tanítónőképző-intézeteknél e bizottság 
áll: az illető felekezeti főhatóság által a 
miniszternek bejelentett s ez által megerősített 
tagokból, egy a miniszter által az illető fele-
kezeti főhatóság meghallgatásával kinevezett 
elnökből és helyettes elnökből s a miniszter 
által ugyani ly módon kinevezett tagokból (szak-
biztosokból). A felekezeti főhatóság által beje-
lentett tag megerősítését a miniszter csak 
abban az esetben tagadhatja meg, ha ellene 
tényeken alapuló oly kifogások merültek föl, 
melyek működését állami szempontból aggá-
lyossá teszik. A miniszter által felekezeti képző-
intézethez kinevezett tagoknak lehetőség szerint 
az illető felekezethez tartozóknak kell lenniök. 
A megerősített és kinevezett tagokból az elnök 
— esetleg helyettes elnök — esetről-esetre 
úgy a'akítja meg a vizsgáló-bizottságot, hogy 
abban a miniszter által kinevezett tagok s a 
felekezeti hatóságok részéről kirendelt tagok 
egyenlő számban legyenek. A vizsgálati jegyző-
könyvet és a képesítő oklevelet a bizottság 
összes tagjai aláírják. Ha az elnök a vizsgálati 
eljárás körül a törvény követelményeinek 
mellőzését vagy szabálytalanságot tapasztal ; 
vagy ha a jelölt a magyar nyelvet nem bírja 
oktató-képességgel, köteles az oklevél kiszol-
gáltatását aláírásának megtagadása által föl-
függeszteni s a minisztertől az illető jelöltnek 
új vizsgáló-bizottság elé való utasítását kérni. 

72. §. Tanít óképe-ítő szakvizsgálatra jelent-
kezhetnek mindazon jelöltek, akik a tanító-
képesítő alapvizsgálatot sikerrel letették és 
ezután mint ideiglenes, vagy segédtanítók 
(tanítónők) valnmely nyilvános népiskolánál 
egy, legföljebb két évig gyakorlatilag működ-
tek és ezt az illetékes iskolai hatóság hiva-
talos bizonyítványával igazolják ; továbbá azok, 
akik ugyanennyi ideig mint magántanítók, 
vagy házinevelők működtek és növendékeikkel 
a jelen törvény 4. §-a alapján nyilvános elemi 
népiskolákban vizsgálatot tétettek és mindezt 
hiteles bizonyítvánnyal igazolják; végre azok, 
akik erre a jelen törvény 68. §-a értelmében 
a vallás- és közoktatási minisztertől engedélyt 
nyertek. 

A közoktatásügyi miniszter a hitfelekezetek, 
községek vagy társulat által fönntartott tanító-
(tanítónő-)képző intézetet állami segélyben is 
részesítheti, de az ilyen intézetekben az állami 
képző-intézetek tanterve alkalmazandó. (74. §.) 
Az összes tanító- és tanítónőképző-intézetek 
fölött az állami főfelügyeletet a vallás- és 
közoktatási miniszter a királyi tanfelügyelők 
útján gyakorolja. (75. §.) 

76. J;. A jelen törvény alapján a 73. §-ban 
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megállapított idő eltelte után nyert állami 
tanítóképesítő oklevél a köztisztviselők minő-
sítéséről szóló 1883:1. törvénycikk tekintetéből 
a középiskolai érettségi bizonyítvánnyal egyenlő 
értékűnek tekintetik. 

A törvényjavaslat ötödik fejezete az állami 
tanfélügy életet szabályozza. 

77. §. A népiskolai hatóságokról szóló 1876: 
XXVIII. t.-c. 3. §-ából kifolyólag a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter följogosíttatik, hogy 
mindazon tankerületekben, ahol a népoktatás 
érdekében szükségesnek tartja, a kir. tanfel-
ügyelők mellé a szükséghez képest megfelelő 
számú iskolafélügyélöket alkalmazhat, még pedig 
a tankerületben lévő népoktatási, esetleg közép-
iskolai igazgatók, tanárok és tanítók, vagy más 
szakértők közül, amennyiben ezek rendes hiva-
taluk mellett az iskolafelügyelői tisztet is 
elvégezhetik. A megbízást a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter bármikor megvonhatja. Az 
iskolafélügyelők az iskolák tényleges vizsgálata 
alkalmából szabályszerű napidíjat és útikölt-
séget nyernek. 

78. §. A kir. tanfelügyelők mellé rendelt 
iskolafelügyelők a számukra kijelölt községek 
összes népoktatási tanintézeteiben szintén az 
állami felügyeletet gyakorolják és ezen meg-
bízatásukban a tir. tanfelügyelők számára a 
népoktatási törvények végrehajtása tárgyában 
kiadott utasítások szerint járnak el. Iskola-
látogatásaikat a kir. tanfelügyelőtől nyert 
utasítás szerint teljesítik és jelentéseiket a kir. 
tanfelügyelőhöz intézik. 

79. A kir. tanfelügyelőnek joga van az 
állami és községi tanítók, tanítónők és kisded-
óvónők ellen kisebbfokú hanyagság és kisebbfokú 
hivatalbeli engedetlenség esetében, az illetők 
meghallgatása után tíz koronáig terjedhető és 
az orsz. tanítói nyugdíjalap javára beszolgálta-
tandó rendbírságot alkalmazni. Az illető tanító, 
tanítónő, kisdedóvónő a rendbírság kirovása 
ellen birtokon kívül a közigazgatási bizottság-
nál panasszal élhet, amely ezen ügyben vég-
érvényesen határoz. 

A külföldiek által fönntartott, illetőleg föl-
állítandó iskolákra vonatkozólag a közoktatás-
ügyi miniszter rendeletileg intézkedhetik. 

Románia legújabb reformjai a 
tanítóképzés terén. 

A román királyság oktatásügye bámulatos 
haladást tanúsít minden irányban az utóbbi 

"évek alatt és Haret C. Spiru közoktatásügyi 
miniszter minden tekintetben oly serény tevé-
kenységet fejt ki, oly messzetekintő s mélyre-
ható reformokat hozott épen a legutóbbi idők-
ben be, melyekről legalább vázlatos képet 

alkotni, már csak a közel szomszédságnál fogva 
is, nagy érdekünkben áll. Kiváló jelentőséggel 
bír épen a tanítóképzés újjászervezése s ezen 
a téren îs jelenlegi uralkodójának, I. Károly 
királynak köszönheti Románia rendszeres hala-
dását, mert a király, illetőleg akkori fejedelem 
gondosságából Jossi-ban megnyitott s azóta 
Cimpu Lungba, a mi Törcsvári-szorosunk köze-
lébe áthelyezett „Carolu 1." nevet viselő tanító-
képző vala az első ilynemű intézet az egész 
országban. 

Az már köztudomású tény, hogy Románia 
a tanítóképzést teljesen államilag intézi s ott 
a felekezeteknek nemcsak ehhez, de még a 
lelkészképzésben sincs rendelkezési joguk. 

Ez idő szerint 6 állami tanítóképzővel, 2 
tanítónőképzővel rendelkezik a királyság, me-
lyek mindenike történeti elnevezésekkel egyúttal 
nevezetes történeti személyi Egeknek és ese-
ményeknek is emlékeztetője. Ezen intézetek a 
következők : 1. Beriad Ferdinánd főherceg 
tanító- és nevelőképző. 2. Buzeo. 3 Craiova. 
4. Campu Lung I. Károly-tanítóképző (Seola 
normala de invetatori Carol 1.). 5. Galati 
„Costache Negri" tanítóképző Scola normale 
de invetatori „Costache Negri". 6. Jassi „Vasilie 
Lupu" tanhóképző. Idejárul hetedikül a Szt. 
Katalin egyház román népnevelő társulata 
Socieatatea pentru Invetetatura poporului 
romana biserica St. Ecaterina) által Bukarest-
ben állami segéllyel fönntartott jeles intézet. 
Tanítónőképző-intézet csupán kettő működik 
és pedig 1. Bukarestben az árvaházzal, háztar-
tási iskolával, bennlakó főzőiskolával, ipar-
iskolával, női festő-iskolával kapcsolatos „ Eleva 
domua asilum" és 2. Jassi-ban a Stürza Mihály 
nőképző (scola normala de int eta'or a „Mihail 
Stürza".) 

Ezen összesen 7 tanító- és 2 tanítónőképzö-
ből egyenkint 25—40, összesen tehát kerek-
számban 225—360 képesített tanító, illetőleg 
tanítónő kerül ki évente, ami körülbelül meg-
felelne az évi apadásnak, ha a jelenleg szer-
vezett 6000 tanító-állomáshoz még legalább n ö 
2000-re nem volna szükség, úgyhogy a tanító-
képzők számát kívánatos volna 12-ig kiegészí-
teni. A tanítónőjelöltek azonban oly tömegesen 
jelentkeznek, hogy a faluhelyeken amúgy is 
ritka tanítónői állásokhoz mérten a két tanítónő-
képző ez idő szerint nagyon is kielégíti a 
szükségletet. 

Ezen képző-intézetek az egy buzeoi kivéte-
lével, mely mint legújabb alkotás egy régi 
szűk szemináriumi épületben kezdte meg műkö-
dését, mind célszerű épületben és megfelelő 
fölszereléssel szolgálják magasztos hivatásukat 
s a román kormány méltó büszkeséggel utal-
hat ezek érdekében hozott nagy áldozataira. 
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Nagy gondot fordít Haret miniszter a tanító-
képezde'k gyakorlati irányú kiegészítésére is. 
1886-ig a letezett képezdék többnyire a városok 
belterületein bérbe vett szűk és célszerűtlen 
helyiségekben szorongván, szó sem lehetett 
kertészeti és gazdasági gyakorlatokról. Attól 
kezdve igyekeznek őket szabad területekre 
áthelyezni. így Campu Lungu-ban a Carolu I. 
képezde a Flamaida templom közelében, Jassi-
ban a Vasilie Lupu intézet egy Pester nevű 
kertben, Boriadban a város közterén nyertek 
otthont. 1898-ban Galac és Craiova is hasonló 
módon gondoskodtak a mezei gazdaság és 
kertészet mintaterületeiről s a bukareszti 
társulati képezdét az állam egészíti ki a 
Raduvoda templom közelében alkalmas minta-
gazdasági területtel. A gyakorlatra azonban 
édeskevés gondot fordítottak ezen iskolák, 
míglen a jassii Vasilie Lupu intézet igazgató-
jának buzgósága által létesített mintakertészet 
által figyelmessé lett miniszter, Mitru J. igaz-
gató által rendszeres tervezetet dolgoztatott 
ki s a folyó 1903/4-re 1903 június 2.-ról 
1.953. számú legfelsőbb királyi intézvénnyel 
megerősített új tanterv a nyári időszakban 
március 15-től június végéig heti 4 órával min-
den osztályban kötelezővé tevé a gazdasági és 
kertészeti gyakorlatokat s a téli időszakra 
heti 1 óra elméletet rendelt. 

Ezt a reformot már Campu Lung képezdéje 
is megvalósítá s a konyha- és zöldségkertészet 
mellett a gabonanemük, gyümölcsfák tenyész-
tését mintaméhészettel, marhatenyésztéssel 
kapcsoltak össze. A többi képezdéket ezek 
mintáira rendezik be apránkint, mert Románia 
az elemi oktatással kapcsolatosan épen most 
vette munkába a .gazdasági ismeretek rend-
szeres terjesztését is s e nemzetgazdaságilag 
oly fontos cél szolgálatára alkalmas tanítókról 
akar gondoskodni, utánozván a mi kormányunk 
által meghonosított gyümölcstenyésztési jutal-
mazásokkal is bennünket. 

A másik mélyreható újítása a most életbe 
léptetett tanítóképzési reformnak az eddigi 
5 éves tanfolyamnak 6-ra emelése s főleg a 
matematikai tananyag redukciójában, az idegen 
nyelvek kiküszöbölésében és az iskolai zászló-
aljak beszüntetésében áll. A romániai képez-
dék növendékeiket közvetlenül az elemi isko-
lákból veszik föl és pedig a falusi népiskola 
V-ik, a városinak pedig IV-ik osztályából. 

Egészen érthető tehát, hogy a 11—14. élet-
évvel belépő növendékek tanfolyamát 6 évre 
terjesztették ki s így nemcsak az ismeretek 
elsajátítására adtak bővebb alkalmat, de a j 
gondolkozás érettségét, a jellem kialakulását 
is jobban lehetővé tevék az eddiginél. Az 
idegen nyelvekből a német és francia nyelvet 

forcirozták azelőtt, hogy a tanítónak tovább-
képzésére ezekkel is több eszközt biztosítsanak 
s a német, a francii pedagógiai irodalom 
értékesítését lehetővé tegyék. A tapasztalat 
azonban annyira lehangoló vala, hogy Haret 
miniszter célszerűbbnek látta a szinte ered-
ménytelenül elfecsérelt időt a nemzeti irány 
és a gazdasági ismeretek behatóbb fejleszté-
sére fordíttatni. Azelőtt a svajciak példájára 
iskolai zászlóaljakat szerveztek a képzőkben s 
minden intézet el vala látva megfelelő fegyver-
tárral s egyéb kellékekkel. Az 1898.-ki ujonco-
zási törvény azonban kötelezővé tevé a tanító-
jelöltekre is a kaszárnyai életet s ezzel fölös-
legessé vált az amúgy is költséges és katonailag 
illuzórius korábbi berendezkedés. 

A kézimunka-oktatásra is gondot fordít az 
új tanterv s az I., II., III., IY. osztályban 
4—4, a IY—V-ben 2—2 heti órával bevezeti 
a kosárfonás, szalmakalap fonás, könyvkötés s 
más hasonló apróbb kézi ügyességek gyakorol-
tatását. Igen fontos újítás a könyvviteltan föl-
vétele is, miáltal a nagy erővel terjesztett 
fogyasztási szövetkezetek, iskolatakarékpénz-
tárak és népbankok vezetésére képesülnek a 
tanítók. 

Minthogy pedig az összes tanítóképezdék 
internátussal vannak ellátva s a tehetség hiányá-
ból vagy más okból időközben kimaradó 
növendékek egy irányban sem boldogulhatnak, 
Haret miniszter a belügyminiszterrel tárgyalást 
indított meg arra nézve is : hogy akik leg-
alább 3 évfolyamot végeztek, azok a jegyzői 
pályára előkészíthessék magukat. E végből 
három-éves jegyzői iskola szervezését vették 
munkába. 

Azt hiszem, nem fölösleges mindezekről 
nekünk is tudomást szereznünk, mert azt az 
okulást meríthetjük észleleteinkből, hogy a 
kis román királyság állami egységének, nem-
zeti és közgazdasági függetlenségének kiépíté-
sében és biztosításában a legfontosabb szerepet 
épen a jövőbeli néptanítóknak szánta. 

(Budapest.) Téglás Gábor. 

A tanítók és a közigazgatás. 
(Hozzászólás.) 

Egyre nagyobb szellemi tere nyílnék a 
tanítók továbbképzésének, ha az az eszme meg-
valósulna, melyet B. A. cikkíró megpendített 
a Néptanítók Lapja folyó évi 3. számában. 

Mint tanító ember érzem, hogy a pedagógiai 
ismeretek mellett a tanítónak a közéletben 
mennyire szüksége van oly ismeretekre, melyek 
az élet viszonyainak megfeleljenek; annál is 
inkább emelek szót az új eszme megvalósítása 
mellett, mert ennek esetére a tanítók több 
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oldalú s tágabb szellemi ismeretek tudatába 
jutnának s ez új irányú továbbképzésük tanítói 
hivatásukat még tökéletesebbé tenné. 

Ma már a tanítók képzésére a magas kor-
mány igen hasznos irányú tanfolyamokat 
nyitott, hogy alkalmuk legyen ismereteiket 
szélesebb körben gyarapítani, mert csak így 
végezhetnek közhasznú munkát. 

A tanítóban találunk pedagógust, kertészt, 
gazdászt, méhészt stb., ki szellemi munkáját 
gyakorlatba viszi át s a népnek oly eszközöket 
képes nyújtani, melyek anyagi helyzetének 
előnyére válnak. 

Önként következik tehát, hogy a tanító 
szereplése a közéletben a néppel szoros viszony-
ban áll, mert hivatása már maga olyan össze-
kötő kapcsokat képez, melyek ő közte és a 
nép között a bizalmat fölkeltik. 

Korántsem vennék zokon a jegyző urak, ha 
a mai kor magával meghozná a tanítóra nézve O o 
azon áldásos reformot, tekintve továbbképzését 
a jogi törvények köréből, mert mint B. A. is 
mondja: „a köznép szivesebben fordul útba-
igazításért a tanítóhoz, kinek ebből haszna 
nincs, sőt még inkább a jegyzőnek segít né-
mileg a dolgán azzal, hogy a sok tanácsadás és 
útbaigazítás nem rabolja el bokros teendőinek 
elvégzésére amúgy is kevés idejét." 

A jogi törvények tudását a jelen kor viszo-
nyai megkívánják minden diplomával bíró 
egyéntől, ugyancsak megkívánják a tanítótól 
is, kinek tehát egyedüli törekvése legyen 
minél több szellemi táperőt magához venni, 
hogy a köznépnek minden irányban jó kalauza 
lehessen. 

Ez csak úgy érhető el, ha szaktudása mellett 
behatóbban megismerkedik a magyar alkotmány 
törvényeivel és jogaival s ezen ismereteit át-
vinné a gyakorlati életbe, hol a köznépnek a 
közigazgatási ügyes-bajos dolgaiban szakszerű 
útbaigazítással és jó tanácsadással szolgálna. 
Nagy előnyére lenne ez a tanítónak s viszont 
a köznépnek is ; emelné a tanítói tekintélyt 
ezen sokoldalú ismeretköre, mely őt pályáján 
és a társadalomban erős alapokra állítaná. 

Örömmel szólok e tárgyhoz s kívánom, hogy 
az e^zme mielőbb megvalósuljon, mert mond-
hatom, hogy annak idején százával is folya-
modnának az új közigazgatási tanfolyamra 
való fölvételért, hogy megismerkedjenek a 
törvényekkel és hogy a nevelés - oktatás 
mellett még a közigazgatási ügyekben is a 
népnek javára legyenek ! Hiszem, hogy kevés 
kar társnak lesz ez ellen szava, sőt még 
örömmel fogják venni az új, nemes s tanítóra 
fölötte áldásos előnyt. 

Méltán megérdemli ez eszme, hogy mellette 
szót emeljenek s megvalósíttatását kérjék, hogy 

kvalifikációja biztosítsa a magyar tanítót a 
közügy akadálytalan szolgálatára. 

Szerintem leghelyesebb volna, ha a tanfel-
ügyelő urak ezt a dolgot pártfogásukba vennék, 
mert így lehetne reményünk arra, hogy az új 
közigazgatási tanfolyam a tanítók résztre meg-
nyílnék ; mert — bizony — sok új dolgot 
hoznak szaklapjaink, sokszor elhangzanak 
bennük a jó eszmék, melyek később — sajnos — 
álomba merülnek. Nincs meg a végrehajtás. Vé-
tessék e tárgy tehát köztárggyá tanítói egye-
sületekben, kéressék a tanfelügyelő urak erre 
vonatkozó pártfogása, hogy mielőbb megvaló-
sulhasson ! 

(M.-Borsa.) Méhes Endre. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. Gábor. Ha az a tanítói állás hozzátartozik 
az Országos Nyugdíjintézethez, akkor azután is 
kell fizetni a 24 korona évi járulékot. — E. G. 
A felekezeti iskolai adó kivetése 5°/o-nyi terhet 
is meghaladhat, ha törvényes formában történik. 
A felekezet adóját a városi pénztár nem tartozik 
beszedni. Arra való a felekezeti iskola pénztárosa. 
Segítséget nyújthat és tartozik is nyújtani. A 
nyugdíjigény rendezését a tényleges jövedelemről 
szóló hivatalos iratok alapján lehet kérni. —-
D. E. Nem tartanok jogosnak, hogy két 
állást töltsön be az illető : egy fizetett tényle-
ges állást és egyúttal rendes nyugdíjban része-
süljön. A nyugdíjazott tanító más hivatalos 
állást nem tölthet be. Ez a mi véleményünk. — 
W. Dávid. Ouod. Hol hallotta azt, hogy a tanító 
tartozik fizetni a nyugdíj részére a tanítványok 
után járó 30 filléres illetékeket? — A szülők 
kötelessége az. — „999". ,A kir. tanfelügye-
lőség segélyével szólítsa föl az iskolafönntartó 
egyházat, hogy az ön fizetését szolgáltassák ki 
egészen, állását tekintsék véglegesnek, az előbbi 
helyén az egyház papja pedig adja ki önnek az 
50 korona adósság címén visszatartott tanítói 
oklevelét. Természetesen igyekezzék ön az ötven 
koronát kölcsönútján megszerezni és vissza-
fizetni. — .,Sz. P." 1. Aki az állami adót fizeti, 
az tartozik utána pótadót is fizetni. 2. Minden-
féle állami egyenes adó után kivetik az iskolai 
pótadót, nemcsak ház- és földbirtok után. — 
R. M. A tanterem fűtésére adott fát nem lehet 
a nyugdíjba beszámítani. — B. Elemér, igen, 
a tanítót megilleti a tekintetes cím — s azt 
meg is szokták neki adni. — P. József. Leg-
jobb, hogyha ablakfüggönyvásznat rendel és 
maguk, odahaza varrják meg. Budapestről 
hozatni költségesebb volna. — Katona E. 
Ugye végleg el van intézve. — P . Viktor. A 
felekezeti tanító elhalálozása esetén özvegye nem 
köteles saját költségén kántorról gondoskodni. 
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Egy kis gramniatizálás. 
A Néptanítók Lapjának f. évi 17. számában 

Schön József kartársam szíves volt röviden 
ismertetni és méltatni Rendszeres Magyar 
Nyelvtanomat, melyet a tanítóképző-intézetek 
számára írtam. Ismertetésében néhány érdekes 
dolgot is megpendít, pl. nyelvtani műszavaink-
nak a magyar nép gondolkozásához való 
közelebb hozását, tehát a most használt mű-
szavaknak legalább részben, olyanokkal való 
fölcserélését és helyettesítését, melyekkel 
könnyebben rávezethetnők a népiskolai tanuló-
kat az illető grammatikai fogalom megismeré-
sére ; vagyis amelyek használatával ismerthez 
(a gyermek nyelvkincsében és nyelvérzékében 
meglevő valamihez) köthetné a tanító a meg-
magyarázandó ismeretlent. Hát ez igen életre-
való indítvány, s e mezőn való munkába fogás 
sok reménnyel kecsegtet arra nézve, hogy 
népiskolai nyelvtanításunk majdan gyakor-
latiasabbá s szótanítás helyett (tisztesség a 
kivételeknek !) valódi fogalomtanítássá legyen. 

E témára alkalmilag talán magam is vissza 
fogok még térni, de most nem e célból, hanem 
azért nyúltam tollhoz, hogy röviden feleljek 
azon egy pár kérdésre, melyet könyvem ismer-
tetője egyenesen is, nem egyenesen is hozzám 
intézett. 

1. Első kérdés, hogy ideiglenes (változó) 
cselekvést fejez-e ki az ige? Az ismertető ezt 
kétségbe látszik vonni. Azt írja ugyanis: „ha 
a napról azt mondom : a nap világít, akkor a 
világít nem ideiglenes, nem változó, mert a nap 
mindig világít." — Először is az ideiglenes szó 
jelentésével jöjjünk tisztába ! Ideiglenes az, ami 
nem állandó, tehát változó, azaz aminek léte 
időhöz kötött. Mármost, fölvett mondatunkban, 
a világít akár azt jelenti, mint legtöbbször, hogy 
most, a jelenben világít, akár azt, amit az 
ismertető ért rajta, hogy mindig világít : mind-
két esetben időhöz kötve gondoljuk azt a 
cselekvést, amennyiben mindig = minden ideig, 
vagyis, hogy a* múltban is világított, a jelenben 
is világít s a jövőben is világítni fog. Ennek 
oka meg az, mert az igék jelen idői alakját 
olyan cselekvés kifejezésére is használjuk, amely 
általános, tehát minden időben egyformán 
történik (Szinnyei). De félretéve minden nyelv-
bölcselkedést, meggyőző világossággal szól az 
az általánosan ismert nyelvtani tétel, hogy az 

ige oly szófaj, mellyel a cselekvést vagy a 
jelenbe vagy a múltba vagy a jövőbe helyez-
hetjük; s ezt úgy is változtathatjuk, hogy az 
igének bármely alakja a cselekvést időhöz kötve 
fejezi ki (V. ö. a német Zeitwort szóval !). 
Ebben a mondatban: „Szent István meghalt" 
(az ismertető második példamondata) az ige a 
mult időhöz kötött, tehát szintén ideiglenes 
cselekvést fejez ki ; épp így a többi fölhozott 
mondatokban is, melyeket tehát fölösleges lenne 
itt idézni és elemezni. 

Az igeszónak ezen változást magában fog-
laló jelentése ellenében a névszóval állandó 
valóságokat és tulajdonságokat jelölünk; s ha 
névszót mondunk ki, efféle változásra nem 
gondolunk (L. Simonyi : Magyar Nyelvőr 
XXIX. köt. 2. 1.). Vagyis Szinnyei szerint (A 
Magyar Nyelv) „az igékkel azt mondjuk el, 
ami történik ; a névszókkal azt nevezzük meg, 
ami van". 

A nyelvbölcselet így hoz rendszert a külön-
böző jelentésű szavak sokféleségébe, a mondott 
alapon fölosztván összes fogalomszavainkat 
mindenekelőtt eme két csoportba: 1. igeszók, 
2. névszók. 

Az igének most mondott meghatározása 
tehát a fogalom lényeges jegyeit mind össze-
foglalja és szabatosabb, mint az a tág definíció, 
hogy: „az ige oly szó, mely cselekvést fejez ki." 
Ez ugyanis nem zárja ki a cselekvést jelentő 
főneveket, mint: Világítás, megha'ás s a többi, 
melyek a cselekvést időhöz nem kötve fejezik 
ki, amely cselekvést aztán a konkrét fogalmak 
analógiájára önálh'an meglevőnek képzelünk. 

2. Hogy nyelvtanomban a nyelvjárásokat, a 
rokonértelmű szavakat és a névutókat Függelék 
cím alatt vettam be az illető Részekbe, ennek 
egyedüli oka az a szigorú logikai rendszer, 
amelybe én az anyagot beosztani m egkisérlet-
tem. Könyvem I. része a szóhangokról tanít, 
s ide a nyelvjárások, mint alosztály, nem tartoz-
hatnak ; de célszerűségi okból, mint függeléket, 
mégis ide tettem, mert a nyelvjárások hangtani 
alapon tárgyalandók s mert mind egymástól, 
mind az irodalmi nyelvtől leginkább hangtani 
dolgokban mutatnak eltéréseket. — Könyvem 
II. részének 1. szakasza a szókincs osztályozását 
adja elő ; a rokonértelmű szók nem tesznek 
külön szófajt, mint pl. a főnevek ; de minthogy 
más szempontból (princípium divisionis-ból) 
mégis a szókincshez tartoznak, függelékbe kellett 
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őket ide soroznom. Hogy a névutók miért 
kerültek függelékbe, annak logikai okát nyelv-
tanom 104. §-ában (1. ott!) röviden meg is 
mondtam. így fogva tehát föl a dolgot, a 
Függelék-be helyezés épen nem fokozza le 
azon nyelvtani anyagoknak kiváló fontosságát. 

3. Könyvem ismertetője ellenmondást vél 
látni abban a tanításban, hogy az uralkodik, 
diadalmaskodik igék -n ragos állandó határozót 
vonzanak (122. 1.) s az alábbi azon tételben, 
hogy „a fölött névutós határozót, mint állandó 
határozót, csak az uralkodik, diadalmaskodik 
igék mellett használja a magyar beszéd" (123 
1.). Ez nem ellenmondás, mert a 139. §. első 
bekezdésének alapján a második tétel úgy 
értendő, mint kivétel az első alól. Igv tanítja 
ezt pl. Szinnyei és Király Pál is. Ez utóbbi 
így: „Az uralkodást, diadalmaskodást jelentő 
igék mellett állapító ragos kiegészítő helyett 
„fölött" névutós névszó is állhat". 

Ezek az én feleleteim könyvem szíves 
ismertetőjének föltett kérdéseire. Megírtam 
őket azon szándékkal, hogy ne személyes, 
hanem általános érdeket szolgáljanak. 

(Budapest.) Komáromi; Lajos. 

MVA T I L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította: Meszlényi Gyula 
szatmári r. kath. püspöknek, aki a felsőremetei 
vasgyári rkath. felekezeti iskola építkezési cél-
jaira 3000 koronát, valamint Károlyi Imre 
grófnak, ki hasonló célra 1000 kor. készpénzt 
és 2280 kor. értékű anyagot adományozott. 

Kinevezte: Molnár Antal a balatonfüredi 
állami felső népiskolához szolgálattételre rendelt 
állami elemi, oki. polgári iskolai tanítót a X. 
fizetési osztályba állami polg. isk. r. tanítóvá 
és szolgálattételre a balatonfüredi „Erzsébet" 
szeretetházhoz rendelte s az igazgatói teendők-o o 
kel megbízta ; Zimmer Márton oki. tanítót a 
simonyifalvai áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Krachun Adrienne aranyos-maróthi áll. polg. 
isk. segédtanítónőt a X. fizetési osztályba r. 
tanítónővé; Ajtay Gizella oki. kisdedóvónőt a 
marosbogáti áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé ; 
Kurinszky Ferenc oki. tanítót a szakolcai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Tóth György oki. 
tanítót a sonkolyosi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá. 

Nyugdíjat utalványozott: Koncz Lajosnész. 
Szarka Mária hajdúböszörményi munkaképtelen 
közs. óvónő részére évi 820 koronát ; Vincenty 
Izidor veszprémi áll. polgári és felső keresk. isk. 
munkaképtelen tanító részére évi 1340 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett: 
néhai Timkó Károly felsősebesi róm. kath. el. 
isk. tanító özvegye, szül. Plonk Mária részére 
évi 300 koronát, Károly nevű kiskorú árvája 
részére pedig 50 koronát, együtt 350 koronát; 
néhai Bliszka Antal nyitra-pereszlényi rkath. 
el. isk. tanító özvegye, szül. Molnár Viktória 
és 4 kiskorú árvája részére 583 kor. 32 fillért; 
néhai líomhányi Ambrus sajógalgóci róm. kath. 
el. isk. volt tanító özvegye, szül. Vince Róza 
részére évi 350 koronát, Teréz és Tivadar nevű 
kiskorú árvái részére egyenként 58 kor. 33 
fillért, együtt 116 kor. 66 fillért, mindössze 
466 kor. 66 fillért ; néhai Nagy Sándor sajó-
kazai ev. ref. elemi iskolai tanító özvegye, szül. 
Váradi Eszter részére évi 576 koronát, László, 
Erzsébet, Jolán, Emma, Eszter és Ernő nevű 
kiskorú árvái részére egyenként 96 koronát, 
együtt 576 koronát, mindössze 1152 koronát. 

KÜLÖNFÉLÉÉ. 
— A képviselőház közoktatásügyi bizott-

sága f. hó 20.-án Láng Lajos elnöklete alatt 
ülést tartott, melyen Szőcs Pál előadó ismer-
tette a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
jelentését az országos tanítói nyugdíj- és gyám-
alap matematikai mérlegéről, melyből kitűnik, 
hogy a fizetések emelése és a nyugdíjasok 
számának szaporodása szerint az évi fölösleg 
évről-évre csökken és már 1903-ban deficit 
mutatkozik. Berzeviczy Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter előadta, hogy a jelentés 
még hivatali elődjétől származik és a helyzet, 
amelyre a mérleg vonatkozik, igazolja az akkori 
kormány előrelátását, hogy támasztott messzebb-
menő követelésektől elzárkózott. Ami a hely-
zet orvoslását illeti, a harminc filléres járulék 
kiküszöbölését ő is kívánatosnak találja és 
ennélfogva a nyugdíjalap részére más jöve-
delmi forrásokat kell nyitni és az állam hozzá-
járulásának fokozása aligha lesz elkerülhető 
annál is inkább, mert a nyugdíjazás módjai-
nak és föltételeinek javítására nézve is sok 
kívánalom érvényesül. Ma különféle tervezettel 
állunk szemben, de a tárgyalások még befejez-
hetők nem voltak, mert a néptanítói fizetések 
szabályozása is most folyik. Eddig csak az 
állami tanítók fizetését javították, de a kormány 
szándéka a nem állami tanítók fizetésének 
méltányos rendezése is, s így hiányzik még 
az alap, melyen a nyugdíjkérdés véglegesen 
megoldható legyen. Törekvése, hogy a nép-
tanítók nyugdíjazása is lehetőleg amaz elvek 
alapján történjék, mint az állami tisztviselőké. 
Részletezésekbe most nem mehet bele és csak 
annyit kíván még megjegyezni, hogy a nyug-
díjalapnak ma már deficitje van, melyet rend-
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kívüli állami segítséggel kell pótolni. E föl-
szólalás után a jelentést tudomásul vették s azt 
az előadó más nap be is terjesztette a kép-
viselőházban. Idézzük a jelentésből a követ-
kezőket: „Az igények hova-tovább oly mérték-
ben fokozódnak az alap iránt, hogy immár 
beállott az az időpont, melyben az alap folyó-
számadása hiányt fog fölmutatni és az a hiány, 
ha gyökeres orvoslás nem történik, az alap 
rendeltetéséhez nem fűzött fontos érdekek 
komoly veszedelmét jelentené. Az országos 
tanítói nyugdíj- és gyámalap leggondosabb 
kezelésének ellenére sem kerülhette el ezt a 
sorsot. A népoktatás maga is kinőtt a régi 
keretekből s ezzel a nyugdíjintézeti tagolc 
tetemesen megszaporodtak. Időközben a tanítói 
fizetések jelentékenyen emelkedtek s egyben a 
nagyobb fizetéssel emelkedtek az özvegyek és 
árvák ellátásának terhei is. A terhek e növe-
kedésével szemben viszont a bevételek vagy 
egyáltalán nem szaporodtak, vagy pedig, ami 
az alap helyzetét szintén rontotta, részben 
kisebb összegekkel folytak be, mint ahogyan 
arra számíthattak. A 30 filléres járulékot 
évente 480.000 koronával irányozták elő, 
amiből azonban évről-évre átlag 161.686 
koronával kevesebb folyt be. így aztán az 
alap bevétele egymagában ezen a címen tíz 
év lefolyása alatt 1,686.867 korona 45 fillérrel 
kevesebb volt, mint a mekkorára ezt a törvény-
hozás annak idején élőirányozta. A bizottság 
megnyugvással vette tudomásul a vallás- és 
közoktatási miniszternek azt a nyilatkozatát, 
hogy az országos tanítói nyugdíj- és gyám-
alaphoz fűződő érdekek megfelelő biztosítása 
érdekében javaslatával igyekezni fog mihama-
rább a törvényhozás élé járulni, valamint azt 
a kijelentését is, hogy a 30 filléres járulékot, 
mely a legnagyobb ellenszenvet keltette, a jö-
vőben mellőzni óhajtja. Teljesen megokoltnak 
találta a bizottság a miniszter jelentését abban 
a tekintetben is, hogy a nyugdíjtörvény revízió-
jára nézve a fizetések rendezése előtt lehetetlen 
volt megállapodásra jutnia. A képviselőház a 
jelentéseket a közoktatási költségvetéssel egy-
idejűleg tűzte napirendre. 

— A Wecliselniann-féle alapítvány segély-
díjai ügyében valószínűleg e hét végén vagy 
a jövő hét elején lesz meg a döntés. A bizott-
ságok már befejezték munkájokat s most még 
a Pesti izr. hitközség elöljáróságának kell 
a javaslatot letárgyalnia. A bizottságok 971 
kérvényt vizsgáltak meg s azt javasolják, hogy 
a rendelkezésre álló 69 ezer koronát 344 folya-
modó közt osszák meg 200—200 koronájával. 
A segélydíjra ajánlottak közül 172 az izraelita, 

172 pedig a keresztény nyugdíjazott öreg tanító. 
Az alapítvány kamatai voltaképen 80.000 koro-
nára rúgnának, de ebből 11 ezer koronát a 
kincstár hajtott be hagyatéki adó fejében. Az 
esetben, ha ezt az összeget a kincstár vissza-
adja — ami valószínűnek látszik — akkor 
még 55 tanító kap 200—200 koronát. 

— A Magyar Nyelvőr a folyó évben a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ajándékából 
ismét száz elemi népiskolának jár. Ezek közt 
lehetőség szerint tekintetbe vették mindazokat 
az intézeteket, amelyek az utóbbi időben kérték 
a Nyelvőrt. Néhány nem állami iskola kérelmét 
nem lehetett teljesíteni. Azok az állami inté-
zetek, amelyek — az eddigieken kívül — 
1905-re kívánják a lapot, forduljanak a 
Magyar Nyelvőr szerkesztőségéhez (Budapest, 
IV., Ferenc-József-rakpart 27.). Az elemi 
iskolák, tanítók és papok abban a kedvez-
ményben is részesülnek, hogy tíz korona 
helyett hat koronáért kapják a lapot. 1904-re. 
a következő száz állami népiskola kapja a 
Magyar Nyelvőrt : Abauj m. : Aranyidka, Nagy-
ida; Alsó-Fehér m.: Abrudbánya, Alvincbor-
berek, Gyulafehérvár; Arad m. : Borosjenő; 
Bars m. : Szentmárton, Újbánya ; Bereg m. : 
Beregszász, Oroszvég, Szolyva, Mezővári ; 
Békés m. : Békéscsaba ; Bihar m. : Izsópaliaga, 
Mezőtelegd ; Brassó m. : Apáca, Csernátfalu, 
Tatrang; Budapest: X., M. á. v. munkástelep; 
Csanád m : Tornya ; Csik m. : Csikszereda ; 
Csongrád m. : Sándorfalva, Kistelek ; Fiume ; 
Fogaras m. : Fogaras ; Gömör m. : Dobsina ; 
Háromszék m. : Alsócsernáton, Árkos, Illyefalva, 
Nagyajta, Zágon; Heves m. : Hatvan; Hont m.: 
Bakabánya; Hunyad m.: Déva, Felsőszálláspatak, 
Petrozsény; Jász-Nagykún-Sz. m.: Szolnok IV. 
ker. ; Kisküküllő megye : Dicsőszentmárton ; 
Kolozs m. : Kolozs; Krassó-Szörény m. : Facset, 
Karánsebes, Orsova, Románpozsesena; Maros-
Torda m. : Kibéd, Vajdaszentistván ; Mára-
maros m. : Felsővisó, Huszt, Visk, Szurdok ; 
Moson m.: Köpcsén, Magyaróvár; Nagyküküllő 
m.: Alsóbákos, Kőhalom; Nógrád m. : Ecseg; 
Nyitra m. : Verbó ; Pest m. : Kispest, Tököl ; 
Pozsony m. : — ; Sáros m. : Bártfa ; Sopron m. : 
Lajtaujfalu, Siklós; Szatmár m. : Avasfelső-
falu, Kapnikbánya ; Szeben m. : Nagyszeben ; 
Szepes m. : Prakfalu ; Szilágy megye : Szilágy-
somlyó, Zsibó ; Szolnok-Doboka megye : Nagy-
ilonda, Somkerék, Szászujős, Szék; Temes m.: 
Buziás, Gattaja. Majláthfalva; Torda-Aranyos m. : 
Felvinc, Marosbogát, Torockó ; Torontál m. : 
Bresztóc, Rudolsgnad, Zichyfalva, Torontál-
vásárhely ; Trencsén m. : Bán ; Turóc megye : 
T.-szentmárton ; Udvarhely megye : Homoród-
almás, Sófalva, Székelykeresztúr ; Ugocsa m. : 
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Veléte ; Ung m. : Radvánc, Sztrajnyán ; Vas m. : 
Farkasdifalva, F.-raks; Zala m. : Bucsúszent-
lászló, Nagykanizsa, Stridó, Szent- Gr ót; Zem-
plénin.: Sátoraljaújhely, Yarannó; Zólyom m. : 
Breznóbánya, Felsőszarvas, Gyetva, Tótpelsőe. 

— Az Eötyos-alap köréből. 615 új tag 
lépett be orsz. segélyegyesületünk kötelékébe 
f. év január 1-től f. év május 22.-ig összesen 
3993 K befizetéssel, még pedig befizetett 533 
új tag 1898, 80 ötven koronás részjegyes tag 
2065 és 2 húszkoronás rérszjegyes tag 30 K-t. 
Ugyanezen idő alatt 57 szövetkezet, 31 takarék-
pénztár, 9 város és 1 segély egyesület összesen 
1551 koronát küldött az Eötvös-alapnak, 
melynek vagyona f. é. május 22.-én összesen 
506.213 K 97 fillér volt. 

— Tanító-árvák fölvétele a Magyarországi 
Tanítók Arvaházába. A jövő iskolai év kezde-
tére nevezett árvaházba néhány új tanító-árva 
fog fölvétetni. A betöltendő helyek közül az 
egyik a pestmegyei tanítók alapítványi helye 
s így erre csakis pestmegyei tanító-árvája 
pályázhat. A többi helyre Magyarország bár-
mely vidékén működött kisdedóvó, elemi, felső 
nép- és polgári iskolai tanító, tanítóképezde! 
tanár és tanfelügyelő árvája pályázhat. Előny-
ben részesülnek azok az árvák, akik az állami 
tanítói árvaházakba való fölvételi jogosultsággal 
nem bírnak és akiknek szülőik az árvaházi 
egyesület tagjai voltak és kötelezettségüknek 
eleget is tettek. Ha az árva szülői az árvaházi 
egyesület tagjai nem lettek volna, akkor az 
árva szülőinek a nevére a 20 frtos tagsági 
tőkét (örökös tagsági díjat) az egyesület pénz-
tárába kell előzőleg befizetni. A fölvétel iránti 
folyamodványok legkésőbb f. é. junius 15. d. e. 
12 óráig Tóth József kir. tanácsos, pestmegyei 
kir. tanfelügyelő úrhoz, mint az egyesület 
elnökéhez (Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-
utca 3. sz.) küldendők. A folyamodványhoz 
melléklendők : 1. a fölveendő árva keresztlevele 
(születési bizonyítványa), 2. a testi épségét és 
a megejtett himlőoltást igazoló orvosi bizonyít-
vány, 3. a mult évi iskolai bizonyítvány és 
látogatási bizonyítvány a jelen iskolai évről, 
4. az atya, esetleg az anya halálát igazoló bizo-
nyítvány, 5. a testvérek számát és azok korát 
föltüntető családi értesítő, 6. szegénységi, ille-
tőleg községi bizonyítvány, mely tanúskodik 
arról, hogy az árva teljesen vagyontalan és 
hogy az özvegy anya minő jövedelmi forrásból 
tartja fönn magát, 7. hivatalos okii-at arról, 
hogy az özvegy anya és annak árvái kapnak-e 
és mennyi segélypénzt a tanítói nyugdíj- és 
gyámalapból vagy bármely más alapból, 8. az 

atya, esetleg az anya tanító voltát igazoló 
bizonyítvány és 9. az anyának, esetleg a gyám-
nak két tanú előtt aláírt abbeli nyilatkozata, 
hogy az árva számára a tanítói nyugdíjalapból 
járó nevelési pótlékot és az általa esetleg 
élvezett más ösztöndíjat az árvaháznak szolgál-
tatja át. Tóth József, egyesületi elnök. Hohn 
József, árva-atya. 

— Fölvétel tanítóképző-intézetbe. A tiszai 
ág. hitv. ev. egyh. ker. eperjesi koll. tanítóképző 
I. osztályába fölvételért július hó 15.-ig lehet 
folyamodni. A folyamodványhoz melléklendő : 
születési, IV. oszt. gimn., reál vagy polgári 
iskolai, orvosi, újraoltási, szegénységi bizonyít-
vány. Minden tanuló fizet 14 kor.-t beiratási 
díjak címén; nem tiszai kerületi evang. vallá-
súak 10 kor. más vallásúak 20 kor. tandíjat. 
Szegény és érdemes tanulók az internátusba 
vagy a konviktusba némi díj elengedése mellett 
bevétetnek. A kérvények mélt. és ft. Zelenka 
Pál püspök úr nevére címezve alulírott képezdei 
igazgatósághoz küldendők. Epeijes, 1904 május 
12. Gamauf György, igazgató. 

— Rövid hírek. Fölavató ünnep. A segesvári 
m. kii-, állami polgári leányiskola új épületét 
folyó hó 28.-án d. e. 10 órakor avatják föl. 
Az ünnepen a közokt. min'sztert dr. Morlin 
Emil oszt.-tanácsos fogja képviselni. —• Gyűlé-
sek. A kiskükiillővármegyei általános tanító-
egyesület XXXI. közgyűlését május 30.-án 
Erzsébetvároson fogja megtartani. — A Somogy-
megyei általános tanítóegyesület évi rendes 
közgyűlését június hó 7.-én Nagyatádon tartja 
meg. — A Beszterce-Naszódvármegyei általá-
nos tanítóegyesület f. é. június hó 1-én d. e. 
10 órakor Oradnán az állami iskola helyiségé-
ben tartja XX. rendes közgyűlését. — A 
hunyadvármegyei ált. tanítóegyesület f. hó 27. 
és 28.-ik napjain Kudsiron, a m. kir. vas- és 
acélgyári tisztikaszinó helyiségeiben tartja meg 
a f. é. közgyűlését. 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alap ja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII. ker. Hársfa-utca 32. szám a.; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker. Rottenbiller-utca 
66. szám a. — AI. T. Országos Bizottsága elnöke: 
Somlyay József, lakása : Budapest, 1. ker. Városmajor-
utca 81. szám; pénztárosa: Dattos István, lakása: I. 
ker. Gellérthegy-utca 27. szám. 

Tartalom : A népoktatás reformja. (TI.) — Románia 
legújabb reformjai a tanítóképzés terén. Téglás 
Gábor. — A tanítók és a közigazgatás. Méhes 
Endre. — Tanítók Tanácsadója. — Szünóra : Egy 
kis grammatizálás. Komáromy Lajos. — Hivatalos 
rész. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában 
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M. kir. füldmívelési minisztertől. 

40.586. szám. 

Mezőgazdasági tanfolyam nép-
tanítók számára. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a gazdasági 
ismétlő iskolák vezetésére hivatott néptanítók gazda-
sági kiképzése céljából folyó évi július hő 15-étől 
augusztus hó 10-éig az 

1. algyógyi, 
2. hódmezővásárhelyi, 
8. jászberényi, 
4. nagyszentmiklósi, 
5. rimaszombati, 
6. pápai, 
7. csákvári (gróf Eszterházy-féle) földmíves iskolá-

kon 20—20 összesen 140 néptanító számára négy 
hetes gazdasági tanfolyamokat rendez. 

A négy hetes tanfolyam tartamára minden fölvett 
néptanító 100 korona átalányban részesül, melyből 
útiköltség, ellátás, szóval minden költség fedezendő, 

Tanfolyamokra tényleg alkalmazásban levő oly 
néptanítók vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfolya-
mon még részt nem vettek. 

A tanfolyamokra való fölvételre a tanítók illetékes 
vármegyei tanfelügyelőségük útján folyó évi június 
hó 10-ig jelentkezhetnek. (12/h—III—2) 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A bereznai Zólyom megyei ágost. evang. államilag 

segélyezett iskolához okleveles nyugdíjképes tanító 
kerestetik. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
22.342. sz. rendeletének értelmében óvónő is pályázhat. 
Tannyelv : tót-magyar. Javadalom 800 kor. és lakás. 
Jelentkezés Szlávik János, ev. lelkésznél. Dobrónyán. 

(367—II-2) 
A bezö i ev. reform, kántortanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Javadalma: 800 korona az egyház pénz-
tárából; tandíj 90—100 tanköteles után 2 koronájával; 
25—30 ismétlő után 50 fillér egyenként. Két szobából, 
konyhából álló lakás és a szükséges melléképületek. 
Kérvények június 15.-ig a bezői (Ung megye) ev. reform, 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Az állás legkésőbb szept. 
l-ig elfoglalandó. (380-11 2) 

A komjàt i i (Torna) reform, kántortanítóságra 
pályázat hirdettetik. Javadalom: 11 köböl rozs; 6'/a 
hold szántóföld; 3'/a hold rét; 2 vékás káposztaföld. 
A föld munkálását illetőleg, gazdák dolgoznak fél, 
zsellérek egy napot. Nyolc szekér tűzifa, beszállítva. 
Tandíj száznegyven korona körül. Kényelmes lakás, 
kerttel. Államsegély 430 korona. Vasúti megállóhely. 
Állás szept. l-jén elfoglalandó. Pályázni kívánók 
bizonylataikat küldjék június 25.-ig Tóth Kálmán 
lelkészhez. (384—1-1) 

B a k o n y - M a g y a r - S z o m b a t h e l y e n (Veszprém 
megye) június 13.-án a kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása : Lakás, szép nagy kert, 
17 kat. h. és 1325 Pí-öl szántóföld és rét, melynek 
adóját a javadalmas fizeti, minden gyermek után 
1 kor. tandíj és a községtől az ismétlősök után 30 kor., 
a földmunkaváltság 200 kor., minden pár fizet '/a p. 
m. rozsot és 50 fillért, az uradalomtól 32 m. kemény-
hasábfa, melyből az iskolát is fűtteti, de ezután minden 
tanköteles fizet 1 kor. és 20 fillért és a hitközség az 
erdőből 8 m. fát szállít haza, a különféle alapokból 
57 kor. és stóla 100 kor. A választásra a személyes 
megjelenés szükséges, minthogy német és magyar 
nyelven énekpróba leend. A tanítási nyelv : magyar. 
A kérvények június 10.-éig bezárólag Bognár Ernő, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. (385—I—1) 

K i s - K i r á l y s á g i (Csongrádm.) uradalmi pusztai 
róm. kath. tanítói állomásra május 31-ig pályázat 
nyittatik. Javadalmazása : évenkénti 600 kor., tisz-
tességes lakás, házi kerttel. Ezen járandóságon felül 
tekintettel arra, hogy a nyári idény tartama alatt 
a cséplési munkálatoknál ellenőri minőségben segéd-
kezni köteles, részére az ellenőri működése tartamára 
járó 2 korona napidíján felül mindaddig, míg a gazda-
sági munkálatoknál ellenőri minőségben foglalkoz-
tatva leend, még a következő járandóságok vannak 
megállapítva: 10 ster hasábfa, 1 hold szántott tengeri 
föld, 1 drb. tehéntartás. Ezenkívül lótartási illetmény 
fejében: zab évenként 2 hektoliter, gyepszéna 28 mtrm., 
tavaszi szalma 14 mtrm. Lótartási illetmények fejében 
köteles a tanítást a lakhelyétől közel eső újvárosi 
és csereszentlászlői majorokban teljesíteni. Az állás 
a kinevezés után mielőbb elfoglalandó. Oklevéllel 
fölszerelt kérvények gróf Károlyi Sándor nagyméltó-
ságához címezve alulírotthoz küldendők, Derekegyháza, 
u. p. Szentes, Bajczy Gábor, lelkész. (363—II—2) 

Á szepes-fe lkai községi (alapítványi) kisdedóvónői 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 1. 800 korona 
évi törzsfizetés ; 2. 300 korona dajkatartás ; 3. szabad 
lakás áll : két szobából, konyha, kamara s pincéből ; 
4. egy kertnek haszonélvezete ; 5. az óvoda és óvónői 
helyiségek fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. Magyar-
német nyelvben való jártasság megkívántatik. Az állás 
1904 július 1-én elfoglalandó. A szabályszerűen föl-
szerelt kérvények 1904 június 15.-ig a felkai óvoda-
alapítvány kezelőségéhez nyújtandók be. 

( 3 8 8 - I - p 
Földeák róm. kath. iskolaszéke egyik üresedésbe 

jöt t fitanítói állásra és ennek betöltése folytán esetleg 
megüresendő egyéb tanítói állásra pályázatot hirdet. 
A betöltendő állás javadalma : készpénzben 840 kor., 
lakás, kert és 2 öl kemény tűzifa. Az esetleg meg-
üresedendő fitanítói állások egyikének javadalmazása : 
600 korona készpénz, 7134/i«>o hold szántóföld, mely-
nek adóját haszonélvező fizeti, 2 öl kemény tűzifa. 
Esetleg megüresedendő másik fitanítói állásnál. Kész-
pénzfizetés : államsegélyből 640 korona, községtől 100 
korona, tandíj 60 korona, összesen 800 korona, 2 öl 
kemény tűzifa. Lakás vagy lakbér e két utóbbi állás-
nál nincs. Kötelessége : egy tanteremben egy vagy 
több osztályt önállóan vezetni, az esetleg megüre-
sedendő mindkét állásnál még az ismétlő-iskolások okta-
tása is. Pályázati határidő folyó évi június 25. A kér-
vényben megjelölendő, hogy csupán az üresedésben 
levő avagy megüresedendő állásokra is pályázik-e a 
folyamodó. Földeák, 1904 május hó 14-én. Balaton 
János esp.-plébános, iskolaszéki elnök. Várkövi Béla, 
id. iskolaszéki jegyző. (381—I—1) 

A n a g y s z a l a t n a i r t v á n y i evangelikus népiskolai 
állomásra pályázat nyittatik folyó évi július 15-éig. 
Jövedelme 259 korona készpénzben és 542 korona 
terményekben ; azonkívül lakás kerttel. Nagy-Szalatna, 
Zólyom m. Fábry János, evangel, lelkész. 

(390—TI—11 
A dobrócsi (Zólyom megye) róm. kath. tanítói 

állomásra pályázat nyittatik. Jövedelme lakáson 
kívül : Erdőkincstártól havi előleges részletekben 
600 kor., 7'/2 hold földilletmény, 5 drb. szarvasmarhára 
szabad legelő, 60 ürköbm. tűzifa, melyből a tanterem 
is fűtendő. Hitközségtől : két igásnapszám, minden 
tanköteles után 80 fill, és a failletménynek ingyenes 
befuvarozása és fölaprítása. Kellően fölszerelt, bélyeges, 
a Nagytekintetű Erdőigazgatósághoz, Besztercebányán, 
címzett folyamodványok június hó 10 ig az alulírotthoz 
küldendők. Végleges kinevezésre csak azon pályázók 
számíthatnak, kik rendes tanítói minőségben már 
működtek. Garam-Szt.-Miklós (p. Zólyom-Szt.-András). 
Gáspár Ferenc, egyházk. tanfelügyelő. (391—1—1) 
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H I R D E T É S E K . 
Sümegen (Zala-megye) eladó egy, 192 em hosszú 

és 136 om széles jókarban levő 

zongora. 
Tudakozódásokra válaszol : Pap József kántortanító. 

(369—III—1) 

Egy 6 és egy 7-változatú elöljátszó pedálos új 

templom-orgona 
jutányos árban eladó. Szalay Gyula műorgona-

építőnél Székesfehérvárott . 
(329—III—3) 

F e i w e l L i p ó t u t ó d a 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Kremlicka-féle fénytelen 

iskolatábla- máz 
koromfekete, teljesen fénytelen, alkalmas úgy használt 
mint új táblák bemázolására. A bemázolt tábla 12 óra 
múlva már használható. 1 kg máz 10—12 ma felületre 
elegendő. 1 kg ára 6 korona, 1 tégely piros vona-

lozási festék ecsettel együtt 70 fillér. 
Több tanszer- és világkiállításon kitüntetve. 

K r e m l i c k a F e r e n c , 
droguista, (368—X—1) 

Prága-Karolinenthal, Király-út 4. sz. 

100 darab vizsgalap 
1 korona. Arad, Ingusz I. és Fiánál. Bővebbet 

előbbi hirdetéseinkben. (386—II—1) 

Paedagogiai értékű vizsgái jutalomkönyv ! 

Tanulók Vezérkönyve 
az erkölcs, jellem, liazaflságban. Számos képpel, 
írta : V a d a y József közs. isk. igazgató. Kapható a 
szerzőnél Nagyváradon háromféle díszkötésben 
1 kor., 130 és 1-80 árakon. A székesfőváros tanácsa 
által Budapest összes iskoláiba 31.614. sz. rende-

lettel bevezetve. (349— III-3) 

Vizsgálati ajándékul 
iskolai könyvtárak számára a legolcsóbb, legjobb és legalkalmasabb a 

Magyar fiúk, magyar leányok számára. Szerkeszti POSA LAJOS. 
Elbeszélések, regék, történelmi elbeszélések, versek, színdarabok és útleirások gyűjteménye. 

I S g y - e g y k ö t e t a r a s z i i i e s b o r i t é k ú b e k ö t é s b e n 5 © fillér. 
_ MOST JELENT MEG : = 

200. Egri György. Jókai Mór élete . —.50 '188. Lampérth Géza. Elmúlt időkből. Tör-
199. Krúdy Gy. Robinzonok a Kárpátok téneti rajzok. Második gyűjtemény - . 5 0 

között —.50 185-187. Tábori E. Görbe hegyek országa. 
198. Sebők Zs. Falusi cica a városban Képekkel 1.50 

Képekkel —.50 184. Krúdy Gy. A dévényi fazekas. Képpel - . 5 0 
197. Gegus Ida. Tündérmesék 111. gyűjt. —.50 183. Garády Viktor. Kerek erdő. Törté-
196. Perényi Lajos. A hazáért. Hazafias netek, képek az állatvilágból II. 

elbeszélések. Képekkel —.50 gyűjtemény. Képekkel —.50 
195. Gárdonyi G. Bolond Istók. Képekkel —.50 182. Sebők Zs. Cicáról — nyúlról. Képpel - . 5 0 
194. — — Tihanyi Pista. Képekkel . . —.50 181. — — A hős nyulacska. Képpel . - . 5 0 
193. Benedek Elek. Elek apó meséi II. 180. — — A gyöngyhuszár. Képekkel . —.50 

gyűjtemény —.50 179. — — Cserebogár úrfi a tengeren. 
192. Gárdonyi Géza. Mindentudó Gergely Képekkel —.50 

bácsi második könyve. Képekkel . —.50 177—178. Sas Ede. Kurucok csillaga. Törté-
191. Móra 1. Katóka könyve. Mesék, ver- neti elbeszélés képekkel 1.— 

sek képpel —.50 176. Krúdy Gyula. Két vándor. Elbe-
189 — 190. Lörinczy György. A bizófaivi harnng 

szava. Elbeszélés. Képekkel . . . 1.— 
szélés képekkel . . . . . . . . - . 5 0 

S J C î H t l o m k ö t e t I c i t l ö n I N « « » . 
Megrendelésnél minden címért 5 4 fillér (4 fillér portóra való) küldendő be, hogy aztán bérmentve küldjük 
meg a rendelt köteteket. Húsz kötetért 10 korona küldendő be. A Filléres könyvtár teljes jegyzékét kívá-

natra mindenkinek megküldjük. 

SINGER és WOLFNER könyvkiadóhivatala 

(375 —II—2) B U D A P E S T , VI. k e r . , A n d r á s s y - ú t l O . s z á m . 
Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 

Iskolapadok, iskolaberendezések, tomakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
(87-26-13) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Earyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . 

A népoktatás reformja. 
A népoktatásügyi törvényrevízió ügyé-

ben egybehívott szaktanáé skozmány, 
melynek tárgya a népoktatásügyi tör-
vényjavaslatnak, illetőleg előadói terve-
zetnek a megvitatása volt, május hó 
27.-én dr. Berzeviczy Albert miniszter 
elnöklete alatt t a r to t t a első ülését. A 
szaktanácskozásról lapunk más helyén 
számolunk be; ezen a helyen közöljük 
azt a beszédet, mellyel Berzeviczy mi-
niszter ezt a nagyfontosságú tanács-
kozást megnyitotta s mely általános 
mély benyomást gyakorolt a tanács-
kozás tagjaira. 

Dr. Berzeviczy Albert vallás- és közok-
tatásügyi miniszter megnyitó beszédében 
kiemelte, hogy az előterjesztett törvény-
javaslat mint élőadói tervezet kerül az 
ankét elé s nem jelenti minden részében 
a kormány végleges állásfoglalását. „Nép-
nevelési ügyünk sürgős reformot igényel 
s a helyes reform csak abban az irány-
ban kereshető, melyet e javaslat meg-
jelöl. Ez az irány: a nemzeti szellemű 
sikeres népnevelésnek egyfelől anyagi 
és szellemi föltételeit megteremteni, 
másfelől azt hatályos felügyelettel és 
ellenőrzéssel biztosítani. Az anyagi föl-
tétel főkép a tanerők tisztességes ellá-
tása minden fajta nyilvánossági jogot 
élvező iskolánál, a szellemi föltétel a 
tanerők képzési színvonalának emelése 

s biztosítása különösen annak, liogy 
Magyarországon minden népiskolai tanerő 
az állam iránti hűség és odaadás szellemétől 
legyen áthatva s a magyar nyelv mint állami 
nyelv oktatásának teljes képességével bírjon. 
A felügyelet és ellenőrzés hatálya meg-
kívánja a tanfelügyelet intenzívebb szer-
vezését, az állami és nemzeti érdek ellen 
súlyosan vétő vagy a sikeres népoktatásra 
képtelen tanerők megfenyítését, illetőleg eltá-
volítását, valamint a tankötelezettség 
komoly ós szigorú érvényesítését. 

Eszerint a cél, melyet a javaslat 
maga elé tűz, semmi egyéb mint az, 
ami 36, illetőleg 25 év előtt alkotott 
törvényeinkben ki van fejezve. Sem a 
tankötelezettség kiterjedése, sem a nép-
iskolai ismeretanyag, sem a tanítóképzés 
végcélja, sem a magyar nyelv ismeretére 
vonatkozó követelmények mértéke tekin-
tetében túl nem megy a javaslat régibb 
törvényeink rendelkezésein. A minden-
napi tankötelezettségnek egy évvel való 
esetenkénti megtoldása csak arra való, 
hogy az elemi népiskola részére eddig 
is előírt tananyagot elsajátíthassák azok 
is, akik azt a rendes hat évi minden-
napos tankötelességi idő alatt elsajátí-
tani nem voltak képesek. A magyar 
nyelv tanításának célja és mértéke 
szorosan abban a körben mozog, amelyet 
a kormány az 1879-iki törvény által 
adott fölhatalmazás alapján kibocsátott 
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tantervben a nem magyar tannyelvű 
iskolák számára előírt. 

A tanítás nyelvére nézve a javaslat 
lényegében épen tar t ja törvényeinknek 
azt az elvét, hogy a tanítás nyelvét az 
iskolafönntartó felekezet, a törvény 
korlátai közt maga határozza meg, de 
a szükséges mérték határáig megvédi a 
magyarság érdekét a más nyelvűekkel 
szemben, megadván egyúttal a lehe-
tőség korlátai közt módjá t annak is, 
hogy a magyar tannyelvű iskolákban a 
más anyanyelvűek anyanyelvi oktatása 
el ne hanyagoltassék. 

A magyar nyelv általánosan köte-
lező tanítását, melyet az 1879: XVIII. 
törvénycikk rendelt el, a javaslat 
szabatosabban körülírja és hathatós 
garanciákkal övezi. E rendelkezések célja 
nem az, hogy hazánk nem magyar ajkú 
lakosait faji és anyanyelvi mivoltjukból 
erőszakosan kivetkőztessük. Céljuk az, hogy 
az államnyelv általános ismerete által az 
érintkezésnek egy oly eszközét biztosítsuk, 
mely által nemzetünknek egybeforradása 
lehetségessé váljék, mert egy nemzet, 
melynek tagjai egymást megérteni nem 
tudják, alkothat geográfiái fogalmat, de 
egységes állami, egységes nemzeti mi-
volta nem egyéb fikciónál. Továbbá a 
rendelkezések célja az, hogy a polgári 
egyenjogúságot mely nélkül a nem-
zetiségek egyenjogúsága sem' állhat 
meg, — valóban érvényre emelje, mert 
az állam nyélvének ismerete nélkül az állam 
polgára képtelen magát minden viszonyában 
válóban egyenlő joggal és egyenlő erővél 
érvényesíteni. 

Nem akarunk senkit nemzetiségéből 
kivetkőztetni, de saját érdekükben meg-
kívánjuk a nemzetiségektől, hogy az 
állam nyelvét megtanulják. Az ilyen 
kétnyelvűség sok országban megvan 
anélkül, hogy a faji, nemzetiségi jelleg 
elkallódásra vezethetett volna. A javaslat 
indokolása kimutatja, hogy a kétnyelvű-
ség nehézségeivel számos külföldi példa 
tanúsága szerint a népiskola meg tud 

küzdeni s hogy másutt az állami nyelv 
elsősége még sokkal határozottabban, 
mondhatnám sokkal kíméletlenebbül van 
érvényre emelve. 

Népiskolai törvényeink pedagógiai 
rendelkezéseit van hivatva új, értékes 
tartalommal gazdagítani a javaslat II. 
fejezetének az a része, mely az ismétlő 
oktatásnak falusi helyeken gyakorlati, 
nevezetesen gazdasági irányban való 
fejlesztését tartalmazza. 

A tanítók illetményeinek a javaslat 
szerint való javítása nem mondható 
csekélynek. Ha ma mégis oly követe-
lések hangzanak föl, amelyek a tanító 
minimális fizetését 1400 koronában, 
maximális fizetését 2400 koronában 
kívánják megállapíttatni, az ily követe-
léseket csakis a kivitel lehetőségével 
számolni nem akaró agitációnak tud-
hatjuk be. 

Ahol az állami hozzájárulás az egész 
minimális fizetés összegéig emelkedik, a 
kinevezés joga is a kormányt illeti meg. 
Ez azonban nem az állam jogainak 
kiterjesztését célozza, de inkább korlá-
tot kíván állítani arra nézve, hogy az 
iskolafönntartó könnyelműen ne hárít-
hassa á t a maga jogainak épségben 
tartása mellett minden terhét az államra. 

Hasonlóképpen az állami jogoknak 
minden fölösleges kiterjesztését mellőzni 
igyekeztünk a javaslatban a tanítók 
fölötti fegyelem gyakorlása tekinteté-
ben. Csak ahol a legeminensebb állami 
és nemzeti érdek forog kockán, ott 
annak megvédését nyilvános iskolában, 
a tanítóval mint köztisztviselővel szem-
ben az állam nem bízhatja a felekezeti 
hatóságokra : ezek" autonómiájukat leg-
sikeresebben és leghazafiasabban azzal 
fogják a maga sértetlenségében meg-
óvhatni, ha gondoskodnak róla, hogy 
az államnak ilyen, úgy is csak szigorúan 
körülírt esetekre vonatkozó beavatkozá-
sára oka és alkalma ne legyen. 

Hogy ott, ahol a magyar nyelv taní-
tásának teljes eredménytelensége hiva-
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talosan meg le t t állapítva, most 25 
évvel a vonatkozó törvény meghozatala 
után, a kormánynak jog adatik a tör-
vény rendelkezését a maga közegének 
kirendelésével azonnal és föltétlenül 
érvényre emelni, ez azt hiszem a javas-
lat egyik legbecsesebb és semmiféle 
jogosult érdek szempontjából meg nem 
támadható alkotó része. 

Altalán indokolatlanul hangzott föl 
a javaslat ellen az a vád, mintha az 
államosítási tendenciát rejtegetne. A 
miniszternek egyedüli célja, hogy nép-
iskoláink jók legyenek, jó hazafias szel-
lem, valláserkölcsi nevelés és eredmé-
nyes tanítás tekintetében ; hogy az iskola 
állami, községi vagy felekezeti-e, az 
másodrendű célszerűségi kérdés, melyet 
többnyire a helyi viszonyok szerint 
lehet csak eldönteni. Mikor a magyar 
állam arra az álláspontra helyezkedik, 
hogy tetemes áldozat árán maga segé-
lyezi a közoktatásunk körül oly kiválóan 
érdemesült felekezeteket avégből, hogy 
iskoláikat a kor követelményeinek meg-
felelően megjavítsák és megerősítsék, s 
ezáltal az állam iskoláival szemben 
versenyképesebbekké tegyék, ezzel min-
dent inkább tanúsít, mint kíméletlen 
és telhetetlen államosítási tendenciát. 

Nagyfontosságú reformokat tervez a 
javaslat a tanítók képzésére és képe-
sítésére nézve. A javaslatnak a tanító-
képzésre vonatkozó rendelkezései egyéb-
iránt csak a ma mintaszerűeknek tekint-
hető képezdék mér tékét általánosítják s 
egyúttal az államsegéllyel megadják a 
fönntartóknak a módot arra, hogy 
képezdéiket e mértéknek megfelelően 
rendezzék be. A képesítés tervezett 
módja alkalmas lesz távol ta r tani vagy 
kiselejtezni a tanítói pályára nem hiva-
to t t elemeket és módot nyúj tani az 
államnak a képzés szellemének, általá-
nos képzettségnek, főkép a magyar nyelvi 
oktatásra való képességnek hatályos ellen-
őrzésére. 

Az állami tanfelügyeletet a javaslat 

az iskolafelügyelők intézménye által 
igyekszik intenzívebbé tenni; ez mint-
egy sokszorosítása lesz a tanfelügyelő 
működésének a tanfelügyelői hatáskör 
decentralizációja nélkül, kiterjesztése a 
tanfelügyelői szervezetnek ú j állások 
létesítése s a hivatalnoki apparátus 
növelése nélkül. 

El voltam rá készülve, hogy az elő-
ter jesztet t törvénytervezet sokakat azért 
nem fog kielégíteni, mert keveslik, sokakat 
azért nem, mert sokalják rendelkezéseit, 
Keveslik azok, akik viszonyainkkal, erőnkkel, 
a történeti fejleményekkel számolni nem 
akarva, nemzetünk nyelvi és faji egységét 
egyszerűen dekretálni s a fönnálló viszo-
nyokon és jogokon keresztül gázolva meg-
valósítani akarják. Sokalják azok, akik év-
tizedek tapasztalatainak ellenkező tanúsága 
dacára még mindig azt szeretnék hinni és 
másokkal elhitetni, hogy népoktatási törvé-
nyeink célzatai maguktól fognak megvalósulni, 
s inkább hagyják továbbra is kellő 
védelem nélkül állami biztonságunk, 
nemzeti egységünk és népünk műve-
lődésének érdekeit, mintsem hogy a 
felekezeti és nemzetiségi jogokból csak 
egy szemernyit is veszni vagy gyöngülni 
hagynának. Én azonban azt hiszem, 
hogy épen az ellenzés motívumainak ez 
az ellenkezése legbiztosabb tanújele 
annak, hogy a javaslat a helyes középúton 
halad és arról is meg vagyok győződve, 
hogy népnevelésünk reformját máskép, mint 
a két jelzett véglet közötti becsületes és józan 
kompromisszummal eredményesen és mara-
dandóan megoldani nem lehet. " 

A közoktatásügyi miniszter beszédét, 
mely határozottan megjelölte, hogy mi 
valósítható meg és mi nem, mint fönnebb 
említettük, a tanácskozás tagjai álta-
lános tetszéssel fogadták. 

= A népoktatási törvény - revízió tár-
gyában egybehívott szaktanácskozmányra dr. 
Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter meghívta Somlyay Józsefet, a M. 
Tanítók Orsz. Bizottságának elnökét is, még 
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pedig igen előkelő társaságba, mivel az ankét 
tagjai a következők voltak : gróf Apponyi 
Albert v. b. t. t., orsz. képviselő ; báró Bánffy 
Dezső v. b. t. t.; Firczák Gyula v. b. t. t., 
munkácsi gör. szert. katb. püspök ; Láng 
Lajos v. b. t. t. ; dr. Némethy Károly a belügy-
miniszter megbízottja ; Metianu János nagy-
szebeni gör. kel. román érsek és metropolita ; 
dr. Mihályi Viktor gyulafehérvári gör. kath. 
érsek és metropolita ; Pap Elek min. tanácsos, 
a pénzügyminiszter, Lányi Bertalan min. tan., 
az igazságügyminiszter, Magyar Kázmér a föld-
míves iskolák felügyelője, a földmívelésügyi 
miniszter megbízottja ; Antal Gábor dunántúli 
ev. ref. püspök; dr. Axaméthy Lajos miniszteri 
tanácsos; dr. Bartók György erdélyi ev. ref. 
püspök ; dr. Bárczy István székesfővárosi 
tanácsnok ; Beöthy Zsolt min. tanácsos, tud. 
egyetemi ny. r. tanár ; Beksics Gusztáv min. 
tanácsos, orsz. képviselő ; Bogdanovics Lucián 
budai gör. kel. szerb püspök ; id. Dániel Gábor 
unitárius főgondnok ; Fehér Ipoly pannonhalmi 
Szt-Benedekrendü főapát; gróf Majláth Gusztáv 
erdélyi püspök ; Molnár Viktor min. tanácsos ; 
gróf Teleki Sándor orsz. képviselő ; Vargha 
Gyula min. tanácsos, a statisztikai hivatal igaz-
gatója ; dr. Városy Gyula székesfehérvári róm. 
kath. püspök ; Zelenka Pál tiszamelléki ág. hitv. 
ev. püspök : Zsilinszky Mihály államtitkár ; 
gróf Zichy János orsz. képviselő ; Bartha Ödön 
orsz. képviselő ; Blaskovich Ferenc orsz. kép-
viselő ; Boncza Miklós orsz. képviselő ; dr. 
Csernoch János kanonok, orsz. képviselő ; dr. 
Csemátony Gyula kir. tan., Beszterce-Naszód-
vármegye kir. tanfelügyelője ; dr. Fináczy Ernő 
egyetemi ny. r. tanár; Halász Ferenc osztály-
tanácsos, előadó; Justh Gyula orsz. képviselő ; 
Komjáthy Béla orsz. képviselő ; KomUssy 
Ferenc pápai prelátus, c. prépost, kanonok; 
Kozma Ferenc kir. tan., Kolozs-vármegye kir. 
tanfelügyelője ; Libertiny Gusztáv kir. tanácsos, 
Nyitra-vármegye kir. tanfelügyelője ; Melzer 
Vilmos orsz. képviselő; Kedeczey János orsz. 
képviselő ; Neményi Ambrus orsz. képviselő ; 
Nyegre László orsz. képviselő ; Okolicsányi 
László orsz. képviselő ; Papp Géza orsz. kép-
viselő ; Polónyi Géza orsz. képviselő ; Rákosi 
Jenő főrendiházi tag ; Bátkay László orsz. 
képviselő ; Sándor József orsz. képviselő ; 

Sebestyén Gyula kir. tan., tanítóképezdei igaz-
gató ; Steinberger Ferenc apátkanonok ; Szent-
iványi Árpád orsz. képviselő ; Szót s Pál orsz. 
képviselő; Tóth József kir. tan., tanfelügyelő; 
Tuba János orsz. képviselő ; Varjassy Árpád 
kir. tan., Arad-vármegye kir. tanfelügyelője ; 
Vészi József orsz. képviselő; Verédy Károly 
kir. tan., Budapest fő- és székváros kir. tanfel-
ügyelője ; Werner Gyula orsz. képviselő ; dr. 
Hajnóczy József Szepes-vármegye kir. tanfel-
ügyelője; dr. Bánóczi József képezdei igaz-
gató ; Kovács János állami polg. isk. tanító-
képezdei tanár. Készült is Somlyay József, 
hogy ebben az illusztris társaságban meg-
jelenvén, a hazai tanítóság képviseletében részt-
vesz a miniszter elnöklete alatt tartott szak-
tanácskozáson. Közbejött azonban az Országos 
Bizottság május hó 24.-i gyűlése, melyen a 
tanítóság ügyének semmiképpen sem használó 
túlzás ragadván kezébe a vezetést, az Orsz. 
Bizottság elnökét oly kényszerhelyzetbe hozta, 
hogy a tanítóság igazaiért mindig határozottan, 
de mindig mérséklettel küzdő Somlyay József 
másnap egy, a miniszter személyét és hivatalos 
állását kellő (és tegyük hozzá : köteles) tiszte-
letben részesítő levélben megírta a tanítóság 
iránt figyelmes miniszternek, hogy a szak-
tanácskozáson nem vehet részt. Mélyen fáj-
laljuk, hogy a szaktanácskozáson, ahol al-
kalma lett volna óhajtásait előterjeszteni, 
a tanítóság így képviselet nélkül maradt. De 
mélyen sajnáljuk azokat a túlzásokat is, 
amelyek május hó 25.-én a Magyar Tanítók 
Otthona helyiségében elhangzottak s amelyek 
ellen, mint halljuk, az Otthon szelíd lelkű 
elnöke: Peres Sándor is fölszólalt, de kevés 
sikerrel. Véreink, magyar tanítók, valóban ez 
a mi boldogulásunk útja? A tanítói fizetések 
dolgában mi is az Orsz. Bizottság álláspontján 
állunk, de amellett, hogy van bátorságunk ezt 
magának a kormányzatnak is (melynek egyéb-
iránt nemcsak egy tényezővel kell számolnia, 

, mint nekünk) megmondani : határozottan hely-
telenítünk minden túlzást, mely csak elronthatja 
a tanítóság ügyét. Abból, hogy egy olyan 
szaktanácskozáson, ahol minket érdeklő fontos 
dolgokról volt szó, a miniszter intenciója elle-
nére, nem voltunk képviselve : levonhatnék a 
tanulságot. Vonjuk is le, még nem késő ! A 
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tanítóság iránt őszinte jóindulattól vezéreltetve 
mondottuk el ezeket abban a reményben, hogy 
tartózkodni fogunk azoktól a túlzásoktól, amelyek 
ügyünknek — amelyet épp úgy a szivünkön 
viselünk mi is, mint bármely más tanítója 
ennek az országnak — csak ártalmára lehet-
nek. (Somlyay Józsefet, természetesen, leg-
kevésbé sem érintik az elmondottak : ő kény-
szerhelyzetbe került s aszerint cselekedett.) 
Küzdjünk, harcoljunk az igazainkért (ezt 
senkisem akarja megtiltani nekünk), de adjuk 
meg mindenkinek a köteles tiszteletet és első 
sorban gyakoroljuk ezt a megbecsülést — ön-
magunkon ! 

= Pedagógusok szaktanácskozása. A 
népoktatásügyi törvényrevízióra vonatkozó elő-
adói tervezetet az egyházi és világi közélet 
legilletékesebb férfiaiból összeállított szak-
tanácskozás közjogi, politikai, adminisztratív 
és pénzügyi vonatkozásainak szempontjából 
vitatta meg. Dr. Berzeviczy miniszternek 
azonban már eleve az volt a szándéka, 
hogy —• szükséges lévén megvitatása a 
javaslatnak a gyakorlati pedagóia szem-
pontjából is — a népoktatás gyakorlati mun-
kásait, tehát a néptanítókat szintén meg-
hallgassa, mert törekvése az, hogy a javaslat a 
mi viszonyainknak megfelelő, lehetőleg töké-
letes alakban kerüljön a törvényhozás elé. 
Dr. Berzeviczy miniszter ezt a szándékát most 
meg is valósítja, amennyiben az első — mond-
hatnók : parlamenti — szaktanácskozás után 
egy másodikat hí össze tisztán gyakorlati nép-
iskolai szakférfiakból, és pedig túlnyomóan 
vidékiekből, akik, a miniszter elnöklete alatt, az 
előadói tervezetet főleg pedagógiai, didaktikai, 
szóval az iskola bélélete és a gyakorlati élet 
szempontjából fogják megvitatni és a minisztert 
ily módon komoly, szakavatott alapos taná-
csaikkal kitűzött célja elérésében támogatni. 
A tanítóságnak miniszterünk részéről ez eddig 
példa nélkül való megbecsüléséből kiviláglik 
először az, hogy Berzeviczy miniszter igenis 
szívesen meghallgatja a tanítók illetékes nézetét 
is ; másodszor, hogy a miniszter a nyilvános-
ságra jutott előadói tervezetet nem tekinti, eleve 
sem tekintette végleges szövegezésűnek. A peda-
gógusok szaktanácskozása június hó közepére 

van tervbevéve. A vidéki meghívottak Buda-
pesten tartózkodásuk ideje alatt napidíjban 
fognak részesülni és vasúti költségeik meg-
téríttetnek. 

Az 11)04. évi állami költségvetés. 
Dr. Lukács László pénzügyminiszter 

a parlamenti viszonyok mia t t csak a 
mult napokban ter jesz thet te be a kép-
viselőháznak az 1904. évi állami költség-
vetést, amelynek a népoktatásügyre 
vonatkozó részletezését a következők-
ben ismertetjük olvasóinkkal: 

I. Az állami elemi népiskolák 1904. évi 
előirányzata : rendes kiadások : személyi 
járandóságok 5,708.860, dologi kiadások 
854.000, új iskolák fölállítására 100.000, 
összesen 6,662.860 korona; rendkívüli 
kiadások: új állami iskolák épületeinek 
létesítésére kölcsön út ján beruházandó 
300.000 K; az állami elemi népiskolák 
kiadásainak főösszege 6,962.860 korona, 
szemben az 1903. évre megállapított 
6,349.810 koronával, a többlet 613.050 
korona. 

Az állami elemi népiskolák javára 
az egyes községek által kötelezett évi 
hozzájárulásokból bevételként 739.357 
korona van előirányozva (-(- 85.075 K). 

Az állami elemi népiskolák személyi 
járandóságaira előirányozott 5,708.860 
korona részletezése. Megjegyezzük, hogy 
az 1904:1. t.-cikk alapján az állami 
taní tók részére kiutal t kerek egy millió 
korona, a fönnebbi összegben nem fog-
laltatik, mert ez a pénzügyminiszteri 
t á rca költségvetéséből nyer fedezetet. 

1904. évben az állami taní tók lét-
száma 4500, t ehá t négyszázzal több, 
mint az előző évben. Ezen tanítói 
állások közül 80 1400 koronával; 387 
1200 koronával; 2050 1000 koronával, 
végre 1983 állás 800 koronával van 
előirányozva. A fizetésekre, ismét nem 
számítva ide az 1904:1. t.-cikk alapján 
kiutalt személyi pótlékokat, 4,212.800 
korona van előirányozva. Lakpénzekre 
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838.400; személyi és igazgatói pótlé-
kokra 88.418; évötödös pótlékokra 
448.000; a székesfővárosban és kör-
nyékén alkalmazott családos tanítók 
működési pótlékára 40.000 korona; hit-
oktatók tiszteletdíjaira 70.736 (a leg-
több hitoktatói tiszteletdíj ezenkívül az 
illető állami iskola költségvetéséből nyer 
fedezetet) ; tűzifa és egyéb váltságdíjakra 
3856; uti átalányokra 3000; külön 
alkalmazott szolgák díjaira 3650 korona. 

II. Községi, felekezeti és magánnépiskolák 
segélyezésére összesen 3,107.500 korona 
van előirányozva, tehát 277.500 koro-
nával több, mint az előző évben. Ebből 
községi iskolák segélyezésére (amelyek 
t. i. már 1893. év előtt államsegély-
ben részesültek) 346.000; felekezeti és 
községi tanítók fizetésének kiegészítésére, 
évötödös korpótlékaikra az 1893: XXVI. 
törvénycikk alapján 2,700.000 korona; 
végre testületek, egyletek és magánosok 
által fönntartot t intézetek, valamint 
egyéb népnevelési egyesületek segé-
lyezésére 61.500 korona. 

III. Gazdasági ismétlő-iskoláknál szak-
tanítók illetményeire összesen 63.200 
korona; ebből 35 tanító fizetése 1200K, 
lakpénze 300 K, korpótléka 100 K; 
tíz szaktanítónő fizetése 800 K, lak-
pénze 200 K. Gazdasági ismétlő-iskolák 
segélyezésére 114.000 K; a gazdasági 
ismétlő-iskolák gyakorlati telepének föl-
szerelésére 5000 K; gazdasági szem-
léltető képek és könyvekre 6000 K; 
1904. évi szeptember hóban alkal-
mazandó 12 új szaktanító egész évi 
illetményének V3-része 6000 K; a kézi-
munkára nevelő országos egyesület 
segélye 6000 K, összesen 200.200 K; 
az előző évi előirányzathoz képest 
10.100 koronával több. 

IV. Népnevelési intézetek közös szükség-
leteire összesen 1,073.684 K van elő-
irányozva, még pedig állami iskolák 
épületeinek átalakítására és helyre-
állítására, illetőleg kibővítésére, valamint 
az ezzel járó mérnöki és egyéb költsé-

gekre 135.000 K; állami ú j iskolák 
épületeinek fölállítására fölvett kölcsön 
törlesztésére 99.384 K; jutalmak és 
segélyekre 66.000 K; tankönyvek és 
taneszközök előállítására 120.000 K ; 
ifjúsági könyvtárak szervezésére és az 
ifjúsági könyvtári bizottság költségeire 
(elnök tiszteletdíja 1000 I i ; előadó tisz-
teletdíja 1000 Iv; tagok jelenléti díja 
3000 K) 10.000 K (új tétel); országos 
tanszermúzeum költségeire 4000 K ; 
helyettesítésekre, óradíjakra és a nép-
nevelési intézetek egyéb közös költsé-
geire (közte egy szolgálattételre ren-
delt számtanácsos illetménye 4600 K) 
190.000 Iv; tanítói gyűlésekre meg-
jelenő tanítók útiköltségeire és napi-
díjaira, valamint jutalomdíjakra 40.000 
korona; a néptanítók nyugdíjintézete 
segélyezésére az 1875. XXXII. t.-cikk 
36. §-a alapján 300.000 K; Néptanítók 
Lapja kiadására összesen 20.000 K; a 
Gazdasági Ismétlő Iskola című mellékleté-
nek kiadására 10.000 K; a néptanítói 
árvaház Budapesten, továbbá a tanítói 
internátusok segélyezésére (a munkácsi 
tanítói internátusnál két nevelő segéd-
tanár fizetése egyenként 1600 K és 
300 K lakpénz, az internátus fönntar-
tására 3500 K, továbbá a budapesti és 
kolozsvári Tanítók Házai segélyezésére 
4000 K, illetve 2000 K, végre a dél-
magyarországi" tanítóegyesület temesvári 
internátusa számára 2000 K) összesen 
19.300 K; népoktatási statisztikai költ-
ségekre 10.000 K; állami elemi iskolák 
kisebb építkezéseire 50.000 K. 

Népoktatásügyi szaktanácskozás. 
— Első nap. — 

A dr. Berzeviczy Albert miniszter egybe-
hívta szaktanácskozás, mely a népoktatásügyi 
törvény-revízióról volt hivatva véleményt mon-
dani, május hó 27.-én kezdte meg tanács-
kozásait a miniszter elnöklete alatt. A tanács-
kozás a miniszter nagyhatású megnyitó beszé-
dével, mely a törvényjavaslatot, illetőleg előadói 
tervezetet minden oldalról megvilágította, vette 
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kezdetét. Első fölszólaló Steinberger Ferenc 
kanonok, a katli. tanítók orsz. bizottságának 
egyházi elnöke volt, aki a tanítóképesítés álla-
mosítása tekintetében fejezett ki aggodalmakat, 
helyesnek találván azonban azt, hogy a tanító-
képesítés magyar nyelven történjék. Általában 
jó benyomást tett, hogy az első napon föl-
szólalt katholikus főpapok mind fölajánlották 
a kormánynak hazafias szolgálatukat a nemzeti 
népoktatás megvalósítása érdekében. A nép-
oktatás általános államosítását Polónyi Géza 
orsz. képviselő hangoztatta, a merev nemzetiségi 
állá-pontot — gyakori közbeszólásoktól zavar-
tatva — Metianu görög keleti román metro-
polita hirdette. Valóságos vihart idézett föl a 
metropolita, midőn a magyar nyelvről, mint 
egy másik nyelvről beszélt. „Nem egy másik 
nyelv az ! Az állam nyelve az ! A főrendiház 
nyelve is! így beszélni az állam hivatalos 
nyelvéről!" — ilyen és hasonló kiáltások 
röpültek a metropolita felé, aki nyugalommal 
és tört magyarsággal olvasta tovább észre-
vételeit. Nagy hatást keltett Fehér Ipoly 
pannonhalmi főapát hazafias és okos beszéde, 
aki azt mondotta, hogy az államnak figyelembe 
kellene vemiie : mennyire segítik elő a hit-
felekezetek az ő (az állam) abbeli munkáját, 
mely a nemzeti oktatás megteremtését és meg-
szilárdítását célozza s e mérték arányában 
kellene a hitfelekezetek autonomikus jogát is 
megállapítani. Uj gondolat volt ez, mely föl-
villanyozólag hatott a tanácskozásra. Az első 
nap utolsó szónoka Csernoch János kanonok, 
néppárti képviselő volt, aki szintén üdvözölte 
a javaslatot, melyet voltaképen csak Metianu 
román metropolita támadott. 

Az ülés megnyitása után a miniszter néhány-
szóval üdvözölvén az értekezlet tagjait, az 
előadói tiszttel Halász Ferenc osztálytanácsost 
(akit az ankét tagjai élénken és mintegy tűn-
te tésszerüleg megéljeneztek), a jegyzőkönyv 
vezetésével Mosdósy Imre kir. tanfelügyelőt 
bízta meg. Majd bejelentvén, hogy elmara-
dásukat levélben kimentették: gróf Majláth 
püspök, báró Jiánffy Dezső, gróf Zichy János 
és Somlyay József, a M. Tanítók Orsz. Bizott-
ságának elnöke, megtartotta megnyitó beszédét, 
melyet lapunk első helyén közlünk. 

Első fölszólaló Steinberger Ferenc apátka-
nonok, a budapesti közp. papnövelde kormány-
zója s a róm. kath. tanítók orsz. bizottságának 

egyházi elnöke volt, ki a javaslat azon rendel-
kezésében, hogy a tanítóképesítés államosít-
tatik, a mindenki részére biztosított tan- és 
nevelési szabadság megsértését látja. Az egyház 
akár be is zárhatja tanítóképző-iskoláit. Ezt 
pedig a római katholikus egyház nem érdemli 
meg, mivel minden tanítóképezdéje magyar és 
a magyar műveltséget szolgálja. Azt helyesli 
maga is, hogy magyar nyelven történjék a 
képesítés. 

Polónyi Géza orsz. képviselő, a második 
szónok, kijelentette, hogy habár maga is fele-
kezeti iskolákban nevelkedett és pedig hazafias 
iskolában, mégis az állami oktatás föltétlen 
híve, mert a vallás felekezeti oktatás köpenye-
gébe nálunk Magyarországon nemzetiségi törek-
véseket bujtatnak és a tanszabadság örve alatt 
a magyar nemzeti állam ellenségeit nevelik. A 
javaslattal különben nincs megelégedve, mert 
az kompromisszumon alapul és a nemzeti célok 
tekintetében ki nem elégíti őt, mivel a javaslat 
még a tannyelv meghatározására nézve sem 
felel meg az állami céloknak. A külföldiek 
számára pedig külön külföldi iskolák fölállí-
tását is lehetővé teszi, valamint a külön-
böző felekezetnélküliek szintén állíthatnak föl 
ezután népiskolákat bármely élő vagy holt 
nyelvben. Kérdi, hogy a javaslat a fővárosra is 
ki lesz-e terjesztve, mert ennek iskolái auto-
nóm jogkörbe tartoznak és ezt csak külön tör-
vénnyel lehel abrogálni. A fegyelmi jog gya-
korlásának módját sem tartja szerencsésnek, 
mert emellett politikai okokból is üldözhetik a 
tanítót. (Zajos ellenmondás.) Az eskümintát is 
kifogásolja, mert abban a „császári felség" 
kifejezés és az uralkodóház iránti hűségi eskü 
is előfordul. Végül a tanítóképzés teljes államivá 
tételét követeli. 

Komlós&y Ferenc esztergomi kanonok álta-
lában helyesli a javaslatot, bár annak hiányai 
is vannak. így hiánya, hogy a nemzetiségi 
törekvések ellen nincs elég szigorú intézkedés 
a törvényjavaslatban. Egész közéleti szereplése 
bizonyítja, hogy mindig híve volt a felekezeti 
iskolának, de csak addig, amíg az a nemzeti 
eszmét szolgálja. Ha a félekezet lelép erről az 
alapról, úgy neki sem kéli a felekezeti iskola. 
(Elénk helyeslés.) Nézete szerint ez a törvény-
javaslat épenséggel nem alterálja a felékezetek 
jogkörét és a felekezetek maguk lesznek okai 
annak, ha az iskoláikat államosítani fogják. 
Képtelenségnek tartja, hogy 7 tanítóképez-
dében ezután is nem a magyar nyelv lesz a 
tanítás nyelve. Ilyen kedvezmény a nemzetisé-
geknek sehol sincs adva. Végül kijelenti, hogy 
a magyar katholikusoknak egyáltalában nincs 
okuk félni attól az intézkedéstől, amely ki-
mondja, hogy az állam érdekeit sértő fegyelmi 
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vétségek megtorlása a közigazgatási bizott-
sághoz utaltatik, sőt tapsolni fog az egész 
magyar katholikus világ, ha a miniszternek 
sikerülni fog eljárni egy oly egyénnel szemben, 
ahi államellenes tendenciákat vallott. (Taps.) 
A javaslatot a maga szempontjából elfogadja, 
ami kifogása van, azokat majd a részleteknél 
elő fogja terjeszteni. 

Következett Metianu János görögkeleti 
metropolita, aki Írásból olvasta föl észrevételeit. 
Ivifogá-olja azt, hogy a javaslat indokolása 
felreértésre adhat alkalmat a tekintetben, hogy 
a hazában hazafiatlan hitfelekezetek is lehet-
nének. Ami a saját felekezetét illeti, kijelenti, 
hogy a saját felekezete hazáját igaz odaadás-
sal szolgálja és szereti és ezt fogja tartani 
mindenkor szem előtt. Első sorban is kifogá-
solja, hogy a javaslat indokolásában a román 
nemzetiséget több helyütt oláhnak nevezi. Nem 
szeretné, ha ez félreértésre adna alkalmat, mert 
összes törvényeink román népet és nem oláh 
népet mondanak. A javaslat kiveszi a feleke-
zetek kezéből az önkormányzati jogot. A fele-
kezeti iskolák századokon át melengették a 
hazaszeretetet és állami történetünk bizonyítja, 
hogy a felekezetek nem az állam gyöngítésére, 
hanem annak erősbítésére működtek eddig is. 
Beleütközik szóló szerint a neveléstudomány 
sarkelveibe a javaslat akkor, amikor az iskola 
céljául nem az általános emberi művelődést 
szabja ki, hanem azt, hogy a felekezeti, nem 
magyar tannyelvű iskolák tanulói egy nyelvet, 
ez esetben a magyar nyelvet elsajátítsanak. 
(Nagy zaj és ellentmondások.) 

Okolicsányi László : Az a magyar állam 
nyelve ! Tessék megtanulni. (Fölkiáltások : Ezt 
nem lehet eltűrni! Ne üljön itt, aki a magyar 
nyelvről így beszél!) 

Komjáthy Béla : A magyar nemzet nyelve 
az, amely kenyeret ad az úrnak ! 

Vészi József: Es a magyar főrendiház nyelve! 
Metianu János metropolita : A magyar nyelv 

ellen, amelyet felekezetének iskoláiban nagy 
szorgalommal tanítanak (De eredménnyel-e? — 
ez a kérdés. Szerk.), ellenszenvvel nem visel-
tetik, de a növendékek oktatása más nyelven, 
mint anyanyelvükön, nem történhetik. Hivat-
kozik az 1868. XXXIII. t.-c.-re is. Nincs a 
világon nép, amely két nyelven . tökéletesen 
beszélne. Ismer két nyelvű egyéneket, de két 
nyelvű népet nem ismer. Fölhozza az ír nem-
zet példáját. Az iskolával csak fölvilágosítani 
lehet a népet, nem megsemmisíteni. (Zaj. Hall-
juk! Halljuk!) 

A törvényjavaslat megszabja az elemi iskolai 
tananyagot, a penzumot is, amelyet el kell a 
tanítási esztendőben végezni, de a felekezeti 
iskolákra még azt a plust is kirója, hogy a 

nem magyar anyanyelvű tanulóknak a magyar 
nyelvet is el kell sajátítaniok és így a tanítók-
nak és a tanulóknak vagy a többi ismereteket 
kell elhanyagolniok, vagy pedig a magyar 
nyelvet ; már pedig szóló szerint a hazaszere-
tetet nem valamely nyelv tudása vagy nem-
tudása határozza meg. Pedagógiai szempontból 
ez lehetetlen, de sérti az isbolafönntartók jo-
gát is. Az, hogy a tanítók olyan tárgyból is 
vizsgázzanak, amelyet a tanítóképezdében más 
nyelven tanultak, odavezet, hogy a nem magyar 
nyelvű tanintézeteket mindjárt a javaslat tör-
vényreemelkedésével szüntessük meg. (Helyeslés. 
Szüntessék meg !) Mert hiszen minden iskolát 
végzett növendék tudja, hogy a növendék a 
tantárgyakból csak azon a nyelven tehet vizs-
gát, amelyen az illető tantárgyakat tanulta. 
(Zaj. Elnök csönget.) Ellenzi a törvényjavaslat 
azon szakaszait, amelyekben megköveteltetik, 
hogy a magyar tannyelvű népiskolából a hit-
es erkölcstan nem az illető felekezet anya-
nyelvén, hanem a magyar nyelven taníttassék. 
Ez nem iskolai, hanem egyházi ügy. (Zaj.) 
A görög katholikusoknál nemcsak a lithurgia 
kérdésében, hanem általában is a román nyelv 
az éltető elem. Minden felekezet hirdesse a 
maga nyelvét és az a hatalom, amely valamely 
egyházat nyelvének elhagyására kényszerít, 
saját maga mondaná ki önmaga fölött a halá-
los ítéletet. 

Berzeviczy miniszter egy észrevételt tesz az 
érsek szavaira. Magában az a tény, hogy ez a 
törvényjavaslat semmiféle rendelkezésében sem-
miféle felekezetet nem foszt meg a maga 
iskolaállítási jogától, bizonyítja, hogy a tervezet 
nem akarja a hitfelekezetek erre vonatkozó 
jogát érinteni. 

Szentiványi Árpád orsz. képviselő elismerését 
fejezi ki e hazafias célú törvényjavaslat iránt ; 
elismeri, hogy a miniszter úrnak igaza volt, 
amidőn megnyitó beszédében azt mondta, hogy 
az az egyiknek kevés, a másiknak sok ; neki 
kevés. (Helyeslés) ; mert azt tartja, hogy annak 
a célnak elérésére, amelyet a törvényjavaslat 
szolgál, csak egy mód van, hogy minden fele-
kezeti iskola egy tollvonással eltöröltessék . . . 
(Elénk mozgás. Elnök csenget.) Szóló a luthe-
ránus egyházkerület felügyelője és mégis, habár 
nem felekezeti megbízásból van itt, a maga 
részéről ehhez szívesen hozzájárul. Azt tartja, 
hogy mindamellett, hogy üdvözli e javaslatot, 
az azt a célt, amelynek elérésére készíttetett, 
elérni nem fogja. Egy bizonyos mértékig auto-
nomiális jogokba ütközik. Azért óhajtja, hogy 
a miniszter tegye át a javaslatot a felekeze-
tekhez tárgyalás végett. 

Várossy Gyula székesfejérvári püspök : Leg-
helyesebbnek tartja, ha az 1848. XX. törvény-
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cikk 3. paragrafusának alapjára helyezkedve, 
az állam megadja a felekezetnek — elsősorban 
a katholikus egyháznak, azt a segítséget, 
amelyre iskoláik kellő színvonalra való eme-
léséhez szükségük van. Az állami vizsgáló-

ö . c 
bizottságra nincs szükség, hiszen a kormány a 
maga biztosát eddig is elküldötte a képesítő 
vizsgálatokra. Ezután is elküldheti és ez épen 
elég (? Szerk.) amaz állami ellenőrzés szem-
pontjából, amelyet a katholikus egyház nem 
perhorreszkál. Ellenkezően, szükségesnek tart. 

Fehér Ipoly pannonhalmi főapát természetes-
nek találja, hogy ott, ahol az állam e javaslat 
szerint bizonyos autonom jogokat biztosít a 
közreműködők számára, azokkal szemben a fő-
felügyelet ellenőrzési jogát fönntartja magá-
nak. (Elénk helyeslés.) Azt hiszi, ez ellen sen-
kinek aggálya nem lehet. Ez az államnak nem 
annyira joga, mint kötelessége. (Tetszés.) Mert 
hogyha áll az egyesre né/.ve az a bölcseleti 
elv, hogy „prius vivere" elsősorban t. i. biz-
tosítani saját létének biztonságát, úgy áll ez 
az államra nézve is, hogy biztosítson a maga 
számára olyan föltételeket, amelyekkel az ő 
egységességét megvédheti. (Taps.) Ehhez pedig 
az államnak az; egységes nyelvre okvetlenül 
szüksége van. (Általános helyeslés.) De ezzel 
szemben viszont méltányos és természetes, hogy 
azokat, kik különben ezen eminenter állami 
föladatot részben magukra vállalják, az áUam 
bizonyos erkölcsi vagy anyagi támogatásban 
részesítse, mert ellenszolgáltatás nélkül, amely-
nek nem kell mindig anyagi ellenszolgáltatás-
nak lenni, szolgálatait nem ajánlja föl senki. 
Itt most csak az a kérdés, hogy mi az a 
helyes kulcs, amelynek arányában az állam a 
közreműködőknek egy bizonyos autonom jogkört 
biztosítson. Szóló azt hiszi, hogy ezen mérték 
megállapításánál csak az lehet a helyes elv, 
hogy minden ilyen közreműködő abban a 
mértékben élvezhesse az állam által biztosított 
hatáskört, amilyen mértékben hozzájárul azon 
célnak az előmozdításához, amelyet az állam 
maga elé tűzött. Szerinte tehát minden tényező 
az autonom jogkörből csak annyiban volna 
részeltethető, legyen az felekezet, község, 
magános vagy társulat, amilyen mértékben az 
állam céljainak megvalósításában közreműködik. 
Anélkül, hogy bárkivel szemben rekriminációk-
kal akarna élni, csak az igazságot konstatálja, 
hogy a felekezeti iskolák között mégis nagy 
különbség van ; vannak, akik az állam munká-
jában méltán megállják a versenyt, vannak, 
akik hátramaradnak, hogy ne mondja, akik 
azzal ellenkeznek.' (Éljenzés és taps.) 

Csernoch János kanonok orsz. képviselő 
helyesli alapjában azt az álláspontot, amelyet 
a miniszter e javaslatban elfoglalt. Az egy-

házak érdekeit könnyű lesz — ha van ben-
nük jóakarat — egy és más dolog megkorri-
gálásával megóvni. Első sorban javításra szorul 
az állami képesítés kérdése. Szerinte elég, ha 
a kormány a képesítésnél megelégszik ellen-
őrző szerepével. 

Ezekután a miniszter a d. u. 5 órakor 
kezdődött tanácskozást esti 8 órakor másnap 
d. u. 4 órára halasztotta. 

* 

— Második nap. — 

A szaktanácskozás második napján — május 
28.-án — az állami érdekek szempontja jutott 
kifejezésre, de az országgyűlési képviselők ki-
terjeszkedtek a tanítói fizetés kérdésére is, 
melyet bőkezűbben szeretnének megállapíttatni. 
Nagy hatást keltve beszélt Antal Gábor ref. 
püspök s jó benyomást tett a megjelenésben 
megakadályozott Bartók György erdélyi püs-
pök levele, melyben kijelentette, hogy az ev. 
ref. egyház a törvényjavaslatban nem autonó-
miájának gyöngítését, hanem a nemzeti és 
állami egység erősítésének gondolatát látja és 
ezért hajlandó autonómiájából egyet-mást még 
föl is áldozni. Fölszólalt a tanácskozás második 
napján Bogdanovics Lucián gör. kel. szerb 
püspök is, aki nagyon erősítgette jó magyar 
érzelmeit, de végül mégis csak azt kívánta, 
hogy maradjon minden a régiben s csak az 
ismétlő oktatás (!) legyen mindenütt magyar. 
A fölszólalók majdnem kivétel nélkül erős 
bírálat tárgyává tették Metianu román metro-
polita első napon fölolvasott észrevételeit. 

A tanácskozás megkezdése előtt Berzeviczy 
miniszter bejelentette, hogy gróf Apponyi 
Albert és Bartók György ev. ref. püspök ki-
mentették távolmaradásukat. Mélczer Vilmos 
képviselő szintén jelenti, hogy az erdélyi ágostai 
evangelikus szász konzisztórium most kíván a 
törvénytervezettel foglalkozni s ennek nem 
kívánván eléje vágni, az értekezleten részt 
nem vehet. A konzisztórium át fog írni a 
miniszterhez. 

Fölolvasták Bartók György püspök levelét, 
melyben örömmel üdvözli a törvényjavaslatot, 
mert abban nem az egyházi autonómia gyön-
gítését, hanem a magyar nemzeti állam meg-
erősítését látja. A felekezeti autonómia határai 
ott végződnek, ahol az állam érdekei megvédel-
mezésének szüksége kezdetét veszi. A javaslatot 
általában elfogadja, de egyes részeiben erősí-
teni és javítani akarja. Így ki akarja mondatni, 
hogy az állam mindenütt gondoskodjék a 
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magyar ajkú növendékek magyar nyelvű ok-
tatásáról és ne bízza azt sehol az idegen ajkú 
felekezetekre. A tankötelezettséget egészítse ki 
az ingyenesség. A német nyelv ne legyen köte-
lező tárgy a tanítóképzőkben. Határozza meg 
a törvény az elemi iskola bizonyítványainak 
értékét. Az állami iskolákban necsak a hittan, 
de az úgynevezett szertartás-tanítás nyelve is 
a magyar legyen. 

Tuba János orsz. képviselő melegen üdvözli 
Berzeviczy minisztert a törvényjavaslat elkészí-
téseért, mert bár nem elégíthet Iá az minden igényt, 
határozott haladást mutat a múlttal és a jelennel 
szemben. A felekezeti autonómiákat sem sérti, 
a magyar nyelv tanítását intenzívebbé teszi s 
a tanítói kar anyagi helyzetén is bár nem 
kielégítőleg, de némikép segít. A javaslatot el-
fogadja, de annak a nézetének ad kifejezést, 
hogy a jövő fejlődését határozottan az oktatás-
ügy államosítása felé kell terelni. 

Okolicsányi László országgyűlési képviselő : 
A maga részéről a népoktatás államosításának 
föltétlen híve. Tudja, hogy a kormányt ez irány-
ban annak gondolata tartja vissza a radiká-
lisabb lépéstől, hogy az ellenállást és küzdel-
met idézne föl azok részéről, akik a népoktatás 
terén a felekezetek domináló szerepének a hívei. 
Ez ellenállástól nem kell tartani. A küzdelemre 
el kell készülni, mert hiszen az ilyen óvatos 
és mindenféle tekintettel számot vető javaslat 
is ellenállást és küzdelmet kelt föl, még pedig 
akkorát, amelynél nagyobbat egy végleges 
megoldás sem keltene. így is azonban ki kellene 
mondani, hogy a népiskolák utolsó két vagy 
három osztályában necsak tárgy legyen a m agyai-
nyelv, de egy pár tárgyat magyarul tanítsanak. 
A tanítóképzés föltétlenül magyar legyen, necsak 
a képesítés. A 80 tanulóban megállapított maxi-
mális létszám leszállítandó s a tanítók anyagi 
helyzete javítandó. 

Antal Gábor ev. ref. püspök a maga nevé-
ben beszél, mert egyházától nincs semmi meg-
bízatása. Azt hiszi azonban, hogy az ő egyéni 
nézetei teljes összhangzásban vannak az ev. 
reformátusok túlnyomó nagy többségének ide-
vágó nézeteivel. Nézete szerint ez a javaslat 
nem sérti a felekezetek autonómiáját, sőt ha 
ez autonómiából valamit föl is kellene áldozni, 
egyháza ez áldozatot szívesen meghozza, mert 
ez áldozat a nemzeti egység és a magyar állam 
érdekét mozdítja elő csupán. Amit esetleg föl-
áldoznak az egyházak, azt tulajdonképpen csak 
átruházzák a magyar államra. Megvallja nyiltan 
és őszintén, hogy a törvényjavaslatban foglalt 
eszközöket elégteleneknek tartja. Hogy miként 
kell a népoktatás segítségével a nemzeti kon-
szolidáció folyamatát előmozdítani, azt meg-
mutatták a horvátok. A horvát közoktatásügyi 

politika nem tesz különbséget állami és köz-
ségi iskola között. Ha már — a történelmi 
fejlődés elvét tiszteletben tartva — külön szem-
pontok szerint bánunk a felekezeti iskolákkal, 
legalább ne tegyünk különbséget a községi és 
állami iskolák között. Necsak az előbbiek 
tanítási nyelve legyen magyar, hanem az 
utóbbiaké is. Nemcsak a tanítóképesítést, de 
a tanítóképzést is teljesen magyarrá és államivá 
szeretné tenni. Meggyőződése szerint, ha a 
tanítóképzést kiadják a felekezetek kezökből, 
épen nem veszítenek, mert hiszen, ha az állami 
képzőintézetek mellett felekezeti internátusokat 
alapítanak, azokban a jelöltek vallásos neve-
lését sokkal intenzívebbé tehetik. Reflektálva 
Fehér Ipoly tegnapi fölszólalására, azt nagyon 
figyelemreméltónak tartja, de felekezeteinket 
hazafiasakra és hazafiatlanokra osztanók. Egyenlő 
mértékkel kell mérni mindenkinek. Nézete 
szerint bármilyen bölcs intézkedéseket is tar-
talmazzon egy törvény, a siker a végrehajtástól 
függ. Az eddigi törvények is megteremtették 
volna a jó gyümölcsöket, ha végrehajtották 
volna. Ha e javaslat törvénnyé lesz, akkor 
végre kell hajtani. Ezt a végrehajtást a maga 
egész komolyságában várja el a minisztertől. 

Justh Gyula orsz. képviselő : Az elemi nép-
oktatás és a tanítóképzés államosítandó ; a kié 
az iskola, azé az állam. Ha nem is érhető el 
még teljesen az államosítás, de minden esetre 
már most államosítani kell egyfelől a tanító-
képzést, másfelől az állami ellenőrzést hatéko-
nyabbá kell tenni. A tanítóképzésnek föltétle-
nül magyarnak kell lennie. Hiánya a tervezetnek, 
hogy a tanítóknak kontemplált fizetése meg-
élhetésüket nem biztosítja. Végül a törvény 
szövegezésére nézve azt az indítványt teszi, 
hogy a régi törvényeknek azok a részei, 
amelyek érvényben maradnak, bevétessenek az 
új törvénybe, hogy így népoktatási kódexünk 
legyen. 

Barta Ödön orsz. képviselő : A miniszter 
kifejezte tegnapi beszédében, hogy a legride-
gebb ellenállás akadályozta, hogy a cél, mely-
nek szolgálatában a tervezet áll, eléressék. 
Az 1879. évi törvény alkotásával ugyanerre 
törekedett a törvényhozás, de nem tudta, vagy 
nem akarta végrehajtani. Egész sereg rende-
lete van a minisztériumnak, mely mind a tör-
vény végrehajtását célozta, de sikertelenül. Ez 
nem indolenciát s nem passzív rezisztenciát 
jelent. Itt aktiv rezisztenciával állunk szemben 
s ily helyzetben nem szabad a teljes igazság 
kimondásától félni. Ha nem volna is törvénybe 
iktatva, fölösleges volna arról vitatkozni, hogy 
joga van-e az államnak nyelve respektálását 
követelni. Az 1879- évi XVIII. törvénycikk 
világosan kifejezi, hogy az állam hivatalos 
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nyelve a magyar és ezen az alapon intézkedik 
a népoktatásról. Egyik oldalon a legnagyobb 
hódolattal hajtja meg zászlaját azok előtt, akik 
pusztán hazafiságtól ösztönözve úgy töltik be 
föladatukat, hogy az államnyelv kultusza tekin-
tetében panaszra okot nem adtak. Epp oly 
megütközéssel kell azonban látnia, hogy ebben 
a nemzettől átruházott jogterületben kiváló 
tényezők egyenesen a magyar állam érdekével 
ellentétben ezt az igazságot, amely alkotmá-
nyunk egyik sarktétele, nemcsak mellőzték, 
hanem lehető legkíméletlenebbül támadták, 
üldözték. Összetévesztették e tanácskozás ke-
retében a felekezetet a nemzetiséggel. Óriási 
tévedés volna, lia ebbe magunkat belesodor-
tatni engednők. A felekezetek joga nem nem-
zetiségi jog. Polemizál Metianuval, ki azt mon-
dotta, hogy nem viseltetik ellenszenvvel a magyar 
nyelv iránt. Végtelenül sajnálja, hogy ő nagy-
méltósága ezen a stádiumon nem bírt túljutni. 
(Derültség.) Talán nem került volna nagy meg-
erőltetésébe, ha eljutott volna a magyar nyelv 
szeretetéig is. 

Metiann János : Elfogadom. (Éljenzés.) 
Barta Ödön attól tart, hogy a javaslat nem 

fogja elérni teljesen a célját, de mert haladást 
mutat, örömmel üdvözli. 

Blaskovich Ferenc orsz. képviselő : A nép-
oktatási intézetekben a magyar nyelv fokozatos 
érvényesítését sürgeti ; csak ily módon lehet 
gyakorlati eredményt elérni. 

Bogdánovics Lucián budai gör. keleti szerb 
püspök : A javaslat célja az, hogy a magyar 
nyelvet minden iskolába járó növendék meg-
tanulja. A cél helyes, mert a magyar nyelv 
ismerete csak üdvös lehet mindenkire. A kér-
dés csak az, hogy e cél elérése érdekében 
szükség van-e olyan szigorú intézkedésekre, 
aminőket e javaslatban az egyházak magokra 
sérelmeseknek tartanak. Ha a nemzetiségek 
ragaszkodnak nemzetiségökhöz és vallásukhoz, 
az nem ellenkezik a hazaszeretettel. A magyar 
nyelv érdekében tett intézkedések azért keltet-
tek bizonyos idegenkedést a nemzetiségekben, 
mert úgy látszik, mintha a nemzetiségek el-
magyarosítása volna a főcél. Mihelyt világossá 
lesz ennek ellenkezője, a magyar nyelv tanu-
lásának nem fog útjában állani semmi. A hit-
es erkölcstan tanításának az egyház nyelvén 
kell történnie. A görög keleti egyházat a tör-
vény is elismeri nemzetiségi egyháznak. A szerb 
egyháznak, hivatalos és liturgikus nyelve szerb, 
amiből az következik, hogy a növendékeket 
is ezen a nyelven kell valláserkölcsi oktatásban 
részesíteni. 

Rákosi Jenő elismeréssel adózik Berzeviczy 
min.-nek beszédeért is, javaslatáért is. Helyesli, 
hogy a miniszter az autonómia és a merev 

államosítás közt az arany középutat választotta. 
A tanszabadságot odáig óhajtja növelni, ahol 
a sajtószabadság áll. Polemizál Metianuval s 
kimutatja, hogy a népiskolák, de különösen a 
görög keleti egyház iskolái alig tudnak valamit 
tanítani pedagógiai szempontból ; hát legalább 
tanítsák meg a magyar nyelvet, tízóló a fősúlyt 
a tanítóképzésre fekteti, amelyet kizárólag az 
állam számára reklamál. A magyar közoktatás 
kérdése tulajdonképen nem itt kezdődik, hanem 
a belügyminisztériumban. Itt csak folytatódik. 
A belügyminisztériumban kell törvényt szer-
keszteni, liogy iskolamester, kántor, plébános, 
kanonok, püspök, főrendiházi tag csak az lehes-
sen, aki magyarul tud. (Helyeslés.) Mert olyan 
is van, aki nem tud magyarul és mégis dísz-
ben, hatalomban, rangban él Magyarországon. 
Metianu hivatkozott a mesterére, Jézusra, aki 
azt mondta : menjetek és hirdessétek igét 
mindenkinek a maga nyelvén. Mindnyájan meg-
hajlunk a mester igéje előtt. Követjük Krisz-
tust, de csak egy Krisztust követhetünk. Ezen 
a terrénumon, amelyen Metianu a szép hason-
latot fölhozta, a szóló szintén csak egy Krisz-
tust ismer el és ez a magyar ál'am. 

* 

— Harmadik nap. — 
A harmadik nap első szónoka dr. Mihályi 

Viktor gyulafehérvári gör. kath. érsek volt, 
aki feltűnő mérséklettel beszélt ugyan, de azt 
bizonyítgatta — anélkül, hogy az ankét tag-
jait meggyőzte volna — hogy az ő egyház-
megyéjében akadályai lehetnek a törvényjavas-
lat rendelkezései megvalósításának. Utána 
Komjáthy Béla orsz. képviselő beszélt, aki — 
magát az általános államosítás hívének vall-
ván — rögtön válaszolt Mihályi érsek fejte-
getéseire. Zélenka Pál ág. ev. püspök az 
ingyenes népoktatás mellett beszélt s arra 
kérte a minisztert : adja ki a javaslatot véle-
ményezésre az egyes hitfelekezeti főhatóságok-
nak, végül a tanítói fizetések méltányosabb 
megállapítását mondotta szükségesnek. Láng 
Lajos, a képviselőház közoktatásügyi bizott-
ságának elnöke, volt miniszter, azt bizonyí-
totta — statisztikai adatokkal is — hogy a 
magyar nyelv megtanulása nemcsak magyar 
állami érdek, de érdeke a nemzetiségek álta-
lános működésének is. Firczák Gyula gör. kath. 
püspök szép, hazafias beszédben üdvözölte a 
javaslatot s hangsúlyozta, hogy a tanítóképzést 
teljesen magyarrá kell tenni. Dr. Fináczy Ernő 
egyet, tanár szintén hangsúlyozta a magyar 
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nyelv hatásosabb érvényesülését úgy a tanító-
képesítésben, valamint a tanítóképzésben. 

Mihályi Viktor görög katkolikus érsek sérel-
mesnek találja a tervezet intézkedéseit nem-
csak a szülőkre, de a hitközségekre nézve is, 
mert megfosztja az iskolaszéket attól a jogtól, 
liogy fölmenthessék azokat, akiknél ez meg-
indokolt, az iskolakötelezettség alól. A tanítói 
nyugdíjazások szempontjából is nagyon messze-
menő követelményeket állít a tervezet az iskolák 
irányában anyagilag is. Tagadja, hogy a ma-
gyar nyelv tanításában nem volna elég ered-
mény most is, vagy hogy amennyiben hiány 
volna, az egyházi hatóság nem teljesítené ellen-
őrző kötelességét. Az egyházak megteszik a 
tőlük telhetőt. A fegyelmi eljárás tekintetében 
kifogásolja, hogy a hanyagság büntetését ki-
veszi az egyházi hatóság kezéből. Egyáltalán 
baj lesz, hogy a tanító kétféle állandó ellen-
őrzés alá esik. Sérelmesnek tartja ezt az egy-
házi hatóságokra nézve is. Azt kívánná, hogy 
a meglevő tanítóképzők ezentúl is képezhessék 
tanítóikat, legalább a saját felekezetük számára. 
Ezt indokolják az erdélyi viszonyok. Törvény-
ben van biztosítva az erdélyi részekre nézve 
az iskolaépítés és fönntartás joga az egyházak 
számára és az, hogy ezek birtokában és intéz-
kedésében háboríttatni soha sem fognak. Ez a 
törvény nem avult el, mert az 1868. évi 
XLI11. t.-c. fönntartja, sőt még kiterjeszti e 
jogokat. Ezeket a jogokat nem célszerű meg-
bolygatni, mert Erdély vallási békéje azok ép-
ségben tartásától függ. 

Komjáthy Béla, orsz. képviselő : A közoktatás 
államosítását szükségesnek tartja, de azért, 
szemben e javaslattal, annak álláspontjára 
helyezkedik, hogy kimutathassa, mik lehetnek 
az eszközök, amelyeknek segítségével legalább 
meg lehetne közelíteni ama célt, amelynek 
egyetlen biztosítéka az állami oktatás. Felsőbb 
oktatásunk egészében magyar. De van a felsőbb 
oktatásnak egy része, a papiképzés, amelyhez 
nemzeti szempontból sok kifogás fér. Még 
rosszabbul vagyunk a tanítóképzés tekinteté-
ben, ez annál súlyosabb baj, mert a tanítók 
vannak a néppel legsűrűbb érintkezésben. Arra 
kell törekednünk, hogy a tanítók megszeressék 
a magyar nyelvet. Ezt csak úgy érhetjük el, 
ha kimondjuk, hogy a tanítói vizsgálat csak 
magyar nyelven tehető le. Ebben megalkuvást 
nem ismer. A tervezet ezt nem teszi magáévá. 
Antal református püspök azt mondta, hogy a 
tantárgyak egy részét magyarul kellene tanítani 
is. Ez helyes. A gyakorlati éveket az iskolai képzés 
pótlására lehetne fölhasználni magyar intézetek-
ben. A polgári iskolákra nézve külön törvény fog 
alkottatni. Ott kell a magyar szenipontnakteljesen 

érvényesülnie. Azok csak államiak és csak magya-
rok lehetnek. Az ismétlő iskolákra nézve ajánlja, 
hogy ott tisztán magyar legyen az oktatás. 
Politikai szempontból nagyon helyteleníti, hogy 
nyolcvan legyen az elemi iskolákban a növen-
dékek maximális száma. Kisebb szám mellett 
az államosítást jobban készíthetjük elő. Majd 
áttér a liturgikus nyelvekre. Magyarországon 
van román, van szerb, van latin liturgikus 
nyelv, csak magyar nincs. Történelmi adatokkal 
világítja meg, hogyan keletkezett a mostani 
állapot I. Rákóczi György intézkedéséből folyó-
lag. Ezek a fejlemények igazolják a magyar 
liturgikus nyelv iránt fölhangzó kívánságokat. 
Kéri a kormányt, hogy az erre célzó törek-
véseket támogassa. A görögkeleti ortodox egy-
házat nemzeti egyháznak ismerte el a törvény. 
Ez nagy hiba volt, de senki sem gondolta, 
hogy ezt a magyar állam ellen politikailag 
fogják kihasználni. Aposztrofálja a nemzeti-
ségeket, hogy ne csináljanak frontot az állami 
érdekek ellen, hanem fogjanak kezet a magyar-
sággal és akkor minden törekvésüket, amely 
nem tagadása a magyar nemzeti törekvésnek, 
elő fogjuk mozdítani. A javaslatot, mert ő élőre 
való lépést lát benne, a részletes tárgyalás alap-
jául elfogadja. 

Zelenka Pál, ág. ev. püspök : Elfogadja a 
javaslatot, de kéri a minisztert, hogy tárgya-
lásra, mielőtt a törvényhozás elé terjesztené, 
küldje meg a felekezeti főhatóságoknak, szük-
séges ez azért, hogy azoknak bizalma és köz-
reműködése e törvény végrehajtásához meg 
legyen szerezhető. Az állam a jelen tervezetben 
csak sújtó kezét érezteti, a másikat, az áldó, 
segítő kezet nem nyújtja benne. Ez volna az 
ingyenes oktatás, mert akkor felelne meg az 
elemi iskola a hozzáfűzött céljának. Intézkedni 
kell, hogy a tanítóság tekintélyét fokozzuk, 
ezt pedig csak a tanító anyagi helyzetének 
kellő javításával vagyunk képesek elérni. 
A felekezeti tanítókat ugyanazon fizetésben kell 
részesíteni, mint az államiakat. A fegyelmi 
hatáskört pedig ne bízzuk a vármegyére, ahol 
mindenféle tekintet hozzá jáiszik. A tanító-
képzésre nézve azt mondja, hogy sok tanító, 
aki nem tud magyarul, a mostani hiányos 
tanítóképzésnek az áldozata. Nem elég azt 
követelni a tanítótól, hogy bírja a magyar 
nyelvet, a magyar hajlamot is kell bírnia. 
Magyar hajlamot, magyar szellemet idegen 
szellemű tanítóképzőből senki sem vihet ki 
magával! Magyar tannyelv kell a képezdében. 

Láng Lajos, orsz. képviselő: A magyar nyelv 
nagyobbfokú érvényesítése nemcsak magyar 
állami, de a nemzetiségek általános kulturális 
érdeke is. Statisztikai adatokkal mutatja ki, 
hogy ahol legkevesebb a magyar nyelv tanítása, 
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ott legkisebb a kulturális eredmény. Az iskola-
látogatás is legalacsonyabb az ilyen helyeken. 
Például a románoknál csak 63 percent; az 
írni, olvasni tudók száma a 20 percentet sem 
éri el. Felekezetileg nézve: a görög katholikusok-
nál 17, a görög keletinél 26 percent az írni, 
olvasni tudók száma. A görög keletieknél 100 
iskolára jut 101, a görög katholikusoknál csak 
84 tanító, ami azt jelenti, hogy sok iskola van 
tanító nélkül. Egyenlő kultúrát kell adni a 
legalsó fokon minden nemzetiségnek. A magyarul 
nem tudó tanítókra nézve érdekes statisztikai 
adatokat idéz. Tíz évvel ezelőtt 1200 felekezeti 
tanító nem tudott magyarul, utolsó statisztikai 
adatok szerint pedig már 1500, tehát növekedés 
van a magyarul nem tudó tanítók számában. 
A statisztika szerint a görög keletieknél van 
sok tanító, aki tud magyarul, de nem akar 
tanítani. A papoknál még rosszabb az arány. 
Ami a tervezet sarkalatos pontját, a tanító-
képzést illeti, midőn látja, hogy a magyar nyelv 
tudása a tanítóknál nem megy előre, igen 
helyesli a tervezet intézkedéseit. Es itt talán 
még engedékenyebb a javaslat a kelleténél. 
Több erélyt kíván a hiányok megtorlásával 
szemben. 

Firczák Gyula gör. kath. püspök : A törvény-
tervezet bár bizonyos tekintetben megszorítja az 
egyházak jogait, mégis megnyugtatólag hat reá, 
mert célszerűségi, pedagógiai és magyar nem-
zeti szempontból helyes irányt követ. Emellett 
bölcs mérséklettel kerüli a túlzásokat. Egy-
szerűen azt akarja, hogy Magyarországon az 
egész vonalon minden népiskolában a magyar 
nyelv, mint kötelező tárgy nemcsak gramma-
tikailag taníttassák, hanem, hogy teljesen meg-
tanítsuk a gyermekeket az állam nyelvére. 
Ehhez az államnak joga van és ez az államnak 
egyik kötelessége. A tervezet segítséget és 
gyámolítást ígér a gyöngéknek s ezzel a mi-
niszter el fogja érni azt a célt, hogy az ország 
legelhagyottabb vidékein is föl fog éledni a 
magyar kultúra. Úgy látja, hogy a miniszter 
nem fél a vallásos jellegű iskolától és nem 
hódol annak a tételnek, hogy a valláserkölcsi 
érzet fejlesztése a tanügyre bénítólag hat. Ezt 
örömmel üdvözli. A jó tanügyi politika állam-
fönntartó erő. De ennek első követelménye, 
hogy ez minden izében magyar legyen. Második 
követelménye a valláserkölcsi alap megőrzése. 

Fináczy Ernő, egyet, tanár: Méltatja a föl-
adat nehézségeit, amelyekkel ily törvényjavaslat 
megalkotása jár. A magyar állampolgárság 
fogalmának integráns alkotórészéül kell tekin-
tenünk a magyar nyelv tudását. Ha ezt nem 
érjük el, államiságunk szenyed csorbát. Óhajtja, 
hogy nem magyar nyélven kiállított végbizo-
nyítványok ne adassanak ki. Jelenleg állam-

érvényes bizonyítványok az intézet tannyelvén 
is kiállíthatok. Hozzátartozik az állam szuvere-
nitásához, hogy ennek végét vessük. Hasonlókép 
megkívánhatjuk, hogy az évvégi értesítőkben 
a magyar nyelv tért foglaljon. Erre nézve tehát 
indítványozza, hogy amennyiben a tanítóképzők 
vagy egyéb iskolák évvégi értesítőket adnak 
ki, azt magyar szövegben is adják ki. Ezt a 
törvényjavaslatba fölvétetni kívánja. Egy vég-
vizsgálatot kíván a tanítóképzőkben az összes 
tantárgyakra nézve. Azután pedig egy képesítő-
vizsgálatot különösen oly ismeretekből, melyek 
a tanítói foglalkozáshoz tartoznak és az állami 
szempontot érintik. A képesítő bizottság össze-
alkotására nézve azt a megkülönböztetést, hogy 
a nem magyar tannyelvű intézetek számára 
máskép szervezett bizottságok legyenek, mint 
az államiak számára, nem fogadja el. 

* 

— Negyedik nap. — 

Nedeczey János, orsz. képviselő : örömmel 
üdvözli a javaslatot, mely semmiféle autonóm 
jogot sem sért; kívánja az ingyenes oktatást 
és hogy a 4. osztályról csak az kapjon bizo-
nyítványt, aki az állam nyélvét teljesen elsajá-
tította; a tanítói fizetés minimuma 1000 korona 
legyen ; a tanítóképesítés teljesen magyar legyen ; 
az óvodák a községekben mindenütt főlállít-
tassanak s a játék nyelve azokban is mindenütt 
magyar legyen. 

Beöthy Zsolt, egyet, tanár: az állami fel-
ügyeletnek eddigi eszköze elégtelennek mutat-
kozván, fokozni kell a felügyelet hatásosságát; 
a teljes államosításnak nem barátja, mert az 
egyházak becses közreműködését nem tartja 
néikülözhetőnek. A tanítóképesítő államvizs-
gálatokat egészen magyar nyelvűeknek óhajtja 
s evégből azok a tárgyak, amelyek e szak-
vizsgálat tárgyai lesznek, minden tanítóképző-
ben magyar nyelven taníttassanak. A nem-
magyar nyelvű tanítóképzők tantárgyai sorá-
ból a német nyelvet kiküszöbölendőnek tartja, 
hogy így növendékeik annál inkább el-
sajátíthassák a magyar nyelvet. Szükségtelen-
nek, de egyszersmind veszélyesnek tartja 
a 13. §. azon engedményét, hogy magyar 
nyelvű iskolában a nem-magyar ajkú növendé-
kek a szertartástanra nem magyar nyelven 
taníthatók. Idézi erre vonatkozólag a herceg-
prímásnak m. évben a magyar nyelv oktatása 
ügyében kiadott (s annak idejében lapunkban 
is közölt) rendeletét. A zsidó vallásoktatásra 
vonatkozólag abban a nézetben van, hogy a 
héber nyelven való tanítást rendeleti úton meg 
kellene tiltani. (Helyeslés.) Kívánja, hogy a 
használandó könyvek ne csak abból a szem-
pontból vétessenek vizsgálat alá, hogy nem 
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foglalnak-e magukban államellenes tanokat, 
hanem hogy nem olyanok-e, hogy lázítják a 
magyar állam iránti érzületet és magyar haza-
fiságot. Ebből a szempontból ellenőrzés alá 
veendők a tanítói szakkönyvtárak is. A tanítói 
fizetések dolgában kívánja, hogy az állam men-
jen el a lehetőség határáig, de másrészt élesen 
bírálja azt a fegyelmezetlenséget, amelyet az 
utóbbi időben bizonyos pesti tanító c részéről 
tapasztalhatott mindenki. 

Nyegre László orsz. képviselő melegen üdvözli 
a törvényjavaslatot, mely a felekezeteket semmi 
tekintetben sem sérti ; a magyar állam eddig 
határozott jelét adta türelmének, de továbbra 
is türelmet gyakorolni bűn volna. Elengedhe-
tetlennek tartja, hogy minden tanító elsajátítsa 
a magyar nyelvet s törvényes intézkedést kér 
arra nézve, hogy a képesítő vizsgálaton a tan-
tárgyak túlnyomó része manyar nyelvű legyen. 

Lányi Bertalan min. tanácsos (az iguzság-
ügyminiszter képviseletében) jogi szempontok-
ból vette vizsgálat alá a javaslatot s e tekin-
tetben nem talált rajta kivetni valót; arra nézve, 
hogy mi az az államellenes iránv, már az 
1893. évi XXVI. t.-c. 13. §-a intézkedik; a 
rendbírságra vonatkozólag kimutatja, hogy az 
törvényeinkben mindenütt előfordul. 

Némethy Károly, min. tan. (a belügyminisz-
ter képviselője) közigazgatási vonatkozásaiban 
foglalkozik a törvényjavaslattal s kijelenti, hogy 
azt — ha a végrehajtásból a közigazgatási 
tényezők is kiveszik a maguk részét — célra-
vezetőnek tartja ; a belügyminiszter elfogadja 
mindazt, amit a javaslat, mint új jogot és új 
kötelességeket a közigazgatásra hárít. 

Pap Elek, min. tan. (a pénzügyminiszter 
képviselője) kijelenti, hogy a pénzügyminiszter 
azt az összeget, ami a törvényjavaslatba föl 
van véve, véghatárnak tekinti. (Mozgás.) A 
korpótlékra nézve a pénzügyminiszter hozzá-
járul ugyan a hat korpótlékhoz (az eddigi öt 
helyett), de ebből semmiféle következtetést sem 
lehet vonni egyelőre az állami tanítók fizetés-
ügyére nézve. 

Bánóezi József dr. tanítóképezdei igazgató : 
a zsidó nyelvet, mint nyelvet, nem tanítják a 
zsidó iskolákban, csak a héber szövegeket for-
dítják magyarra. 

Bárczy István, fővárosi tanácsnok : örömmel 
üdvözli a javaslatot; Beöthy Zsolttal szemben 
védelmébe veszi a pesti tanítóságot, mely a 
magyarosítás érdekében nagy munkát végzett 
és végez. Az iskolán kívül — társadalmi 
téren — a fővárosi tanítók szabad mozgását 
senki sem gátolja. 

Beöthy Zsolt erre megjegyzi, hogy a fővárosi 
tanítóknak hivatalos működésökben való fegyel-
mezetlenségére nem gondolt, hanem igenis a 

tárgyalásnak arra a módjára, amelyet pesti 
tanítók gyakoroltak épp ezen törvényjavaslattal 
szemben. 

Ezzel az általános tárgyalás befejeztetvén, a 
miniszter köszönetet mond az összes fölszó-
lalóknak ; igéri, hogy a fölhozottakat meg-
fontolás tárgyává fogja tenni. Komjátliyval 
szemben megjegyzi, hogy ő (a miniszter) nem 
csupán pénzügyi szempontból nem híve az ál-
talános államosításnak, hanem egyéb nyomós 
okokból sem. A javaslatban foglalt esküminta 
helyett hajlandó azt bevenni, amely az állami 
isk. gondnoksági utasításban van meg. 

A fővárosra ez a javaslat csak annyiban 
vonatkozik, amennyiben a tanítók fegyelmi 
ügye a tanács köréből a közig, bizottság 
hatáskörébe lesz utalandó. Bogdanovics püspök 
azon kívánságára, hogy az ismétlő iskolában a 
tanítás nyelve kizárólag magyar legyen: igéri, 
hogy ezzel a kívánsággal komolyan foglalkozni 
fog. A polgári iskolákra vonatkozólag külön 
törvényjavaslatot fog beterjeszteni. A tanítói 
fizetésekre vonatkozólag megjegyzi, hogy —• 
jóllehet ő a maga részéről szeretné, ha lehetne 
többet adni — de az nem áll, hogy a javaslat 
túlságosan mostohán bánik el a tanítói fizeté-
seket illetőleg. Fölolvassa a következő ada-
tokat : 

Európa azon országai közül, amelyekben 
törvény szabályozza a tanítói fizetéseket, a 
kezdő tanító fizetése 7 országban 800 K, 
6 országban 1000 K, 2-ben 1100 K, 5-ben 
1200 K és csak l-ben 1400 K, de viszont 
van ország (Spanyolország), ahol csak 600 K 
és egy (Olaszország), ahol 700 lira a tanító 
kezdőfizetése. A törvényjavaslatban, megálla-
pított 800 K kezdőfizetés, mely egyébiránt 
1000 K-ra egészíthető ki, nem marad tehát 
nagyon az európai, a miénknél jóval gazda-
gabb országok tanítóinak kezdőfizetése mögött. 
Hiszen a gazdag Franciaországban is csak 
1000 frank a tanító kezdőfizetése, Porosz-
országban is csak 870 márka, ami 1040 K-
nak felel meg, az ideiglenes tanítóknak (ez 
az állapot tart négy évig) meg pláne csak 
700 márka, vagyis 819 K. Coburg hercegség-
ben a kezdőfizetés 650 márka, azaz 760 K, 
Bajorországban pedig a segédtanítók fizetése 
pláne csak 510 K. 
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A törvényjavaslatban kontemplált fizetési 
fokozatok szerint a mi felekezeti és községi 
tanítóink (lakáson fölül) 30 évi szolgálat után 
nyugdíjba beszámíthatólag legalább 1600 K 
fizetést fognak élvezni. Ezzel szemben Francia-
országban a tanító fizetése 30 évi szolgálat 
után 1500, legfölebb 1800 frank; Bajorország-
ban 1576 K (a mi pénzünk szerint), Portu-
gáliában 1116 K, Olaszországban 1200 K, a 
gazdag és müveit Poroszországban 1910 K, 
Coburg hercegségben 1920 K, Spanyolország-
ban 720 K. Ebből a szempontból tekintve a 
dolgot sem maradunk tehát nagyon az európai 
művelt államok mögött, sőt egyeseket meg is 
előzünk. Figyelemre méltó körülmény az, hogy 
a tanítónők fizetése a legtöbb európai állam-
ban kisebb, mint a férfitanítóké, míg a jelen 
törvényjavaslat egyenlő fizetésben részesíti úgy 
a tanítókat, mint a tanítónőket. 

A 20%-os magyar tanulók magyar nyelvi 
oktatására vonatkozólag megjegyzi, hogy eddig 
az ily ifjak kizárólag idegen nyelvű oktatásban 
részesültek ; most ő megvédi nemcsak többségét, 
de kisebbségét is a magyar növendékeknek s 
ezért szemrehányást nem érdemel. A tanító-
képesítés és képzés dolgában fölhozottakat 
megfontolás tárgyává fogja tenni. Az, hogy a 
rituális nyelv is használható a vallásoktatással 
kapcsolatban, szintén haladás, mivel eddig az 
idegen nyelv korlátlanul használható volt. Ál-
talában tagadhatatlan, hogy a javaslatban az 
eddigi állapotokhoz képest haladás van. (Általá-
nos helyeslés.) Azt foglalta a javallatba, ami 
megvalósítható s amit mindenkor hirdetett. Ha 
valahol, úgy ezen a téren szükséges az okos 
mérséklet. A felekezeti hatóságok véleményét 
szívesen meghallgatja, de a javaslatot a fele-
kezeteknek formális tanácskozásra nem adhatja 
ki. (Helyeslés.) 

A miniszter beszédére, mely nagy hatást kel-
tett, lapunk jövő számában visszatérünk, ille-
tőleg azt nagyobb terjedelemben közölni fogjuk. 

Halász Ferenc mindenekelőtt köszönetet 
mond a miniszternek, amiért őt ennek a fontos 
javaslatnak a szerkesztésével megbízta. Ezek 
után megadja a fölvilágosításokat, hogy a rész-
letes vitát esetleg megrövidítse. A 8 éves tan-
kötelezettséget nálunk még nem lehet meg-

valósítani. A román iskolák nem felelnek meg 
a kívánalmaknak, mire statisztikai adatokat 
sorol föl. (Lapunk jövő számában visszatérünk 
erre a fontos momentumra.) A 13. §-t is 
statisztikai adatokkal világítja meg. Az egy 
osztályban tanítandó 80 tanulóra nézve meg-
jegyzi, hogy a létszám leszállítása egyelőre 
nem lehetséges. Az ingyenes iskoláztatást 
illetőleg megjegyzi, hogy az állami iskolák 
60°/o-ában az oktatás ingyenes, de az általános 
ingyenes oktatásnak az a három millió állja 
az útját, ami tandíj címén évenként befoly s 
amiről a felekezeti iskolák fönntartóinak 
különben gondoskodniok kellene. 

Ezek után megállapodtak abban, hogy a 
részletes vitát (fejezetenként való tárgyalást) 
rögtön megkezdik. Erről azonban (a lapot a 
csütörtöki ünnep miatt le kellvén zárnunk) 
csak jövő számunkban számolhatunk be. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: Rónay Antal 
főerdőtanácsosnak, aki Ungvármegye felvidékén 
a népoktatás rendezése körül hazafias buz-
galmat fejtett ki ; lovag Schöller Gusztáv lévai 
nagybirtokosnak, aki a vámosladányi r. kath. 
felekezeti iskola építkezési céljaira 1271 korona 
73 fillér készpénzt és 5000 darab téglát ado-
mányozott. 

Kinevezte : Babilya Matild oki. tanítónőt a 
maguratoplicai áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé; Nagy Károly oki. tanítót és képesített 
gazd. szaktanítót r. és az ó-pécskai áll. el. 
iskolával kapcsolatos gazd. ismétlő iskolához 
gazd. szaktanítóvá ; Polónyi Erzsébet oki. tanító-
nőt az alsó-köröskényi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Lovisek Antónia oki. kisdedóvónőt 
a nagybittsei állami kisdedóvódához kisded-
óvónővé. 

Jóváhagyta : az Árva-vármegyei általános 
tanítóegyesület alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott : Csamprag Mláden 
borcsai közs. el. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 460 koronát. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— özv. Zsilinszky Mihályné, szül. Patay 

Ilona, Zsilinszky Mihály államtitkár édesanyja, 
91 éves korában végelgyengülésben Békés-
Csabán elhunyt. Őszinte, mély részvétünknek 
adunk kifejezést Zsilinszky államtitkár úr 



I ft 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 3 . SZÁM. 

ö méltósága iránt, akit, mint igaz barátjukat, 
a magyar tanítók mindig tisztelettel és szere-
tettel vettek körül s akinek családi gyászában 
is meghatottan vesznek részt. 

— Iskolaavatás. A segesvári állami pol-
gári leányiskola díszes új épületét május hó 
28.-án avatták föl Morlin Emil osztálytanácsos, 
a közoktatásügyi miniszter képviselőjének jelen-
létében. Béldi Ákos főispánnal az élén meg-
jelentek a magyarság, szászság és románság 
előkelőségei, nagyszámú díszes közönség, az 
orsz. polg. iskolai egyesület képviselői stb. Az 
iskola daloskara a Himnuszt énekelte, mire 
Eisenlohr pénzügyi igazgató, gondnoksági elnök 
hazafias beszéddel nyitotta meg az ünnepséget. 
Ezután Gyöngyössy Alisz leánytanuló szavalt 
alkalmi prológust és Pogány István tanfel-
ügyelő üdvözölte a miniszter képviselőjét, ki 
hazafias beszéddel bízta az iskola épületét Gyön-
gyössy István igazgató gondozására. Szavalás 
és az iskolakar által előadott Szózat fejezte 
be az ünnepet. Az ünnep után bankett volt, 
amelyről Berzeviczy minisztert, dr. Wlcissicsot 
és Zsilinszky államtitkárt üdvözölték. 

— Lapunk mai számából, melyet majdnem 
kizárólag az elsőrendű fontossági! és minden 
tanítót közelről érdeklő törvény - revíziónak, 
illetőleg szaktanácskozásnak kellett átenged-
nünk, számos közlemény maradt a jövő számok-
ra, köztük a Tanácsadó egy része, Irodalom, 
sőt Sziinóra rovatunk is. 

— Az Eötvös-alap köréből. Az Eötvös-
alap közgyűlése, a Tanítók Hunyadi Házának 
ünnepies megnyitásával egybekapcsolva, folyó 
évi augusztus hó 25.-én lesz Kolozsvárott, ahol 
ezidőben a M. Tanítók Orsz. Bizottsága és a 
Kolozsmegyei Alt. Tanítótestület is tartanak 
közgyűlést. Az Orsz. Biz. díszgyűlésén való-
színűleg dr. Márki Sándor egyet, tanár fog 
értekezni a Mátyás király korabeli művelődési 
állapotokról. — AJS Eötvös-alap jótéteményeire 
vonatkozó közleményeket lapunk jövő számában 
közöljük. A pályázati határidő az összes jóté-
teményekre július 10-e. — Pitvaros és vidéke 
óvónői és tanítónői május hó 14.-én mulatságot 
rendeztek, melynek jövedelméből 30 K 17 fillért 
küldtek be lapunkhoz a Tanítók Háza javára ; 
mi ez ös^eget átutaltuk az alap pénz-
tárába. — A gyarapodás. F. év január 1-től 
május 29.-ig 622 új tag összesen 4028 koronát 
fizetett be az alap pénztárába ; az új tagok közt 
van 538 évdíjas, 81 ötven koronás és 2 húsz-

koronás részjegyes tag. Ugyanezen idő alatt 
99 szövetkezet, takarékpénztár és város össze-
sen 1561 koronát küldött az alap pénztárának. 

— Rövid hírek. Az Eötvös-alap javára 
a pápai állami tanítóképző-intézet tanártes-
tülete és ifjúsága június hó 8.-án Veszprémben, 
a vármegyeház nagytermébeu magyar zene-
történeti hangversennyel egybekötött zártkörű 
táncmulatságot rendez. — Midatság a Tanítók 
Háza javára. Somogyvármegye tanítóegyesü-
lete június 6.-án Nagyatádon a Korona szálló-
ban a budapesti Ferenc József Tanítók 
Házában tett 4000 koronás alapítványának 
javára táncmulatsággal egybekötött zeneestélyt 
rendez. — Értesítés. Többfelől jött tudakozó-
dásra jelentem, hogy számtani váltó módsze-
remnek az alsó három osztály számára kész a 
Vezérkönyv, a többit csak az új tanterv vég-
leges megállapítása után adhatom ki. De van 
is idő, mert ezen módszert okvetlenül az I. 
osztálynál kell kezdeni, 3 évre tehát el van 
látva a tanító. Ára ez első résznek 2 K, mely 
vagy előre küldendő, vagy utánvéttel fizetendő. 
Dr. Eben Mihály, Zsámbok. — Gyűlések. A Vesz-
prémmegyei Általános Tanítóegyesület f. évi 
június hó 8.-án délelőtt 10 órakor Veszprém-
ben, a vármegyeház nagytermében ünnepélyes 
közgyűlést tart. E közgyűlésen ünneplik meg 
a vármegye népnevelői Papp Sándor királyi 
tanfelügyelő szolgálatának 30. évfordulóját. 
A •„Borsodmegyei Ált. Tanítóegylet" szendrői 
járásköre június 5.-én Rudóbányán a bánya-
társulati iskola tantermében rendes közgyűlést 
tart. A „Torda-Aranyos vármegye általános 
tanítótestületének" tordai köre évi rendes 
gyűlését június hó 9.-én Aranvos-G-yéresen, az 
állami iskolában tartja. Az Országos Polgári 
Iskolai Egyesület f. évi július hó 5.-én és 
6.-án Herkulesfürdőn tartja IX. rendes köz-
gyűlését. Az „Un g vármegyei Alt. Nép-
tanító-Egyesület" szobránci járásköre június 
hó 4.-én délután 27a órakor a szobránci 
fürdőben rendes gyűlést tart. A „Nyitra-
megyei ált. tanítótestület" privigyei járásköre 
június 9.-én Bajmóc-fürdőben tartja ezidei 
rendes tavaszi gyűlését. A mohács-vidéki római 
katholikus néptanítóegyesület június hó 9.-én 
Németbólyban közgyűlést tart. 

— Halálozás. Heksch Ignác gyulafehérvári 
izraelita tanító 38 éves korában és tanítói 
üdvös működésének 17-ik évében elhunyt. 
Áldás emlékére! 

Tartalom : A népoktatás reformja. — A népok-
tatási törvény-revízió. — Pedagógusok szaktanács-
kozása. — Az 1904. évi állami költségvetés. — Nép-
oktatásügyi szaktanácskozás. — Hivatalos rész. — 
Különfélék. 



2 1 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 17 

GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP ALPEÉD. 

Leányaink nevelése és a háztartás. 
A leányok tudományos képzése terén a leg-

utóbbi időben élénk lendület észlelhető s így 
mindinkább szükségesnek mutatkozik gondos-
kodni arról, hogy az elvont tudomány és az esz-
ményi törekvés, az univerzális műveltség le ne 
szorítsák leányainkat a háziasság józan talajáról 
és ama reális követelésekről, melyeket joggal 
követelhetünk meg a leánytól, ha az tulajdon-
képeni hivatásához nem akar hűtlenné lenni. 

Minél inkább kultiválják a nőnevelésben a 
tudományos kiképzést, annál jobban háttérbe 
szorulnak a gyakorlati irányok, amelyek eddig 
a nő tulaj donképeni birodalmának tekintettek. 
A művelt fiatal hölgyek kerülik a konyhát, az 
éléstárt, a ruhatárt és a gyermekszobát és sem 
kedvük, sem idejük nincs a háztartás roppant 
prózai dolgaival törődni, ezektől mindinkább 
elidegenednek úgy, hogy végre még a cseléd-
ségnek sem tudnak rendes utasításokat adni, D ' 
sem azok működését ellenőrizni. Ebben oly 
haladás van, mely nem mondható épen örven-
detesnek. A családi élet, a háziasság és végül 
a házas élet teljes fölbomlásához vezetne az, 
ha az asszonyok e missziójukat nem teljesíte-
nék észszerűen. 

A müveit női világban mindenütt ama törek-
vés érvényesül, hogy a nő hatásköre bővíttes-
sék, neki újabb és újabb megélhetési forrás 
biztosíttassák s őket a férfiakkal minden tekin-
tetben egyenrangúvá tegyék. Míg e törekvés 
csak egyes, nagyobb szellemi tehetséggel meg-
áldott lányokra szorítkozott, addig nem lehe-
tett ellene kifogás, de általánosítása a leg-
sajnálatraméltóbb konzekvenciákhoz vezet. 

Ezek egyike ama sajátságos tünemény, hogy 
kitartó buzgósággal hajszolnak föl újabb és újabb 
kereseti forrásokat és emellett teljesen szem-
elől tévesztik ama hatáskört, melyhez a leányok 
és asszonyok a természet által utalva és hivatva 
vannak, értve a csendes és áldásdús tevékeny-
séget a házban, mely a női nemnek oly mesz-

szemenő tért nyit a hasznos ismeretek és az 
áldásos munka kifejtésében. A háztartás eme 
tevékenységét csekélynek tartván a müveit 
szellemre, kerülik azt és nem látják be, hogy 
éppen ebben fejlődnek ki a nőiesség legszebb 
virágai, hogy e téren van hivatva a nő nagyo-
kat alkotni és az emberiség javára komoly 
kötelességeket teljesíteni s hogy az élet minden 
más szférájában, a művészetben és tudomány-
ban, a nyilvános szolgálatban vagy az iskolában 
a férfit, ha megközelítik is, de általában a 
legritkább esetben szárnyalják túl. 

így tehát e sorok célja a nőknek tulaj don-
képeni hivatására, az elhanyagolt háztartásra 
rámutatni ; arra a térre, mely sokkal tartal-
masabb és tágabb, mint azt közönségesen 
véljük. 

Hányan vesznek maguknak fáradságot a ház-
tartás fogalmáról gondolkodni vagy írni ? ! 
Hát még olvasni ? Vajmi kevesen ! 

A tudományos definíció szerint a háztartás 
a konsumpció tervszerű rendje az egyes gaz-
dálkodásban. Nemcsak attól függ minden, 
hogy a kiadások a bevétellel egyensúlyban 
tartassanak, hanem arra is, hogy a szükségle-
tekre az összes kiadások lehetőleg helyes mér-
tékű kvótája essék. Ehhez legelső sorban 
pontos könyvvezetés szükséges, melyet azonban 
nálunk még valami fölöslegesnek tartanak. Ezt 
azonban mindenekelőtt meg kell tanulni és 
azért ajánljuk a háztartási iskolák fejlesztését 
és látogatását, sokkal inkább, mint a klasszikus 
középiskolát. 

Németországban és Anglia több városában 
— a gyakorlati amerikaiakról nem is szólva — 
tétettek kisérletek, melyek már Wlassics Gy. 
volt közoktatásügyi miniszterünk 0 Excellen-
ciája körültekintő figyelme és minden célszerű 
iránti érzéke folytán a mi tanterveinkben is 
utat találtak. A háztartástannak már a nép-
iskolákban (gazdasági ismétlőkben) való taní-
tása teljes méltánylást és emellett a legnagyobb 
mérvű terjesztést érdemli. 
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Az idézett tudományos definiciót még azzal 
óhajtom kiegészíteni, hogy háztartás alatt mind-
ama kötelezettségek összeségét értjük, melyeket 
a háztartásban a férfitől, nőtől és később a 
lányoktól követelünk. A felnőtt fiukat ide nem 
vontuk bele, de valamint minden szabálynál, 
úgy itt is vannak kivételek és derék fiuk 
néha-néha szintén részt vesznek az általános 
kötelességekben. 

A kötelességek különféle kategóriákra osz-
lanak : a férjnek mindenekelőtt keresni kell, 
a feleség kezelje a keresményt okosan és a 
család jó érdekében; a lányok legyenek az 
anya hasznavehető munkatársai, segítsenek 
neki a házban a rendet fenntartani, a lakásnak 
kellemes varázst kölcsönözni, a ruhát és fehér-
neműt gondozni és a konyhára felügyeletet 
gyakorolni vagy azt önállólag kezelni. 

Ha valamely háztartásban mindenki ismeri 
és teljesíti kötelességét, az áldás és gyara-
podás nem fog kimaradni, de még akkor is 
marad idő az üdülésre és kedvtelésre, s ezt 
egyetlen józan észszel bíró ember sem fogja 
az élet tárgysorozatából száműzni. 

Ha valamelyikünknek azonban a háztar-
tásról fogalma sincs és csak akkor kezdünk 
vele törődni, mikor a szükség rákényszerít, 
természetes, hogy akkor a háztartás dolgában 
csehül állunk. Ma már a törvény a legcse-
kélyebb ipar üzéséhez is képesítést követel és 
csak a házi tűzhely alapítása engedtetik át 
a vak véletlennek. Ma családot alapítanak 
anélkül, hogy az abból származó kötelmeknek 
legcsekélyebb ismereteivel rendelkeznének. így 
van aztán, hogy itt egy fiatal emberi virág 
fonnyad el az anyja részéről való jobb érzékek 
hiánya miatt, ott pedig egy család szenved 
hajótörést, mert a tapasztalt vezető hiányzott. 

A szánalmat nem ismerő világ a hajótöröt-
teknek legföljebb csak egy szót szentel: azok 
az emberek nem tudták maguknak beosztani 
a háztartást. Ezen egyszerű szóban „beosztani" 
fekszik tulajdonképen a rendezett háztartás 
egész titka. Aki jövedelmét beosztani tudja 
az élet különféle igényei szerint, az gyakorlati 
és racionális háztartást vezet ; de ez — sajnos 
— különösen középosztályunkban nem talál-
ható föl. 

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy egy-
általában nem tartanak rendet háztartásukban, 
de a háztartás egyes kategóriákra való osz-
tásuk legtöbbnyire helytelen. Mindenre, ami 
kifelé irányul : a lakásra, a ruházatra, arra túl-
nagy, a ház belső életmódjára : a táplálkozásra 
pedig igen csekély súlyt fektetnek. 

Ebből származnak aztán az igen korán ideg-
beteg, gyakran vértelen gyermekek. 

így uralja a háztartás vezetése nemcsak a 
jelent, hanem a jövőt is és mondhatjuk, hogy 
boldog az, kinek bölcsője oly házban ringott, 
melyben tapasztalt és kötelességét tudó gazd-
asszony (— ha nem is volt tudós —) tartotta 
a gazdálkodás kormányrudját. 

(Torzsa.) Holzmann Ignác. 

A népiskola isinétlő-tanfolyama. 
Dr. Berzeviczy Albert miniszter törvény-

javaslata az eddig csak rendeleti úton szerve-
zett ismétlő iskolát is törvényileg szabályozza. 
Az idevonatkozó szakaszokat a következőkben 
egész terjedelműkben közöljük: 

21. §. Az 1868 : XXXVIII. t. c. 10. §-ában 
fölsorolt minden iskolafönntartó, amely ezen 
jogával él, köteles az elemi népiskola minden-
napi tanfolyamával szerves kapcsolatban annak 
felső tagozatát, az ismétlő-tanfolyamot is föl-
állítani és fönntartani azon esetben, ha hely-
ben nincs már más jellegű olyan elemi nép-
iskola, amely az ismétlő-tanfolyamra utalt összes 
tankötelesek törvényszerű oktatását elláthatja 
és ha az illető elemi népiskola ismétlő-tan-
folyamára legalább tíz (13—15-éves) helybeli 
tanköteles jelentkezik. 

22. §. Az ismétlő-tanfolyam a meglevő elemi 
népiskola mindennapi tanfolyama fölé, azzal 
szerves kapcsolatban úgy • létesítendő, hogy 
abban a helyi viszonyoknak megfelelő gazda-
sági, valamint a közismereti tárgyak tanítását 
a községben levő elemi iskolai tanítók, a meg-
levő tanhelyiségeknek és azok fölszereléseinek 
igénybevételével külön díjazás nélkül kötelesek 
ellátni. Ahol a tanítók az ismétlő-oktatásért 
ezideig is külön díjazásban részesültek, annak 
élvezetében meghagyandók. 

23. §. Nagyobb községekben, ahol a gazda-
sági irányú ismétlő-tanfolyamra utalt tanköte-
lesek száma legalább 100, és amely községek-
nek anyagi ereje azt lehetővé teszi, ezen tan-
folyam úgy szervezendő, hogy abban a 
gazdasági oktatást külön, ezen célból rendszere-
sített szaktanítói (szaktanítónői) állásra alkal-
mazott képesített szaktanító (szaktanítónő) 
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lássa el ; egyebekben az ilyen gazdasági ismétlő-
tanfolyam az előbbi jj-ban megállapított módon 
szervezendő. 

24. §. Ahol az ismétlő-tanfolyamra utalt 
tankötelesek között legalább 50 leánynövendék 
van, ott a fiúk a leányoktól teljesen elkülö-
nítve oktatandók. 

25. §. A község köteles a gazdasági gyakor-
lati tanítás céljaira azon esetben, ha a községi 
faiskola vagy az iskola kertje erre a célra 
nem volna használható, a helyi viszonyoknak 
megfelelő területet azon esetben is biztosítani 
és azt a gazdaság gyakorlati tanításához szük-
séges munkaeszközökkel ellátni, ha az ismétlő-
tanfolyamot nem a község tartja fönn, azonban 
a fönntartó erről nem képes gondoskodni. 

26. §. Az ismétlő-tanfolyamban az évi 
szorgalomidő legalább 8 hónapig tart. A téli 
időszakban (november hó 1-től március hó 
végéig) a tanításra hetenként két köznapon 
összesen 7 óra, a szorgalomidő többi szakában 
hetenként egy köznapon 4 óra fordítandó. 
Ezenkívül az 1868 : XXXVIII. t.-c. 57. §-a 
alapján az ismétlő-tanfolyam tanulóinak hit-
es erkölcsi oktatásáról vasárnaponként egy 
órában az illető hitfelekezetek tartoznak gon-
doskodni. 

27. Az elemi népiskola ismétlő-tanfolyamá-
nak tantervét a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a földmívelési miniszterrel egyet-
értőleg állapítja meg. A hitfelekezetek által 
fönntartott ismétlő-tanfolyamok tan- és óra-
rendjére, az ezekben használt tankönyvek és 
taneszközök tekintetében a jelen törvény 16. 
és 17. §§-ban foglaltak az irányadók. 

28. Mind az elméleti, mind a gyakorlati 
tanórák nappal tartandók. A fiuk a leány-
tanulóktól a gyakorlati oktatásnál mindig el-
különítendők. 

29. §. Az elemi népiskolák ismétlő-tanfolya-
mában a tanítás teljesen ingyenes, a növen-
dékek tehát sem fölvételi, sem tandíjat, sem 
pedig tanítói nyugdíjilletéket nem fizetnek. 

30. g. A gazdasági irányú ismétlő-tanfolyam-
ban a gazdasági tárgyak tanításával a helyi 
iskolai hatóság olyan okleveles elemi népiskolai 
tanítót bíz meg, illetőleg alkalmaz, aki a 
földmívelési miniszter által évenkint a nép-
tauítók részére rendezendő gazdasági tanfolyam 
valamelyikén részt vett és annak sikeres elvég-
zéséről bizonyítványt nyert. Ilyennek hiányá-
ban ideiglenesen olyan néptanító is megbízható, 
aki az illető községekben dívó gazdasági ágak-. ö ? o 
ban közelismeréssel igazolt gyakorlati jártas-
sággal bír. Az ilyen megbízott tanító azonban 
köteles két év alatt a gazdasági tanfolyamot 
elvégezni. 

31. §. Külön rendszeresített gazdasági szak-

tanítói állásra csak olyan okleveles néptanító 
alkalmazható, aki valamely állami földmíves-
iskolában kétéves mezőgazdasági tanfolyamot 
sikeresen elvégzett s gazdasági néptanítói 
képesítést nyert. Ezen tanfolyamok szervezetét 
és tanítási rendjét a földmívelési miniszter a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyet-
értőleg állapítja meg. 

32. §. A külön rendszeresített gazdasági 
szaktanítói állás javadalmazása legalább 1200 
korona, hat ízben esedékessé váló 100 korona 
évötödös korpótlék, természetben való lakás, 
esetleg megfelelő lakpénz és a gazdasági' gya-
korlati telep évi tiszta jövedelmének 20%-a. 

33. §. Azon esetben, ha más iskolafönntartó 
a jelen törvény 21. §-a értelmében megfelelő 
ismétlő-tanfolyamot nem állít, a gazdasági 
irányú ismétlő-tanfolyam fölállításáról és fönn-
tartásáról a község köteles gondoskodni. A 
község által fönntartott ismétlő-tanfolyam cél-
jaira fordítandók: a) a gazdaság gyakorlati 
tanítására szolgáló terület tiszta jövedelmének 
le nem kötött része ; b) az iskolai mulasztások 
után befolyt büntetéspénz ; c) gazdasági nép-
oktatási célokra tett alapítványok jövedelmei; 
d) ha mindezen forrásokból sem volnának a 
kiadások födözhetők, a község, ha a községi 
pótadó a 20°/o-ot túl nem haladja, a gazdasági 
ismétlő-tanfolyam céljaira, a községbeli lakosok 
és birtokosok összes állami egyenes adójának 
2%-a erejéig külön adót vethet ki. Amely 
községben az iparos- és kereskedő-tanonciskola 
javára az 1884 : XVI. t.-cikk 87. §-a alapján 
2°/o adó már ki van róva, ha ilyen községben 
a gazdasági ismétlő-tanfolyam fölállításának 
szüksége fönnforog, ezen 2% adóból a gazda-
sági ismétlő-iskola is arányosan segélyezendő. 

34. §. Mindazon községek, amelyek a gazda-
sági ismétlő-tanfolyamot a 33. §-ban megjelölt 
forrásokból szervezni és fönntartani nem 
képesek, a közigazgatási bizottság véleménye 
alapján ezen célra állami segélyben részesí-
tendők. 

Tejgazdasági szakoktatásunk. 
A szövetkezés eszméjének hazánk tejgazda-

sága, illetve a tejgazdaságainkat fejlesztő körök 
hódolnak leginkább. A tejszövetkezetek száma 
az elmúlt év végén 517 volt s ezen szövetke-
zetek vezetésében a néptanítóknak fontos 
szerep jutott, úgy, hogy ma már sok tanító 
vezeti a községi tejszövetkezeteket, számos 
községben hirdeti a tejgazdaság fontosságát, 
hisz közgazdasági előnyeit őmaga is napról-
napra tapasztalja és élvezi. 

Jelen cikkem célja hazánk néptanítói karával 
tejgazdasági szakoktatási intézményeinket, kivált 
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pedig az azokba való fölvételhez szükséges 
föltételeket ismertetni. A tanító, ha tanít-
ványai a tejgazdaságban kívánják magukat 
kiképezni s tőle erre nézve fölvilágosítást 
kémek, a szükséges adatokat az alábbiakban 
tanítványai rendelkezésére bocsáthatja. 

Hazai tejgazdasági intézményeink között 
első helyen áll a sárvári m. kir. tejgazdasági 
szakisicola. 

Az iskola Lajos bajor királyi herceg sárvári 
uradalmának „Lánc" nevű pusztáján, Vasme-
gyében állíttatott föl (u. postája Káld ; a ma-
gyar államvasutak sárvári állomásától 19'3 km, 
a jánosházai állomástól 14'8 km és a kiscelli 
állomástól 19"! km.-nyi távolságban.) Célja 
kettős: 1. Nagyobb tejgazdaságok, vaj- és sajt-
gyárak részére elméletileg és gyakorlatilag 
alkalmas „üzletvezetőket" képezni; földbirto-
kosoknak és gazdatiszteknek alkalmat nyújtani, 
hogy a tejgazdasági üzemben alapos szak-
ismereteket szerezzenek, melyek segélyével 
képesek legyenek tejgazdasági üzletet szervezni 
és sikeresen vezetni. 2. Tejgazdaságok, vaj- és 
sajtgyárak részére megbízható és megfelelő 
szakismeretekkel bíró vaj- és sajtmestereket 
(előmunkásokat) képezni, kik a tejgazdaságban 
előforduló mindenféle munkához értenek. E 
munkák a tehenek ápolása, takarmányozása, 
fejese, a tej vizsgálata, kezelése, vajjá és sajttá 
való földolgozása, a borjunevelés és hizlalás, 
a sertéstenyésztés és hizlalás. 

Ezen jelzett kettős célhez képest a szak-
iskolán 2 egyéves tanfolyam van rendszeresítve. 
Az egyik „üzletvezetők", a másik „kezelők" 
részére. 

Az üzletvezetői tanfolyamra csak olyanok 
vétetnek föl, kik a 20 éves kort betöltötték 
és a m. kir. gazdasági akadémián vagy vala-
melyik m. kir. gazdasági tanintézeten végbizo-
nyítványt nyertek. Azon okleveles gazdák, kik 
tejgazdasági gyakorlattal bírnak, a fölvételnél 
előnyben részesülnek. 

Az üzletvezetői tanfolyam hallgatói részére 
öt 480 koronás állami ösztöndíj van rend-
szeresítve. A tanfolyam szeptember hó 15-én 
kezdődik és a következő év augusztus hó 15-én 
végződik. 

A kezelői tanfolyam tanulója csak az lehet, 
ki legalább 18 éves s valamelyik hazai föld-
míves-iskolát elvégezte vagy legalább is IV2 
évi tejgazdasági gyakorlattal bír. 

A kezelői tanfolyamra csak 20 tanuló 
vehető föl. A tanulók részére húsz 360 koro-
nás állami ösztöndíj van rendszeresítve. Ezen 
tanfolyam szeptember hó 15-én kezdődik és 
a jövő év szeptember hó 14-én végződik. 
Azon tanulók, kik állami ösztöndíjjal kívánják 
a szakiskola kezelői tanfolyamát elvégezni, 

kérvényeiket minden év augusztus hó l-ig a 
m. kir. földmívelésügyi miniszterhez címezve, 
közvetlenül a tejgazdasági szakiskola igaz-
gatóságához tartoznak benyújtani. Aki azonban 
közvetlenül valamelyik földmívesiskola elvég-
zése után kíván a szakiskolába belépni, az 
kérvényét az illetékes földmívesiskola igaz-
gatósága útján tartozik benyújtani. 

A szakiskola bentlakással (internátus) van 
kapcsolatban, amidőn is a tanuló ösztöndíjáért 
teljes ellátást kap. Az oly tanulók pedig, akik 
saját költségükön vétetnek föl a szakiskolába, 
az egész tanfolyam tartamára az ellátásért (az 
ottani élehnezővel kötött szerződés értelmében) 
havi 30—32 K-t fizetnek. 

Minden tanuló a rendes ruházaton kívül 
egy párnát, legalább 2 párnahajat, 2 lepedőt, 
6 törülközőt és 10 darab mellig érő fehér 
vászonkötényt tartozik magával hozni. 

Említést érdemel még az iskolánál szerve-
zett úgynevezett „sajtmesteri vizsga." E vizsgát 
— amely évente egyszer, és pedig augusztus 
hó első felében tartatik meg, — leteheti az, 
aki a kezelői tanfolyam sikeres elvégzése után 
legalább is két éven át valamelyik hazai vagy 
külföldi sajtgyárban dolgozott és ezt bizonyít-
vánnyal igazolja. 

A jelentkező két hétig önállóan köteles az 
iskola sajtgyárában dolgozni. 

A sajtmesteri vizsgálat díja 50 (ötven) 
korona. Ezen összeg az iskola pénztárába 
előre lefizetendő. A jelölt élelmezéséről a 
vizsga tartama alatt (vagyis 2 hétig) önmaga 
tartozik gondoskodni, ellenben lakásáról az 
igazgatóság gondoskodik. 

A földmívelésügyi miniszter a szakiskolán 
különböző időkben tejgazdasági tanfolyamokat 
rendezhet, amelyek közül a néptanítók részére 
a nagy szünidőben rendezett tejgazdasági tan-
folyam érdemel említést. Ezen tanfolyamra, 
amelyre minden évben hirdet pályázatot a 
földmívelésügyi miniszter, első sorban olyan 
tanítók vétetnek föl, akik valamely tejszövet-
kezetnek tagjai. 

Amidőn még megemlítem, hogy a sárvári 
tejgazdasági szakiskola az elmúlt évben xijon-
nan fölszereltetett a legújabb és modern tej-
gazdasági gépekkel és eszközökkel, áttérek a 
tejmunkásképző-iskoláink ismertetésére. Ily tej-
munkás iskola ma három van az országban, és 
pedig : 

1. Gödöllőn, a korona uradalom Szentgyörgy 
majorjában, 

2. Kisbéren, az állami ménesbirtokon s 
3. Alsóvereckén, Bereg megyében, mely utób-

binak címe: „Havasi mintagazdaság és tej-
gazdasági telep.11 Ezen 3 tejmunkás-iskola 
célja a tejgazdaságok számára megbízható 
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s kellő szakismerettel bíró előmunkásokat, tej-
kezelőket és vajmestereket képezni, kik első 
sorban gyakorlatilag, de elméletileg is a tej-
gazdaságban élőforduló mindenféle munkákhoz 
kellően értenek. Ezen munkák főleg és első 
sorban a tehenek ápolása, takarmányozása és 
fejése, a tej vizsgálata, kezelése, vajjá és 
sajttá való földolgozása. 

Ezen iskolákba a 17. életévet betöltött oly 
erős, egészséges egyének vétetnek föl, kik írni, 
olvasni és a négy alapmüvelettel számolni 
tudnak. Természetesen fölvételi föltétel a ma-
gyar nyelv bírása is. Tejgazdasági gyakorlattal 
bírók, valamint kiszolgált katonák a felvételnél 
előnyben részesülnek. Minden tanuló a rendes 
ruházatán kívül 1 párnát, 2 párnahajat, 2 lepe-
dőt, 4 törülközőt és 10 darab mellig érő fehér 
vászonkötényt tartozik magával hozni. 

A gödöllői tejmunkás-iskolába, melynek tan-
folyama október hó 1-én kezdődik és szep-
tember hó 30-ig tart, csak tíz tanuló vétetik 
föl; ezek részére egyenként 480 koronás állami 
ösztöndíj van rendszeresítve. 

A föltétel, illetve az ösztöndíjas helyek el-
nyerése végett minden év augusztus hó végéig 
nyújtandók be a kellően fölszerelt kérvények 
a gödöllői koronauradalom jószágigazgatósá-
gához. 

A kkbéri tejmunkás-iskolába nyolc tanuló 
vétetik föl ; ezek részére egyenként 456 korona 
állami ösztöndíj van rendszeresítve. A tanév 
május hó 1-én kezdődik és április hó 30-ig 
tart. A fölvétel iránti folyamodványok mindig 
április hó l- ig nyújtandók be a kisbéri állami 
ménesbirtok jószágigazgatóságához. 

Az alsóvereckei havasi mintagazdaság és 
tejgazdasági telep az okszerű gazdálkodást, a 
szarvasmarhatenyésztést és tejgazdasági isme-
reteket van hivatva terjeszteni, és pedig a 
hegyvidéki és havasi gazdálkodási viszonyok-
nak megfelelően. A tanulókat a havasi gazda-
ságban előforduló mindenféle munkában ok-
tatják ki. 

A tanfolyam egy évre terjed s két félévre 
oszlik. A félévek április és október hó 1-én 
kezdődnek. A tanulók felerészben április hó 
1-én, felerészben pedig október hó 1-én vétet-
nek föl. Számuk 12-re rúghat. Minden tanuló 
ingyen ellátást kap, továbbá kifejtett szorgal-
mához képest még havi 6—10 korona munkadíj-
váltságban részesül. A fölvétel iránti kérvények 
a földmívelésügyi miniszterhez címezve a hegy-
vidéki kirendeltséghez (Munkács) minden év 
március hó l-ig, illetve szeptember hó l- ig 
nyújtandók be. Ezen telepre legelső sorban a 
hegyvidék kisgazdáinak fiai vétetnek föl. 

Végül fölemlítendő inég a nagyszéchényi 
(Nógrád vármegye) tejmunkásnőket képző iskola, 

mely a nagyszéchényi tejszövetkezet telepén 
állíttatott föl. Az iskola célja tejgazdaságok, 
de különösen tejszövetkezetek részére megbíz-
ható s megfelelő szakismerettel bíró tejkezelő-
nőket kiképezni, kik első sorban gyakorlatilag, 
de emellett elméletileg is kellően értenek a 
tejgazdaságban előforduló mindennemű mun-
kához. Az iskolába csak 8 nőtanuló vé-
tetik föl, és pedig kettő Nagyszéchény község-
ből és hat az ország bármely részéből. Az 
iskolánál 8, egyenként 456 koronás állami ösz-
töndíj van rendszeresítve. A tanév december 
hó 1-én kezdődik és egyfolytában november 
hó 30-áig tart. — A fölvételi föltételek tel-
jesen egyenlők a tejmunkás-iskolák fölvételi 
föltételeivel. A fölvétel iránti kérvények min-
den év november hó 1-éig az iskola vezető-
ségéhez címezve nyújtandók be. 

Ezekben ismertettem a tejgazdasági szak-
oktatási intézmények szabályzatainak azon 
részét, amely első sorban a tanítói kart, de a 
gazdaközönséget is érdekeli. Tettem ezt azon 
jó reményben, hogy ezen intézmények létezé-
séről tanítóink tudomást szerezve, oda minél 
több jeles tanulót küldhessenek, akik hivatva 
lesznek majdan hazánk egyik legfontosabb 
gazdasági ágát : a tejgazdaságot minél nagyobb 
mérvben előmozdítani. 

(Budapest.) Dr. Koerfer István. 

A házinyúl tenyésztése és érté-
kesítése. 

A fönti cím után ezen sorok olvasóinak 
legnagyobb részénél önkénytelenül azon gon-
dolat támad, hogy ilyen is lehet, vagy hogy 
érdemes is erről beszélni. Sajnos, hogy ezen 
kérdésekre ma még csak azzal felelhetünk, 
hogy néhány magántenyésztőtől eltekintve, 
okszerű házinyúl-tenyésztésünk nincsen. Első 
tekintetre jelentéktelen dolognak is tűnik föl, 
de ha behatóbban foglalkozunk ezen kérdéssel, 
akkor azon meggyőződésre jutunk, hogy min-
den igénytelensége mellett nagy és fontos 
szociális és közgazdasági kérdések fűződnek 
hozzá. Mert ez nem kevesebbet céloz, mint 
a kis exisztenciák termelőképességének nagyob-
bítását. 

Az, akinek a földbirtokból kevesebb vagy 
épen semmi sem jutott, aki tehát sertést, 
baromfit és tehenet nem tarthat s akinek 
drága pénzen kell venni a húst, az kevés költ-
séggel tenyészthet házinyulat. Az árokparton 
termett fű, egy kis kenyérhéj, egy kis bur-
gonya, zöldséghulladék stb. mindig akad és 
ezzel az egyszerű dologgal meg van oldva a 
takarmányozás kérdése. így előállítható olcsón 
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és jól az ízletes pecsenye, sőt a piacra is 
lehet juttatni belőle. 

Azonban ha nem az egyes ember, hanem az 
ország gazdasága érdekében vizsgáljuk ezen 
kérdést, akkor is a házinyúltenyésztés mellett 
kell állást foglalnunk, mert a statisztika adatai 
szerint 1902-ben a házinyúl és termékeiért 
hét és fél millió koronával adóztunk a kül-
földnek. Más szóval olyan dologért adtuk 
másnak a milliókat, amit semmi nagyobb meg-
terheltetés nélkül mi is nem csakhogy elő 
tudtunk volna állítani, hanem fedeztük volna 
a helyi szükségletet, a fölösleggel pedig mi 
adóztattuk volna meg az idegent. Minden ilyen 
dolog pedig annál lényegesebb nemzetgazda-
sági szempontból, a minél többet visz el tőlünk, 
mert az a pénz amit így kiadunk, ránk nézve 
minden időre elveszett. 

Kis és jelentéktelennek látszó dolgok adják 
a valódi nagy jövedelmet, amire példa a méh-
és selyemhernyó-tenyésztés. Vagy ott van a 
baromfi-tenyésztés. Nálunk, a hol a holdak 
százezrei ringatják a búzakalászt, sokkal több 
a bevétel a baromfiakból és ezek termékeiből, 
mint a búza után. És ha majd sikerül a ter-
melés hatalmas versenyébe a házinyúl-tenyész-
tést beilleszteni, akkor fogjuk látni, hogy a 
legkevesebb költséggel, a legkisebb munkával 
ez a ma még igen sokak által megvetett állat 
fogja a legnagyobb jövedelmet nyújtani. 

És ennek nincs semmi más akadálya, mint 
az oktalan előítéletek leküzdése. Ez az igaz, 
hogy kissé veszedelmes baj, mert ez ellen a 
legnehezebb küzdeni. Ha pedig tekintetbe vesz-
szük, hogy Franciaországban a tenyésztők 
évenként 200 millió koronánál többet vesznek 
be házinyúlért, akkor a házinyúl tenyésztése 
iránti nemtörődömséget és előítéletet, eltekintve 
a fönt említett hét és félmillió koronától, azt 
hiszem, hogy mégis egy kissé drágán fizetjük 
meg. 

Némelyek talán attól félnek, hogy az érté-
kesítésre nincs piac. Igaz, hogy a mai viszo-
nyok mellett a húskereslet nem nagy a házi-
nyúl iránt, ámde ne feledjük, hogy a termelés 
arányában a kereslet is emelkednék. Amit 
pedig itthon nem tudnánk értékesíteni, annak 
a nyugat még mindig jó piac. Vadjaink gerez-
nájának pedig >olyan jó neve van a londoni 
piacon, hogy állandó kereslet tárgyát képezik. 
A kulcsa az egésznek csak abban rejlik, hogy 
tudjuk, mit és hogyan tenyésszünk. 

Ézen kérdésekre felelt meg Andrássovich 
Géza állami gazdasági intéző, kinek „Házinyúl-
tenyésztés és értékesítés" című könyve csak 
a napokban jelent meg Budapesten, Wodianer 
F. és Fiainál. (Ára 2 korona.) Ennek a könyv-
nek pedig nem az az értéke, hogy csinos ki-

állítású, finom papiroson olvasható és jó nyo-
mású, — ami oly sok könyvre ráillenék, de 
azután ennyivel meg is kell elégedni, — hanem 
értékessé teszi az, ami minden műnek legszebb 
dísze kell hogy legyen : a tartalom. 

Ez a jó magyaros stílussal könnyű modorban 
megírt lçônyv a házinyúl tenyésztését és érté-
kesítését a gyakorlati ismeretek alapján öleli 
föl és meríti ki. Nagyban emeli ezen 102 
oldalra terjedő mű értékét az, hogy a jelesebb 
és a mi gazdasági viszonyainknak is megfelelő 
házinyúl-fajtákat jól sikerült képekben mutatja 
be. A szóban forgó munka nemcsak, hogy első 
gazdasági irodalmunkban e téren és így hiányt 
pótol, hanem azt hiszem, hogy tárgyánál fogva 
nem egy embernek lesz pénzestárcája is. 

Messze felette áll az akadémikus jellegű 
munkáknak. Mintha a szerző mondaná: én a 
gyakorlat embere vagyTok, nekem az idő pénz, 
nem érek rá a házinyulak kimerítő és rész-
letes természetrajzával foglalkozni, vagy a 
kiválóbb egyedek előállítását kutatni, hanem 
ezek helyett megismertetni olvasómat az egyes 
elterjedt fajokkal, azok jó és rossz tulajdon-
ságaival, kiválasztom közülök a hazai viszo-
nyainknak legjobban megfelelőket, a többit 
azután végezze el a tenyésztő vagy tenyész-
teni akaró. Hogy meggyőzőbb legyen, szembe-
állítja a sport-állattenyésztést a haszonállat-
tenyésztéssel és a kettő közül ajánlja a gazda-
ságosabbat. Sőt egyes helyeken valósággal a 
tárgy uralja az írót. Mikor kedvenc állatai-
hoz ér, amelyeket teljes meggyőződéssel tud 
ajánlani, mint gazdaságosakat, ott hangja emel-
kedettebb, közlése szinesebb, a vele való foglal-
kozás kiterjedtebb lesz. De azért előadása nem 
unalmas, nem hosszadalmas. Nyelvezete pedig 
annyira világos, hogy egyszeri elolvasás után 
még a laikus is megértheti. 

De nemcsak a fajokkal ismertet meg, hanem 
mindazon eljárással is, ami a célszerű tenyész-
tésnek föltétele. Előadja az egyszerűbb és 
költségesebb tenyésztő helyek készítését, a 
táplálást, a tenyésztés módozatait, a betegsége-
ket és az értékesítést. 

Mivel a tenyésztés kellékei csak kivonatosan 
volnának ismertethetők, inkább az értékesítésre 
vetek még egy futólagos tekintetet, nemcsak 
azért, mivel ez a könyvben első helyet köve-
tel magának, hanem azért is, mert a tenyész-
tésbe igen sokan — mint már említettem — 
épen a piac hiányától való félelem miatt nem 
mernek belefogni. Az értékesítés két irányban 
történhetik. Az egyik a gereznák után vár-
ható jövedelem, a másik a hústermelés. Az 
előbbit, vagyis a nyers bőrkezelést ismerteti 
az ipari feldolgozásig. A hús értékesítéséről 
szóló rész már terjedelmesebb. 
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Nálunk a legtöbben úgy nyilatkoznak, hogy 
a liázinyúlhúst nem szeretik, mert édes. Nohát, 
ez — amint Andrássovieh is mondja — nem 
áll, mert húsuk patyolat-fehér, ízletes, mellék-
íztől mentes és tápláló, csakhogy elő kell készí-
teni, az semmi kiadással nem jár. Hogy meny-
nyire tápláló a házinyúl húsa, annak igazolásául 
közli Dr. Haberkorn tanár vizsgálatainak az 
eredményét, mely szerint 100 kilogramm 

sertéshúsban van . 16"— kiló fejérje 
borjúhúsban „ . 19"5 „ „ 
marhahúsban „ . 20"— „ „ 
tyúkhúsban „ . 23'5 „ „ 

és a házinyúl húsban van 25"— „ „ 
vagyis Vi-rész súly. 

Majd 20 receptben nyúlhúsból 20 különféle 
ételnek az elkészítését oly érthetően írja le, 
hogy azok elolvasása után bármely ügyes 
gazdasszony el is készítheti azokat. Ezen éte-
lek: a vadas pácban, gulyás, pörkölt, papri-
kás, kirántott nyúl, bouillon, vadászleves, fran-
cia leves, croquette, hideg pástétom, meleg 
pástétom, nyúllepény, en civett, fricassée 
gibelott (a franciák kedves eledele), savanyú 
káposzta nyúllal, párolt nyúl, sült nyúl, nyúl 
mint kappan- és végre nyúl mint borjúsült. 
Tehát amint ezekből láthatjuk, gazdag és vál-
tozatos formákban kerülhet az asztalra. Hogy 
ezek fölvétele helyes volt, az szintén termé-
szetes, mert így a célszerűt és hasznost, a 
még hasznosabbal párosított^. 

Ámde más körülmény is indokolttá teszi a 
nyúlhús-termelést. Épen most van napirenden 
a fővárosban fölállítandó lóhússzék kérdése, 
mert a mai rossz gazdasági viszonyok és ma-
gas húsárak mellett szüksége van a szegényebb 
néposztálynak az olcsóbb megélhetésre. Tehát 
ebből látszik, hogy olcsó és jó minőségű hús 
kell. Már pedig a házinyúlhúsra, hogy jó 
minőségű és tápdús, az a föntebbi kimutatás-
ból látható. Es most önkéntelen fölmerül a 
kérdés, hogy nem tudná-e a házinyúl a lovat 
pótolni? Erre más felelet nem kell, mint az, 
hogy középszámítással a hathónapos nyúl hú-
sának kilója legföljebb 20 fillérjébe van a 
tenyésztőnek, s ha eladja, 1 koronát kap érte. 
Ámde tenyésztő mindenki lehet s így önmagán 
mindenki segíthet. 

Szerző a befejezésben különösen a tanítóság 
figyelmébe ajánlja ezen termelési ágat, hogy 
segítsenek a legmélyebb rétegekig ezen eszmét 
terjeszteni és ennek híveket szerezni. Ugyanitt 
fölhívja a figyelmet Tamássy József úrra, aki 
tanítóknak ingyen ad tenyészanyagot s aki 
csak a csomagolásnál saját költségeit számítja 
föl, sőt kötelezi. magát, hogy a bőröket, ha 
azok utasításához képest szakszerűen kezel-
tetnek, készpénzért fölváltja. Aki kérni akar, 

az állását igazolja községi bizonyítvánnyal. 
Cím: Tamássy József, Perecsény, Ungmegye. 

Amíg ezen kérdésre visszatérünk, addig is 
különösen a gazdasági ism. iskolák tanítóinak 
Andrássovieh Géza ismertetett munkáját és 
Tamássy József áldozatkészségét figyelmükbe 
ajánlom. 

(Budapest.) Cs. Péterffy József. 

A hazánkban termő mérges 
növények. 

n. 
Szédítő vadóCi (Kutvazab, palócfű, részeg 

v. részeges fű, üszögös konkoly. Lolium temu-
lentum L.) Egyéves, tehát csak magból szapo-
rodik; gyepet sohasem képez. Szalmája 30— 
100 cm. magas, felső részében érdes. Kalásza 
20 cm. hosszú, sőt hosszabb. Kalászkái két 
sorban vannak elhelyezkedve úgy, hogy a köz 
körülbelül akkora, mint amennyi a kalászkák 
hossza ; lapítottak és 6—8 viráguak. A szár-
tetőző kalászka 2 pelyvájú, a többit csak egy 
pelyva támasztja alulról. A pelyva legalább 
olyan hosszú, mint a kalászka, rendszerint 
hosszabb (3 cm. hosszú) és erei kiállók. Tok-
iásza 8 mm. hosszú, többnyire sokkal hosszabb 
szálkával ; van azonban szálkátlan fajtája is. 

Terem vetések közt, főleg árpa- és zabföldön 
és csapadékdús esztendőkben nagyon elszapo-
rodhatok. Hiányos tisztítás mellett annyi mag 
juthat ilyenkor a gabonába, hogy a lisztet 
megmérgezi és már igen gyakran halállal vég-
ződő mérgezések fordultak elő. A beteg úgy 
érzi magát, mintha részeg volna : feje fáj, szédül, 
füle zúg, hányási inger, görcs, reszketegség 
áll be, végre a halál. Legjobb ellenszere az ecet. 

A szédítő vadóc mérgező hatását már az 
ó-korban ismerték. Hatóanyagát azonban, me-
lyet sokan ternulni-nak neveznek, ma sem 
ismerjük teljesen. 1898-ban Yogi, Nestler és 
Hanausek gombafonalakat találtak a növényben. 
Nestler kimutatta, hogy a gomba a vadóc 
csírázásakor már benne van a növényben és 
vele valószínűleg együtt él (symbiosis !). Talál-
ható az egész növényben, kivált a bütykök 
táján és a magban a sikerréteg mentén. Ma 
valószínűnek tartjuk, hogy a szédítő vadóc 
mérgező hatása e gombától ered. 

* 

Foltos kontyvirág. (Árongyökér, Áron 
szakálla, Aronvessző, borjúlábfű, borsos bara-
boly, kontyos fű, mocskos kontyvirág, német 
gyömbér, sülyfü. Arum maculatum L.) Évelő 
növény. Húsos tőkéje gumós. Minden levele 
tőlevél ; mind hosszúnyelű, dárdás, a lemez 
alapja nyilas s rendszerint barna foltosak. 
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Leveletlen szára megnő 30 cm. magasra is, 
tetejét torzsavirágzat ékesíti s ezt egy jókora 
fölfuvódott virágzati buroklevél takarja. Virág-
zati tengelye buzogányalakú, csúcsán barnás 
violaszínű. Alsó részében termővirágok sora-
koznak a torzsa körül, efölött csökevényes 
virágok alkotnak vaskos gyűrűt, felül pedig 
porzós virágok fejlődnek. A tengely buzogány-
alakú végén nincs virág. A virágok három 
csoportja feltűnő módon különül el egymástól, 
és minden nép játékszerét képezik. Az arad-
megyeiek a Ko'dru Kalendárium-jának nevezik ; 
s a letépett első virág megjósolja, milyen lesz 
a termés ; az alsó csoport a tengerit, a középső 
a búzát, a felső a zabot jelenti. Amennyiben 
e csoportok nem egyformán fejlődnek, a nép 
fantáziája egyszer több tengerit, egyszer meg 
több búzát vagy zabot remélhet. Borsónagy-
ságú piros bogyói sok magvúak. 

Terem erdőkben, cserjésekben az egész or-
szágban főleg a hegyvidéken. 

Virít április és májusban. 
Az egész növény íze égetően csipős ; mérges. 

Mérgező hatása Stahl vizsgálatai szerint apró, 
hegyes kristálytűktől származik, melyek erő-
művi úton izgatnak és az emésztő-csatoma 
olymérvű gyuladását idézhetik elő, amely 
halállal végződhetik. Átszűrt leve nem mérges. 

Szárított tőkéjének borban kifőtt levét gyo-
mor- és tüdőelnyálkásodás ellen háziszerül is 
használják. Bőrbajokat is gyógyítanak vele ; de 
jobb nem használni. 

Rokonfaja az olasz konty virág (A. italicum 
Mill.) a tengerparton; és a havasi konty virág 
(A. alpinum Leli et K.) a keleti hegyvidéken. 
Utóbbi nagy ritkaság. 

* 

Mocsári apáca konty. (Kigyófü, piros vizibors, 
sárkánygyökér, sutakonty. Calla palustris L.) 
Hasonlít a foltos kontyvirághoz. Kúszó tőkéje 
évelő. Levelei hosszúnyelüek, szives tojás-
alakuak; kihegyezettek; 4—11 cm. szélesek, 
akkorák, mint a tőkocsány. Torzsája csak 
2—6 cm. hosszú s végig és sűrűn virágos. 
Virágzati burka kívül zöld, belül fehér. A 
virágoknak legalább egy része porzós és ter-
mős; van hat porzója. Bogyója piros. 

Terem tőzeges mocsarakban: Árva, Liptó, 
Szepes, Beszterce-Naszód, Maros-Torda, Csik 
és Brassó vármegyékben. 

Virít május- és júniusban, ritkán ősszel 
újból. 

Tőkéje nyersen mérges. Főzve vagy szárítva 
elveszíti mérges hatását és Európa északi 
részében szaporítják vele helyenként a lisztet. 

* 

Őszi kikirics. (Ebvirág, fejes v. törpe zászpa, 
gólyavirág, guzsalyvirág, guzsaly ülővirág, kék 
kükörics, kivisics, kükére (és egyéb kiejtés), 
kükörtyén, őszike, pücsök koma, vető virág, 
zászpa-kikerics. Colchicum autumnale L.) Évelő 
hagymagumója körülbelül arasznyi mélységben 
fekszik a földben. Ősszel csak a virágját fej-
leszti és ez a gumó lapos oldalából nő ki. A 
gumót vaskos barna levélhüvelyek burkolják. 
A magház a hagyma felső részébe van rejtve. 
A lepel csöve körülbelül 20 (—30) cm. hosszú 
és csak a felső része bújik ki a földből. A 
lepel harangalakuan kiszélesedő vége hat sal-
langra hasadt. Ezek a sallangok 6—7 cm. 
hosszúra és 2 cm. szélesre nőnek. (A külföldi 
őszi kikirics-typus kis növény a hazaihoz ké-
pest ; ezért valószinű, hogy a typus hazánkban 
elő sem fordul, s hogy az mind magyar ki-
kerics = C.. pannonicum Grsb. et Lch.) Leple 
élénk lilaszinű ; 6 porzója a lepel torkából nő, 
3 bibeszála pedig levezet mélyen a földbe 
rejtett magházhoz. A még ősszel beporozott 
magház áttelel a földben és a másik év tava-
szán kifejleszti a növény leveles és terméses 
szárát. Levelei szálasak, tojásdadok vagy kerü-
lékesek; fölfuvódott toktermése háromfelé 
hasad, magja csaknem gömbölyű, barna szinű, 
kis ragadós függelékkel. 

Terem hazánk minden hegy- és dombvidé-
kén, kivált kissé nedves réteken, cserjés helye-
ken és különösen meszes talajon helyenként 
oly gyakori, hogy a növényzet 50%-át is 
kiteheti és fölmegy kétezer m. magasra is. 
Helyenként a síkon is előfordul. Virít augusztus 
végétől a tél beálltáig. 

Az Alföld homokos vidékein a homoki kike-
rics (C. arenarium W. et Iv.) helyettesíti. 

Mindakettő a legmérgesebb növényeink közé 
tartozik. Alkaloidjuk a colchicin. Minden részük 
mérges, de legmérgesebb a magjuk. A kikirics 
szárítva sem veszíti el mérgező hatását és még 
a több éves szénában is igen veszedelmes. 
Friss gumója retekre emlékeztető szagot áraszt; 
íze édeskés, majd keserű; magja csipősen ke-
serű és undorító. A beteg ember vagy állat 
széke véres és erős görcs bántja. Legjobb 
ellenszer a meleg tej és ecet. Okvetlen orvosi 
segítséget keh venni. Az állatok közt leg-
kényesebb a disznó. A juhnak és kecskének 
legkevésbbé árt; ezek baj nélkül élvezhetnek 
belőle nagyobb adagot is. 

* 

Fehér zászpa. (Fehér hunyor, ördögrak olya, 
prüsszentő fű, sárga kükercs, tyúkbolondító, 
ünőcsecs. Veratrum album L.) Húsos tőkéje 
évelő. Vaskos szára 1 m.-nél is magasabbra 
nőhet. Hosszában redőzött levelei kerülékesek, 
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visszájukon puhaszörüek, az alsók igen nagyok. 
Leveles példái nagyon hasonlítanak a sárga 
tárnics leveles példáihoz. Utóbbi tőkéjét gyomor-
erősítő szernek gyűjtik, az összetévesztés végzetes 
lehet. Legfeltűnőbb különbség, hogy a levele 
váltogatva áll, míg a tárnicsé párjával egymás-
sal szemközt és a tárnics levele alul is kopasz. 

Sárgásfehér virágai szártetőző bugás fürtben 
fejlődnek rövid kocsány okon. Leple hatfelé 
bemetszett és a szeletei a kocsányoknál jóval 
hosszabbak. Vagy hat porzója és három rövid 
bibeszála van. Termése tok. 

Terem erdőkben, kaszálókon az egész ország 
hegyvidékén. 

Virít július és augusztusban. Gyökerét az 
állatgyógyászatban használják, ősszel szedik. 
Szaga erős, csipős, ize csipős, keserű. A nö-
vény minden része mérges, de kivált a húsos 
gyökere. Mérge a veratrin. A gyökér szárított 
pora erős prüsszentésre ingerel, ez veszélyes 
mérveket is ölthet. Némely prüsszentő por 
alkotó része. 

Hatása: hasmenés, gyomor- és bélgörcs, föl-
f'uvódás, hányás. Amely állat hányni nem tud, 
az rendesen eldöglik. Stehler szerint a juh 
hányásra ingerelhető, ha egy fácskát keresztbe 
a szájába tesznek és a két végét a füle tövéhez 
kötik. A növény fiatal korában mérgesebb, 
mint később. Az állatok oly makacs bélhurutot 
kaphatnak, melyben a bél egészen elpusztul. 
A lóra még a legkevésbbé veszélyes. Legjobb 
orvosság a meleg tehéntej és a tannin. El-
terjedt válfaj tája a V. Labelianum Bemh. 
Virága zöldebb, sötétesen erezett és lepel-
szeletei is keskenyebb ; rokonfaja pedig a fekete 
zászpa (V. nigrum L.), virágjának a színe-sötét 
bibor. Ez ritkább. Mind egyformán mérges. * 

Négylevelü varjúszem. (Ciklár, csilla, 
csillagfű, csillárfű, farkas- __ vagy rókaszőlő, 
párizsfű. Pari s quadrifol/ia L.) Évelő növény. Egy-
szerű szára 45 cm magasra nő. 3—6, de többnyire 
4 kerülékes vagy visszás tojásalakú jókora levele 
örvben áll. Szárát magános zöld virág tetőzi be. 
A maradandó lepel sallangjai vízszínben elállók ; 
a 4 külső 2—3" cm h. és csészeszerű ; a 4 
belső jóval keskenyebb és inkább pártaszemü. 
Termése a csillagalakú lepeltől körülfogott 
kékesfekete bogyó. 

Terem hazánk minden hegy- és dombvidékén, 
árnyas erdőkben, cserjésekben. 

Virít április végétől június közepéig. 
Bogyója mérges, hányásra ingerel és gyomor-

görcsöt idéz elő. 
* 

Májusi gyöngyvirág. (Kakukvirág, szelence, 
Szent György virága. Convallaria majalis L.) 
Ezen kellemes illatú, kedves növényünk íze 

keserű, csipős és undorító. Egészben, de kivált 
a tökéje mérges. A víz, melyben gyöngyvirág-
bokréta állott, annyi mérget vehet föl, hogy 
kis gyermekekre veszedelmessé válhatik. * 

Koronás kotu liliom v. császárkorona. 
(Császárszakáll, koronás hatkotú, kockavirág, 
virágkorona. FritUlaria imperialis L.) Ezen 
elterjedt dísznövényünk hazája Perzsia és Afga-
nisztán. 1576-ban hozták Konstantinápolyból 
Bécsbe. Szaga nagyon kellemetlen. Minden 
része mérges. Vadon termő, de ritka rokon-
faja a kockás kotu liliom (kockaf. v. korona-
liliom, szemvirág. Fritillaria Meleagris L.) szin-
tén mérges. 

Kerti egyszikű virágaink közül mérges még 
a tulipán és a csupros náreis (húsvétvirág, 
sárga Jakab vessző, sárga nárcis) ; utóbbi mér-
gesebb, alkaloidja a narcitin, mely főleg az 
emésztő szerveket támadja meg. Kevésbbé 
mérges, inkább csak gyanús a sás nőszirom, 
apró n. és szibériai n. (Iris Pseudacorus L. — 
pumila L. — Sibirica L.) 

(Arad.) Wagner János. 
(III. közlemény a jövő számban.) 

Tojásgyűjtő szövetkezetek. 
A vámkülföldre szállított baromfiért, tojásért 

és tollért a mult évben több mint 62 millió 
koronát fizetett hazánknak a külföld, s ha figye-
lembe vesszük, hogy ezen nagy összegből tisz-
tán csak tojáskivitelünkért csaknem 30 millió 
koronát kaptunk, könnyen belátható, mily nagy 
fontossággal bír gazdaközönségünkre nemcsak 
aziránt tájékoztatást nyerni, hogy miként lehetne 
tojáskivitelünk értékét tetemesen fokozni, ha-
nem az is, hogy miként lehetne elérni azt, 
hogy azon pénznek, mely a tojásért befolyik, a 
legnagyobb része a gazdák zsebébe vándorol-
jon. Ezen kis cikkemnek föladata eziránt a 
tenyésztőknek tanáccsal szolgálni. 

Városi piacokon és a külföldön is a tojásért 
aránylag többet fizetnek, ha az friss, ha az 
nem apró avagy kevert, hanem egyenletesen 
nagy és ha annak színe nem fehér, hanem 
rózsaszínbe avagy sárga-barnásba játszó. Ha 
mi csupa friss, nagy és barnás színű tojást 
adnánk a piacra anélkül, hogy több tyúkunk 
vohia, mint amennyi ma van, 30 millió helyett 
40 milliót tudnák ezen címen bevenni. 

Egy kis jóakarattal pedig ezt könnyen elér-
hetnénk aránylag rövid idő alatt, nem kellene 
egyebet tenni, mint csak a nagy tojásokat tojó 
tyúkokat meghagyni, ezekhez azután olyan nagy 
fajta kakasokat szerezni, aminőket a f'öld-
mívelésügyi minisztérium az állattenyésztési 
felügyelőségek útján, minden ráfizetés nélkül a 
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közönséges apró fajta kakasokért cserébe ad a 
kisgazdáknak. Az ilyen fajta kakasok után 
származó jércék és tyúkok azután csupa bar-
nás színű és nagy tojást tojnak. 

Az egész fáradság annyiból áll, hogy a gaz-
dák összeiratkoznak, hogy hányan óhaj-
tanak cserébe nagy fajta kakast, azután fölkérik 
a bírót vagy a jegyzőt, hogy írjon egy kis 
kérvényt a földmívelésügyi minisztériumhoz s 
azt küldje el az illetékes állattenyésztési fel-
ügyelőséghez, s a jövő őszön már megkapják 
a nagy fajta fiatal kakasokat, épen így lehet 
nagy fajta pulykát, gunarat avagy gácsért is 
kérni. 

Említettem azt is, hogy a friss tojásért adnak 
ám csak igazában nagy árt, de hogy a tojás 
friss állapotban jusson a fogyasztóhoz, ahhoz 
szükségesek a tojásgyűjtő szövetkezetek. Hogy 
ezt megérthessék, föl kell sorolnom, hogy a mai 
tojáskereskedelem mellett hány kézen megy. a 
tojás keresztül, amíg a fogyasztó konyhájába 
jut, s ha azt figyelmesen átolvassák, meg fognak 
nemcsak arról győződni, hogy bizony a tojás 
addig, amíg a kotlótól a fogyasztóhoz jut nem-
csak hogy állott és kevesehb értékű lesz, de 
időközben annyi nyerészkedő kézen megy ke-
resztül, hogy annak a pénznek, amelyet a 
fogyasztó fizet a legutolsó szállítónak, a gazda 
talán a felét sem kapja meg. 

Hát hogyan is megy ma a tojáskereskedelem ? 
A gazdaasszony gyűjti a tojást a szakasztóban 
vagy a kosárban s bizony beletelik legalább 
egy hét, nyár és ősszel 2 hét is, míg össze-
gyűlik annyi, hogy érdemes az udvarra hívni 
a legkisebb tojáskereskedőt, a kosarakkal járó 
tojásszedőt, meg is van az alku hamarosan, 
mondjuk, hogy ad a szedő 8 tojásért 20 fillért. 
Az ily kosaras házról-házra járva 3 naj) alatt 
teli szedi kosarát s viszi eladni akiskereskedő-
höz, de persze annak már drágábban adja el, 
20 fillérért csak 6 tojást ad neki, 2 tojás marad 
nyeresége s fáradság díja, ekkor a tojás ren-
desen máris 10 napos. A kereskedő is vár 
néhány napig, amíg összegyűjt a kosarasoktól 
1—2 ládára valót s csak azután küldi a nagyobb 
kereskedőnek, de ez is akarván nyerni, már 
csak 5 drb.-ot ad 20 fillérért, mire a tojás 
ezen második kereskedőhöz kerül, a tojás ren-
desen már 14 napos. 

Ezen második nagyobb kereskedő ismét el-
adja a tojást nyerességgel még nagyobb keres-
dőnek, ki azután 50—100 ládát rakva egy 
nagy vasúti kocsiba szállíttatja a külföldre, ez 
a kereskedő azonban ugyancsak megkívánja a 
fáradsága díját, pénzének a kamatját, ez is 
nyereséget akar, ő már csak 4 vagy 3 tojást 
ad 20 fillérért, pedig ekkor a tojás már állott, 
3 hetes. — Látható ezen leírásból, hogy mire 

a tojás a külföldre kerül, keresztül megy a 
vevő s 2—4 kereskedő kezén, úgy hogy a 
gazda csak felét kapja annak a pénznek, amit 
a külföld érte fizethet, s mert az ilyenként 
piacra kerülő tojás már elég régi is, bizony a 
külföld is csak alacsonyabb árban fizeti meg -
ugyanazt, amiért, ha frissebben kapná, sokkal 
többet fizetne. Azért mondottam, hogy azon 
tojásért, amelyért ma 30 milliót fizet a külföld, 
ha azon tojást friss állapotban kaphatná, fizetne 
érte örömest 40 millió koronát is, de azt is 
kimutattam, hogy a gazda csak felét kapja meg 
a tojásért befolyó pénznek, vagyis az összes 
befolyt 30 millió koronán szépen meg kell osz-
tozni a számos tojás-kere-kedővel, s nem cso-
dálatos, hogy a gazda, aki pedig a tyúkokat 
eteti és gondozza, abból csak 15 milliót kap, a 
másik felét pedig elnyeli a költség s a közbe-
vetett sok kereskedői kéz. 

Ha a magyar gazdák összetartanának, szövet-
keznének, könnyen elérhetnék, hogy ezen 
mennyiségű tojást, mely a mai kereskedelem 
mellett hosszas úton, állott minőségben kerül a 
piacra, frissen érkeznék oda s ezért nem 30, 
hanem 40 millió korona folyhatna be ; de 
evvel karöltve elérnék azt is, hogy a közbevetett 
kereskedelem, mert egyszerűbbé válva, nem 
nyelné el az összes értéknek a felét, haaem 
talán csak Vi-ed részét, vagyis a 40 millióból 
csak 10 milliót s maradna a gazdáknak a mai 
15 helyett 30 millió. Ebből látható, hogy cél-
szerű szervezkedés mellett a gazdáknak a jöve-
delme a tojásból nagyon könnyen meg volna 
kétszerezhető. 

Miből áll tehát a szervezkedés, mely mel-
lett a gazdák tojástermelése értékben meg-
kétszerezhető ? Tojásgyüjtő szövetkezetek léte-
sítésében. 

Ilyen tojásgyűjtő szövetkezetnek minden na-
gyobb helyiségben kellene alakulnia. Leghelye-
sebb, ha ezek első sorban azon községekben 
alakíttatnak, ahol már van hitelszövetkezet, tej-
szövetkezet vagy fogyasztási szövetkezet, de 
megalakulhat ottan is, ahol ilyenek még nin-
csenek, megalakulhat annal is inkább, mert ez 
a gazdákra úgyszólván semmiféle költséggel 
nem jár. A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó 
szövetkezete Budapesten mindazoknak, akik e 
tárgyban érdeklődnek, a legnagyobb készséggel 
szolgál kellő fölvilágosítással, sőt ahol ily szövet-
kezet megalakítására komoly a szándék, oda 
ki is küld megbízottat a szövetkezet meg-
alakítására s annak kezelése tekintetében való 
kioktatására. Tájékoztatásul elég annyit közöl-
nöm, hogy ily szövetkezet megalakítása költ-
ségbe úgyszólván nem is kerül, a központból 
mindenkor előre meg lesz írva, hogy a tojás 
mily árban váltatik be, mihelyest 1—1 láda 



2 1 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 7 

(1440 tojás) a szövetkezeti központba Buda-
pestre beszállíttatik, onnan a tojás ára azonnal 
meg lesz küldve s a szövetkezet pénztárosa által 
az egyesek által beszállított tojás ára rendesen 
ki lesz fizetve. 

Sok vidéken a tojásgyüjtő szövetkezeteknek 
rossz hirük van, evvel szemben magyarázatként 
kiemelem, liogy ezen intézmény már nem új, 
1900-ban kezdte működését s mint a legtöbb 
új dolog, eleinte ez sem ment jól, de már ki-
heverte a kezdet nehézségeit s tagjainak 300 
községben tesz jó szolgálatot s hivatása az 
egész országot behálózni. 

(Budapest.) Póhay Dezső. 

Növénykértani levelek. 
(Június hó.) 

Kedves kartársaim ! 
A gyümölcsfák virágzása a legtöbb helyen 

normális, sőt némely helyen igen kedvező 
időjárási viszonyok mellett ment végbe s így, 
lia a jövőben nem állnak be kedvezőtlen 
körülmények gazdag termést várhatunk. Sajnos 
azonban, hogy gyümölcsfáinkat, kezdve a rügy-
fakadástól egészen a lombhullásig, sőt télen 
is, számos kártevő pusztítja s lia mostanában 
kimegyünk kertünkbe, itt-ott már kártételek 
is ötlenek szemünkbe. A betegségek leg-
nagyobb részben állati és növényi eredetűek. 
Ez alkalommal azokról akarok szólani, amelyek 
élősdi gombák által idéztetnek elő s gyakor-
lati fontosságuknál fogva figyelemben része-
sítendők. 

Könnyebb áttekintés céljából az egyes para-
zitákat a megtámadott gazdanövény szerint 
ismertetem, miáltal a meghatározást is meg-
könnyíteni kívánom. 

Az alma- s egyéb gyümölcs- és erdei fák 
törzsén s ágain sokszor különféle likacsgombák 
ütnek tanyát, melyek nagyságuknál s igazi 
gombaformájuknál fogva élénken szembetűnők. 
A gomba mycliuma a fa belsejében él, azt 
teljesen átjárja, miáltal a fatest vöröses vagy 
fehéres színt vesz föl, megpuhul s elrothad, 
(elkorhad). A betegséget főleg két gomba : 
a fűzfa taplógomba (Polyporus ingniarius Fr.) 
és a kénsárga taplógomba (P. sulphureus Fr.) 
idézi elő. Előbbi terméstestei 4 cm. széles-
ségre is megnőhetnek, kemények, kezdetben 
gömbölydedek, majd pataszerűek, 'felül hamvas-
szürkék s redősek, alul vörösbarnák s likacso-
sak. Utóbbi terméstestei legyezőszerüen szét-
terülnek, többnyire csoportosan képződnek, 
kénsárgák, kezdetben lágyak, sajtszerüek, későb-
ben szárazak s szétmorzsolhatok. E termés-
testek, mint a farothadás egyik előidézői a 
fákról eltávolítandók, a kéregsebek pedig 

kátránnyal, agyag-, mész- vagy trágyapéppel 
bekenendők. A gyümölcs- s egyéb fák, úgy-
szintén a szőlő gyökerein sokszor fehér, majd 
barnuló pelyhes penész keletkezik, melyet 
pamutvastagságú fehér fonalak ú. n. rhizoc-
toniák kötnek össze ; ilyenek a gyökér belse-
jében is képződnek. A penész a gyökér elrot-
hadását s így az egész növény pusztulását 
idézheti elő. Előidézője a Dematophora necatrix 
Hart, nevű gomba, mely különösen nedves, 
kötött talajban lep föl, amiért ily helyeken a 
talajvizet le kell vezetni s magát a talajt 
tartósan szellőztetni. 

Ugy az alma-, mint egyéb gyümölcsfák 
levelein kisebb-nagyobb kerekded vöröses-barna 
szegéllyel ellátott, szürkésszínű foltok kelet-
keznek, melyek sokszor kihullanak, miáltal a 
levél kilyukasodik. A betegséget a PhyUos-
ticta prunicola Sacc. nevű gomba idézi elő, 
melynek kártételei különösen a szilvafákon 
gyakran láthatók. Ajánlják az 1—2 ' '0-os 
bordói lével való permetezést, mint védekező 
eljárást. Az első permetezést kora tavasszal 
kell végezni, mielőtt a fák fakadnak : ilyenkor 
a talaj is permetezhető. A második permetezés 
ideje közvetlen virágzás előtt, a harmadiké 
közvetlen virágzás után következik be. Sok 
betegség ellen a permetezést ezután is több-
ször kell megismételni, mindaddig, míg a 
permetezés által az értékesítendő gyümölcs 
nincs veszélyeztetve ; e tekintetben a növény 
fejlődése s az időjárás irányadó. Az almafák 
zöld részein fellépő fehér bevonatokat, a liszt-
harmatot, a Spliaerotheca Castagnei Lév. nevú 
gomba idézi elő, mely a fiatal szerveket fejlő-
désükben gátolja s azok elszáradását okozza. 
A megtámadott galyakat le kell szedni s 
elégetni. Sikerre vezet a gyakrabbi kénporo-
zás is. 

Igen elterjedt s majdnem valamennyi gyümölcs-
félén fellépő betegség a monilia betegség, mely 
egyes vidékeken óriási károkat is okozhat. 
A moniliabeteg alma felületén piszkos vagy 
sárgásfehér, bársonyszerű köralakban elhelye-
zett párnácsták lépnek föl, melyek a gyümölcs 
egész felületét is elfoglalhatják ; ritkábban 
lépnek föl ezen képződmények a leveleken, 
ágakon vagy a virágon is, amelyek már a 
fejlődés első stádiumában tönkretehetik az 
illető szerveket. A félig vagy egészen érett 
gyümölcs a gomba támadása következtében 
vagy lehull s a földön rothad el, vagy a fán 
marad, mely esetben összezsugorodik s kő-
keménnyé válik. Ily összezsugorodott gyümölcs 
„múmia" név alatt ismeretes s egész télen 
át a külömböző gyümölcsfákon föltalálható. A 
betegséget az almán, körtén, birsalmán s 
naspolyán a Monilia fructigena Pers. nevű 
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gomba idézi elő. Ugyanily alakban fölléphet 
a baj a barackon, szilván, cseresznyén, megy-
gven, ritkábban a ribiszkén s a szőlőn is, itt 
azonban a kártétel a Monilia cinerea Bon. 
nevű gomba támadásától ered. A monilia a 
leírt jelenségeken kívül az alma fekete rotha-
dását is okozhatja, mely esetben annak belseje 
megbarnul s héja megfeketedik. 

A megbetegedett és lehullott gyümölcs 
összeszedendő s elásandó, ugyancsak le kell 
szedni a fán maradt munifikált gyümölcsöt is. 
Az elhalt galyak a még egészséges részben 
levágandók s a korona ritkítandó ; végül jó a 
fák tövét ősszel fölásni, miáltal számos gomba-
csirát a föld alá temetünk. A bordói lével 
való permetezéssel e betegség ellen nem véde-
kezhetünk. 

A gyümölcsfák törzsén és ágain vagy kisebb-
nagyobb daganatok, vagy nyilt sebek kelet-
keznek, melyek a gyümölcsészetben gumós (zárt) 
és nyilt rák név alatt ismeretesek. Ha a beteg-
ség a fiatalabb ágakat támadja meg, akkor 
azon fekélyes gyürük keletkeznek, miáltal a 
seb fölötti rész elszárad; öregebb szerveken 
a kártétel csekélyebb. A betegséget legtöbb 
esetben a Neefria ditissima Tul. nevű gombafaj 
idézi elő ; hasonló bántalmak azonban egyéb 
kedvezőtlen talaji vagy időjárási körülmények-
től is eredhetnek. Legtöbb esetben a jégverés 
által előidézett vagy más okokból származó 
zúzódások és sebek szolgáltatnak okot a gomba 
által történő fertőzésre ; rákszerü képződmé-
nyeket azonban ezek egymagukban is idézhet-
nek elő. A betegség iránt különösen a téli 
fehér Calville, a gravensteini, a drap dór, a 
Ribston pepin s a muskotály-renet fogékony. 
A rák nagyobb terjedése ellen a sebek és 
daganatok kivágása s a metszési helyeknek 
kőszénkátránnyal vagy oltó viasszal történő be-
kenése vagy koncentrált vasgálicoldattal, esetleg 
bordói lével való mosása, permetezés, alag-
csövezés s a talajnak mésszel való trágyázása 
által védekezünk. —• Az almafa levelein néha 
tekintélyes vörös foltok keletkeznek, melyek a 
levél mindkét felületén láthatók ; a felső felü-
leten apró, körtealakú tartányok képződnek, 
melyek áttörve a felbőrt, mint apró, finom 
pontok tűnnek föl ; az alsó felületen a foltok 
húsosán megvastagodnak s belőlük fehér kúp-
alakú gombaképződmények törnek elő. A beteg-
séget a Gymnosporargium juniperiwum (L.) Fr. 
nevű rozsdafaj idézi elő, mely egyik fejlődési 
alakjában (téli spórák) a gyalogboróka-fenyőn 
élősködik, amiért e növény, mely a rozsdát 
közvetíti, gyümölcsöseink közelében kiirtandó. 

Egyike a legismertebb s legelterjedtebb 
gombabetegségeknek a varasodás, mely ragya 
vagy fusicladium név alatt is ismeretes. E 

betegség nemcsak a gyümölcsöt, hanem a leve-
leket s a zöld galyakat is megtámadhatja. A 
leveleken ez esetben fekete kerekded foltok 
keletkeznek, melyek a levélfelület nagy részét 
elfoglalják s így korai levélhullást okozhatnak. 
A galyak megtámadtatása tányéralakú, kéreg-
szerű mélyedések, fekélyek alakjában tűnik föl, 
melyek már az első évben okozhatják a fiatal 
szervek pusztulását. Legjellemzőbb a betegség 
a gyümölcsön. Ezen fiatal vagy félérett korában 
kisebb-nagyobb zöldesbama vagy feketés színű, 
későbben parásodó s keményedő foltok kelet-
keznek, melyek az alma s körte varasodását 
vagy ragyáját, repedezését és lehullását okozzák. 
Ily gyümölcs ha érett is, alig értékesíthető. 
A betegséget az almán a Venturia inaequalis 
Ad. (Fusicladium dentriticum Fuck.) s a körtén 
a Venturia pirina Ad. (Fusicladium pirinum 
Fuck) nevű gomba idézi elő. A betegség iránt 
egyes fajták különböző mértékben fogékonyak. 
(Lásd a márciusi levelemben mondottakat.) 
Nagy sikerrel alkalmazzák itt a bordói lévai 
való permetezést, amiért ügybuzgó gyümölcs-
termelő ezen eljárást nem mellőzheti. Az első 
permetezés 2%-os oldattal még rügyfakadás 
előtt, a második 1%-os oldattal közvetlenül a 
virágzás előtt, a harmadik ugyancsak l0/o-os 
oldattal virágzás után s a negyedik 2°/o-os ol-
dattal a lomblevelek kifejlődése idején történik. 
Száraz időjárás esetén háromszori permetezés 
is elegendő. 

Az alma és körte levelein gyakran fekete 
bevonatok keletkeznek, melyek azok rendes 
életműködését zavarják. A kártevőt korompenész-
nek (Capnodium salicinum Mont.) nevezzük. E 
penész nem igazi élősdi ; előfordul a fák kérgén, 
kerítéseken stb. is ; miután azonban a szer-
veket sűrűen bevonja, élettanilag hat károsan a 
növényre, mely jelenlétét láthatóan megsínyli. 
A kártevő különösen nedves, nyirkos időben 
jelentkezik s fejlődését a növényen tartózkodó 
levéltetvek édes váladékai is előmozdítják. A 
korompenészes levelek és ágak elégetendők ; 
a levéltetvek ellen petroleum emulzióval, tha-
natonnal vagy pyrethrummal való permetezés-
sel védekezünk. 

A körtevadoncok, ritkábban a nemes körte-
fák levelein apró vörösszínű foltok keletkeznek, 
melyek mindinkább nagyobbodnak, középükön 
megkeményednek, összefolynak s barna színt 
öltenek, miáltal az egész levél is megbarnul s 
elszárad. A betegséget a Morthiera Mespili 
DC. nevű gomba idézi elő. Ha a levelek két-
harmad nagyságukat elérték, jó lesz azokat 
kéthetenként néhányszor 1—2 %-os bordói lévai 
bepermetezni. 

A körte levelein gyakran látható apró kerek 
barna- vagy vörösszegélyű, középükön száraz 
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és fehéres sűrűen álló foltok a Sphaerella 
sentina FucJc. és Sphaerella pirina Sacc. nevű 
gombák támadásától erednek ; a lehullott leve-
lek összeszedendők és elégetendők. 

A körte lisztharmatját a Phyllactinia suffulta 
Sacc. nevű gomba okozza ; a kénezés itt siker-
rel jár. Említésre méltó még a körte rozsdája 
is, mely a levelek felső lapján előbb vöröses-
sárga, pontozott ragadós foltok alakjában jelent-
kezik, melyeket a levél alsó felületén (esetleg 
a gyümölcsön s a fiatal ágakon) megduzzadt, 
kúpalakú, fehéres falu kinövések követnek. 
A betegséget a Gymnosporangium Sabinae 
Wild. nevű rozsdafaj idézi elő, melynek egyik 
fejlődési alakja a nehézszagú borókafenyőn 
élősködik, miért e bokrot, ahol a betegség 
nagyobb mérvben föllép, ki kell irtani. Az 
őszi barack, fiatal levelei sokszor rendellenesen 
fejlődnek s mintha levéltetvek bántanák, össze-
fodrosodnak, egyes helyeken hólyagszerűen 
földuzzadnak vagy húsosán megvastagodnak 
s többé-kevésbbé vörös színt öltenek ; alsó 
részüket ily esetekben fehér harmatszerű bevo-
nat takarja. Az így megtámadott fa levelei 
elszáradnak s lehullanak s most is láthatunk 
már barackfákat, melyek e betegség hatása 
alatt összes leveleiket elvesztették. Előidézője 
a Taphrina deformans Tul. nevű gomba, mely 
a mandulafán is föllép. A beteg leveleket 
mielőbb le kell szedni és elégetni s a beteg 
gallyakat jó mélyen visszavágni. Mint megelőző 
védekezés a bordói lével való permetezés is 
szerepelhet. (Virágzás előtt 2°/o-os, virágzás 
után lVo-os, a levélfejlődés idején l°/o-os 
oldattal.) 

A kajszin- s őszi barack s egyéb gyümölcs-
fák levelein, gályáin s gyümölcsein különböző 
alakú és szinű foltok keletkezhetnek, melyek 
a hajtás, a gyümölcs s a levelek foltosodását, 
utóbbiak lyukasodását vagy korai lehullását 
okozhatják. E betegségnél legtöbb esetben a 
Cercospora circumscissa Sacc., a Phyllosticta 
Persicae Sacc. vagy a Clasterosporium carpo-
phiUnm (Lev) Ad. nevű gomba működik közre, 
melyek közül az utolsó az ismert mézgafolyást 
is előidézheti. A beteg részek visszavágandók, 
a levágott részek elégetendők, A bordói lével 
vagy ammoniákos rézkarbonát-oldattal (142 gr. 
rézkarbonát, 1'7 1. ammóniák s 204 1. víz) 
való tavaszi, majd nyári többszöri permetezés 
ajánlható. 

A kajszinbarack lisztharmatját a Podosphaera 
tridaetyla De By. nevű gomba idézi elő, mely 
a cseresznye-, megy- s a szilvafán is előfordul ; 
az őszi barackfán a Sphaerotheca pannosa 
Wallr. nevű lisztharmatgomba élősködik, mely 
sokszor a rózsát is ellepi. A kénporozás siker-
rel jár. 

A cseresznye levelei néha megsárgulnak, majd 
megbarnulnak s elszáradnak ; jellemző, hogy az 
így elpusztult levelek összegöngyölődve egy 
évig is a fán maradhatnak. A betegséget a 
Gnomonia erythostroma Fuck, nevű gomba 
idézi elő, melynek föllépésénél a megmaradó 
leveleket le kell szedni s a fa koronáját gyak-
ran ritkítani. 

A szilvafák levelein ősszel látható vörös 
foltok a Polystigma rubrum Pers. nevű gomba 
támadásától erednek, mely úgy, mint a vöröses-
sárga, majd fekete párnácskákat előidéző rozsda 
(Puccinia Pruni Pers.) nagyobb károkat nem 
okoz. Jelentékenyebb kártételekkel jár azonban 
a Taphrina Pruni Tul. nevű gomba föllépése, 
mely a szilvafákon az ú. n. táskabetegséget 
idézi elő. Ez esetben a virágból nem fejlődik 
rendes szilva, hanem sajátságos táskaszerü 
képződmény, mely bábaszilva, birtyóka stb. 
név alatt ismeretes. Ily gyümölcs élvezhetetlen 
s korán le is hull a fáról, miért a betegség 
nagy károkat okozhat. A megtámadott gyü-
mölcsöt le kell szedni s elégetni, úgyszintén 
el kell távolítani a lehullott gyümölcsöt is. A 
bábaszilvás ágak jó mélyen visszavágandók ; 
a megtámadott szilva leszedésénél az illető 
ágrészek is már letördelhetők. 

A fontosabb gyümölcsfabetegségek közül végül 
említést érdemel még a dió gyümölcs- és levél-
foltosodása is, amelyet legtöbb nyire a Marsonia 
Juglandis Sacc. nevű gomba idézi elő ; fiatalabb 
fáktól a betegség időszerű permetezés által 
távoltartható. 

A kevésbbé fontos gombabetegségekkel itt 
nem foglalkozhatom, s így következő levelem-
ben már a gyümölcsfák rovaréllenségeit fogom 
bemutatni. 

(Grinád.j Posch Károly. 

Borkiállítás Bécsben. 
Pozsony, 1904. Aldozócsütörtök. 

Hire jött, hogy odaát a szomszédban bor-
kiállítás van. Minthogy szép volt az idő és 
alkalmatos (— ünnep lévén —) fölkereked-
tünk és átmentünk Bécsbe. Összeolvastuk 
magunkat : éppen harmincan voltunk, mi, a 
pozsonyi m. kir. vincellériskola tanulói. Az 
igazgatóság úgy találta, hogy igen tanulságos 
lesz megtekinteni ezt a szakkiállítást. Rövid 
pár szóval meg lőn beszélve az útiterv s a 
fagyos szentek első napján, ép áldozócsütör-
tökön átléptünk a szomszédba. 

Mi Pozsonyban nagyon sokat tanulunk 
különösen a szőlészet és borászat köréből s  
azon vagyunk, hogy hazánk híres borterme-
lését visszaállítsuk a régi nivóra, illetve, ameny-
nyiben lehet, emeljük is. A jó borok készí-
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tésének titka, ez a „vegyi folyamat" már a 
szőlőben kezdődik a metszésnél. Ám a mai 
modern szőlőművelésnek annyi raffinált fogása 
van, hogy maholnap a régi kapások egyszerű 
mestersége művészetté csiszolódik. És, hogy 
minél finomabb borokat tudjunk előállítani, 
(az újabb időben) mi is sokszor fordultunk 
annyiunk tanítómesteréhez, a külföldhöz. Tanul-
mányoztuk Francia- és Németország szőlő-
mívelését, el-el csodálkoztunk a „johannes-
bergi" mesés árakon és sokat hallottunk arról, 
ami a legközelebbi szomszédban történik az 
oenologia terén különösen ama nagy borászati 
emporiumban, aminő Klosterneuburg. 

Könnyen elképzelhető az az általános öröm, 
amelyet éreztünk, midőn az igazgatóság tud-
tunkra adta, hogy a bécsi kirándulás pro-
grammjába fölvétetett a klostemeuburgi borá-
szati szakiskola megtekintése is. Érkezésünk 
előtt egy nappal meg lőn táviratozva a büverejü 
Klosterneuburgnak, hogy Pozsonyból harminc 
tanuló érkezik az intézet megtekintésére. 

És másnap reggel ott voltunk. És meg-
tekintettük az intézetet. Fogadásunkra az igaz-
gató maga jelent meg. Azért hangsúlyozzuk 
e szót, mert tényleg maga volt, t. i. egyedül. 
Az odavaló tanulók mind bementek Bécsbe, 
részint a borkiállításba, mint szakemberek, 
részint pedig élvezni a szabad napot, mint 
tanulók ; mert hát Klosterneuburgban is áldozó-
csütörtök volt. 

Maga az intézet régi és érdekes. Legérté-
kesebb része a vegytani laboratórium, ahol 
tisztán tenyésztett erjesztőgombák előállítá-
sával is foglalkoznak hivatásos vegyészek. Egy 
remek analitikai mérleg különösen megragadta 
figyelmünket Végig menve néhány folyóson, 
lejutottunk valami „előpincébe", ahol sokféle 
pincegazdasági gép volt és azoknak részei. 
Mind igen szép tiszta volt bár meglátszott 
rajtuk az idő. Sok volna leírni, mi mindent 
mutogattak nekünk, de mi tagadás benne, az 
ember elvégre is ember, aki elfárad, ha hosz-
szasan végez egyféle munkát. Ha az ember 
hegyre mászik, utóbb is belefárad a vidék 
nézésébe és azt mondja: „Bárcsak már fönnt 
volnék!" És ha az ember egy olyan jeles 
oenologiai központban van, mint Klosterneu-
burg, nehezen palástolható kíváncsisággal só-
hajt: „Bárcsak már lent volnék!" Lent, ott 
ami egy ilyen helyen a legérdekesebb : a pince. 

Minden látványosságnak, minden érdekes-
ségnek megvan a maga pièce de résistence-ja, 
vagy amint a párisiak mondják: „clou"-ja 
amit csak azért hagyunk utoljára, hogy érdek-
lődésünk állandóan ébren tartassék. 

Nos tehát, végre itt volt a „clou" : A kloster-
neuburgi pince, híres boraival, amelyeket 

annyiszor hallottunk emlegetni a pozsonyi elő-
adásokon. Szinte áhítattal mentünk be a 
villannyal kivilágított mesebeli pincébe, el sem 
akarva hinni, hogy ott vagyunk. Szorongva 
lestük az igazgató minden szavát. Elmondta, 
hogy a pince villamos berendezése olyan töké-
letes, hogyha akarja az ember, minden lámpát 
külön olthat el, vagy ha akarja, valamennyit 
egyszerre. És utoljára mutatott egy villamos 
botot, amelylyel a lámpa újra meggyújtható. 
És, ugylátszik, ez a bot volt ama bizonyos 
„clou", mert ennek bemutatása után az elő-
adás véget ért, föltárult a pince ajtaja s az 
igazgató sajnálattal jelentette ki, hogy „leider" 
nincsenek előkészülve, „mert az urak előbb 
érkeztek, mint a távirat." . . . . Áll néma csend, 
„a harminc összenéz." így mult el a kloster-
neuburgi pince megtekintése. 

Ennek utána végigmentünk az intézet szőlé-o O 
szeti kísérleti telepén, de sietnünk kellett, mert 
a vasút nemsokára indulandó volt a császár-
városba, nekünk pedig programm szerint oda 
kellett mennünk a borkiállítás megtekintésére. —• 
Szivélyes búcsút s a látottakért köszönetet 
mondva .ismét fölültettek bennünket (a vonatra) 
s nemsokára ott voltunk második célunknál. 

A borkiállítás a bécsi Ttathhaus gyönyörű 
palotájában volt rendezve, még pedig igen 
ügyesen. Aki ismeri ezt az épületet, az tudja, 
hogy a középső, tágas nagy udvaron, körös-
körül a fal mellett csinos kis fülkék vannak, 
amelyek mindegyike erre az alkalomra elárusító 
sátorrá alakíttatott. Az 50 fillér belépődíj le-
fizetése után bevonultunk az udvarra, vagyis a 
kiállítás területére, hol nagy közönség volt 
együtt, mint az már kiállításokon szokás. Még 
zenekar is volt egy nagy emelvényen, az udvar 
közepén. 

A kiállításon képviselve volt Ausztria vala-
mennyi borvidéke. A rendezés olyanformán 
volt, hogy egy központi sátorból intézték az 
értelmi vezetést. Minden szál ide futott össze. 
A többi sátor mindegyike pedig egy-egy bor-
vidéket képviselt s a sátor homlokzatában gót 
betűkkel felírva az illető borvidék neve. Min-
denütt fehérruhás idősebb leánykák szolgál-
tak ki. Mikor észrevettek bennünket magyaro-
kat, azonnal híre futott, hogy itt vagyunk s 
a központi sátorból kilépett a kiállítás fő-
vezetősége s a kölcsönös üdvözlés és a fogad-
tatás után megmagyarázták, hogy mit kell 
tennünk, ha bort akarunk kóstohii. 

Először is venni kellett 20 fillérért egy filigrán 
kis kóstoló poharat, azután az ember vett hozzá 
ugyancsak 20 fillérért egy bárcát a leánykáktól. 
Ezzel a bárcával és a pohárkával azután el-
mehettünk bármelyik sátorhoz, ahol a kata-
lógusból kinézhettük, hogy ki melyik borból 
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akar kóstolni. Egy bárca csak egy pohárkára 
jogosított, vagyis ahányszor kóstolni akart 
valaki, mindannyiszor új bárcát kellett vál-
tania. (A pohár megmaradt.) 

Mindazon borokat, amelyek a kiállításra 
kerültek, előzetesen egy szigorú szakértőkből 
álló bizottság kóstolta végig. 

Amint ott járunk-kelünk a sátorok alatt, 
egyszer csak észrevesszük a gótbetüs felírást: 
„Klosterneuburg". — Hát ezt már csakugyan 
meg kell kóstolni ! Meg, bosszúból is ! Kloster-
neuburgból Bécsbe kellett jönnünk, hogy vehes-
sünk egy cseppecske klosterneuburgi bort, 
kóstolás céljából! Hanem mondhatom, nem 
volt valami édes bosszú ! Sőt ellenkezőleg. 
Akadtak köztünk maliciózus emberek, akik 
ezekután mintegy tudni vélték, hogy ott miért 
nem voltak elkészülve a fogadtatásunkra. Egyik 
része azt mondta, hogy összes borukat elküld-
ték a kiállításra, más része meg azt mondta, 
hogy ilyen borral nem mertek berniünket meg-
kínálni. Én a magam részéről nem tudom, 
kinek van igaza. Hanem a tanulmányút mégis 
meghozta nekem a maga tanulságait. Az egyik 
az, hogy a bécsiek nagy „kennerek" (bor-
ismerők) lehetnek, mert ahány jobb nevű bor-
ból akartam kóstolni, az már mind elfogyott ; 
megitták előlünk. A másik az, hogy a kloster-
neuburgiak igen jó gazdák, kiknek főelve a 
takarékosság. A harmadik pedig az, hogy bi-
zony nem üres frázis az, hogy „nincs párja a 
magyar vendégszeretetnek ! " 

(Possony.) Györy Elemér. 

Gazdasági Tanácsadó. 
1). M. Homrogd. A faiskola részére beszer-

zendő vadonccsemetéket legcélszerűbb minden 
év november hónapjában kérelmezni. Ingyen 
nem, de nagyon mérsékelt árban kaphatja 
azokat az államtól. — 0. L. Liptó-Csorba. 
Méltóztassék a „Baromfitenyésztés" c. szak-
lap szerkesztőségéhez (Budapest, Rákosliget 
V. 3.) fordulni, ott mindenféle fajbaromfi, 
tenyésztojás, stb. beszerzési forrása nyilván 
van tartva. Fölvilágosítással a lap szívesen' 
szolgál. Esetleg egy mutatványszámot is kérhet. 
— P. K. (Irinád. A szíves figyelemért és 
megemlékezésért őszinte köszönet. — M. J. 
Bikabikk. Föltétlenül a gyökeres fás oltvány 
a jobbik, hamarébb is terem. A bővebb jó 
tanácsadáshoz ismernünk kellene a talajviszo-
nyokat és a fekvést. Erről nem tesz említést. 
Az idén úgyis lekésett az ültetésről s így 
tanácsoljuk, hogy egy egyszerű levélben for-
duljon fölvilágosításért az illető kerületi szőlő-
szeti felügyelőhöz, de akkor mindent írjon meg 
neki részletesen. Tőle a legjobb fajtát is meg-

tudhatja ; mert a fődolog az élvezeteset a 
hasznossal egybekötni. — L. S. Tolcsva. 1. 
A kérdéses bajon csakis alagcsövezéssel segít-
hetnek. A költségek nagysága attól függ, hogy 
mennyi vizet kell annak a bizonyos ároknak 
levezetni, mert aszerint változik a lefektetendő 
alagcső mérete. Ha aránylag csak igen kevés 
víz folyik ott le, akkor esetleg téglából lehetne 
az árokalját kirakni egy-egy tégla szélességé-
ben és magasságában. Ennek költsége folyó-
méterenként, az árok betemetésével együtt, 
föltéve, hogy az 1 méternél nem mélyebb, 
körülbelül 80 fill. — 1 koronába kerülne. — 
2. A „Fatenyésztés" c. mű megküldése végett 
Rovatvezetőnk fog intézkedni. — N. J. Gyaláka. 
Legyen türelemmel. Hasonló kérvény még 
legalább 300 van a minisztériumban s így 
az elintézés „sorjában" megy. — S. M. Dobsina. 
Utána nézünk. Égy kis türelmet kérünk. Nagyon 
sokan vannak, kiknek hasonló kérvényük már 
3 hónap óta vár elintézésre. — Zs. A; Alsótelek. 
Forduljon kérelmével a Kertészeti Tanintézet 
igazgatóságához. A fölvilágosítás díjmentes. 

V e g y e s e k . 
— Méhészeti előadások. Az állami méhé-

szeti vándortanítók folyó évi június hónapban az 
alább megnevezett napokon és helyeken tartják 
előadásaikat: 1. Imrey Ferenc első kerületi, 
székhelye: Rákos-Csaba, 6-án Baja-Szent-István, 
7-én Érsek-Csanád, 8-án Süközd, 9-én Nemes-
Nádudvar, 10-én Hajós, 11-én Császártöltés, 
12—13-án Kecel, 14-én Oregcsertő, 15-én 
Kalocsa, 16-án Foktő, 17-én Uszod, 18-án 
Duna-Szent-Benedek, 19-én Gederlak, 20-án 
Ardas, 21-én Dunapataj, 22-én Harta, 23-án 
Solt, 24-én Duna-Egyháza, 25-én Apostag. 
2. Abaff'y József második kerületi, székhelye : 
Pápa, 6-án Gágánfa, 7-én Eötvös, 8-án Fürje, 
9-én Zalabér, 10-én Allár, 11-én Bakk, 12-én 
Tófej, 13-án Gutorföld, 14-én Csömödér, 15-én 
Csáktornya, 20-án Nyék, 21-én Velence és 
Lukkoró, 22-én Baracska, 23-án Kajáró-Szent-
Péter, 24-én Vál, 25-én Sóskút, 26-án Ercsi. 
3. Valló János harmadik kerületi, székhelye : 
Pozsony-Ligetfalu, 12-én Palást, 13 án Nagy-
Oroszi, 14-én Dejtár, 15-én Zsély, 16 án Vad-
kert, 17-én Rétság, 18-án Nógrád, 19-én 
Szendehely, 20-án Kosd, 22-én Kere'd, 24-én 
Zagyva-Szántó, 25-én Palotás, 27-én Szirák, 
28-án Erdőkürt. 4. Rózsa János negyedik 
kerületi, székhelye : Sárospatak, 6-án Hosszúláz, 
7-én Széphalom, 8-án Mikóháza. 9-én Vitány, 
10-énFelső-Regmec, 11-én Nagykázmér, 12-én 
Kolbása, 13—14-én Kozma, 16-án Lucska, 
17-én Solymos, 18-án Szentes, 19-én Jenke, 
20-án Bező, 21-én Pálóc, 22—23-án Isk. 
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5. Forgách Lajos ötödik kerületi, székhelye : 
Arad, 6-án délelőtt Kevermes, délután Domb-
iratos, 7-én Kunágota, 8-án Mezőhegyes 9-én 
Sajtény, 10-én Nagylak, 13-án Csaba gazdasági 
ismétlő-iskola, 14-én Bihar-Püspöki, 15-én 
Mezőtelegd, 16-án Mezőtelkin, 17-én Fugyi-
vásárhely, 18-án Püspökladány, 20-án Szoboszló, 
Debrecen. 6. Tóth János hatodik kerületi, szék-
helye : Nagy-Enyed, 8-án Petrozsény, 9-én 
Lupény, 10-én Libazseny, 11-én Mercsor, 
13-án Puj, 14-én Hátszeg, 15-én Aralya-
Boldogfalva, 16-án Nalácvád, 17-én Reán, 
18-án Kemyesd, 19-én Várhely, 20-án Nagy-
Pesteny, 21-én Totesd, 23-án Kalán-Zeykfalva, 
24-én Piskitelep. 7. Nagy János hetedik 
kerületi, székhelye : Kolozsvár, 7-én Szolokma, 
8-án Siklód, 9-én délelőtt Atyha, délután Eted, 
10-én Székelykeresztúr állami tanítóképezde, 
11-én Erked, 12-én Derzs, 13-án Székely-
udvarhely, 14-én délelőtt Szentkirály, délután 
Máréíálván, 15-én Szentkeresztbánya, 16-án 
Löve'ten, 17-én délelőtt Homoródkeményfalva, 
délután Homoródszentmártonban, 18-án dél-
előtt Daróc, délután Homoródújfalun, 19-én 
délelőtt Felsőrákos, délután Vargyason, 20-án 
délelőtt Bardóc, délután Olaszteleken, 21-én 
Kisbacon, 22-én Magyarhermányon. 8. Kiszély 
Ede nyolcadik kerületi, székhelye : Temesvár, 
8—10-én Apatin, 14 —15-én Rákos-Csabán, 
16-án Vác, 17-én Pilis-Csaba, 2l-én Kisújszállás, 
22-én Fegyvernek, 23-án Pély, 24-én Heves, 
25-én Kápolna, 26-án Verpeléten. 

— Szoptatós koca dugulása. A friss ellésü 
koca rendesen dugulásba esik, ha nem vigyá-
zunk rá. Költség nélkül megóvjuk ettől, ha a 
malacvetés után 5—6 óra múlva tapintatos 
erőszakkal elválasztjuk malacaitól és megsétál-
tatjuk. Ez a kis járás 10 perc alatt hasznára 
válik és 5—6 napon át folytatandó. Ettől a 
koca étvágyat kap, jól érzi magát, malacait 
nem nyomja össze olyan könnyen, mintha 
dugulásában idegeskedik. Azonfölül a tej el-
választása is bő és természetes, míg ha beadnánk 
neki, tejét is kedvezőtlenül befolyásolnók. 

— A tej megalvása. A jó tejjel szemben 
egyik igényünk, hogy az 16 fokos szoba leve-
gőben 24 óráig meg ne aludjon. Mégis minden-
napi eset, hogy a tej előbb megalszik. A hágai 
vegykisérleti állomás e részben vizsgálatokat 
folytatván, azt találta, hogy a korai megalva-
dást nem annyira a tej és lég érintkezésével 
kifejlődő tejsavbacillusok okozzák, mert ezek-
nek ártó tömegben való kifejlődéséhez hosz-
szabb idő szükséges; hanem okozzák inkább 
a sajtanyagképző bacillusok, melyek saját tes-
tükből kibocsájtott oltóval sürüsítik meg a tejet 
egész a kocsonya fokáig. Ilyen oltóbacillusokat 
főkép a 4 csöcsnek tejcsatornáiban leltek és i 

úgy találták, hogy a csöcsöket nem fejik ki 
teljesen, ezek az oltóbacillusok már a csöcs-
ben maradt tejen megkezdik a sűrítés mun-
káját. Nem lehet tehát eléggé hansúlyozni, 
mennyire fontos a tehén csöcsét utolsó csöppig 
kifejni és ezzel a tejnek megalvadását előre-
látólag megakadályozni. 

— Vörösboros hordók festőanyagának 
eltávolítása. Gyakran előfordul, hogy a gaz-
dák vörösboros hordókba később fehér bort 
óhajtanak tölteni. Tudvalevő dolog azonban, 
hogy a hordófa által beszívott szint a rendes 
hordópácoló szerek, nevezetesen a szóda és 
mész, csak nagyon nehezen tudják eltávolítani. 
Még ha a két szert ismételten tiszta vízzel 
fölváltva alkalmazzák is, a betöltött fehér bo-
rok később, főleg ha sok savat tartalmaznak, 
ismét némi vörös színt húznak ki s ez meg 
kárára van a borok kereskedelmi értékének. 
A festőanyag eltávolítására bevált a következő 
eljárás : negyedliter nyers sósavat tíz liter forró 
vízzel higítsunk föl a pácolandó hordó száz 
liter tartalmára. Hatszáz literes hordó számára 
tehát hatvan liter forró víz és másfélliter nyers 
sósav kell. E sósavoldattal hengergessük meg 
a pácolandó hordót 15—30 percig, az erősen 
vörösszínü oldatot azután folyassuk ki, majd 
öblítsük ki a hordót vízzel s aztán a sav tel-
jes eltávolítása céljából kiforrázzuk a hordót 
két kiló forró szódaoldattal száz liter vízre. 
A szódaoldat eltávolítása után a hordót egé-
szen megtöltjük hideg vízzel és néhány napig 
állni hagyjuk. Hogy a színtelenítés elég volt-e, 
azt könnyű megállapítani, ha a hordó belsejé-
ből kivágunk egy finom szálkát és megfigyel-
jük a rézsútos metszési sík színét. Ha még 
vörös festőanyag látszik rajta, a fenti eljárást 
ismételni kell ; rendszerint azonban elegendő 
hatása van már az egyszeri eljárásnak is. 

— Tojásgyííjtö szövetkezetek című közle-
ményünkre, melyet — tekintettel fontos köz-
gazdasági jelentőségére — a szerző : Fólcay 
Dezső állattenyésztési kir. felügyelő engedel-
mével a „Baromfitenyésztés" című szaklapból 
vettünk át, fölhívjuk kartársaink figyelmét. 

Rovatvezető. 

Tartalom : Leányaink nevelése. Holzmann Ignác. 
'— A népiskola ismétlő tanfolyama. — Tejgazdasági 
szakoktatásunk. Dr. Koerfer István. — A házinyúl 
tenyésztése és értékesítése. Cs. Péterffy József. — 
A hazánkban termő mérges növények. (II.) Wagner 
János. — Tojásgyüjtő szövetkezetek. Pókay Dezső. — 
Növénykórtani levelek. Pósch Károly. — Borkiállítás 
Bécsben. Györy Elemér. — Gazdasági Tanácsadó. — 
Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Gööz József. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével)- és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 lillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCA J7. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a<lti.iilt v i s s z a . 

A népoktatás reformja. 
OBerzeviczy miniszter beszéde.) 

A népoktatásügyi szaktanácskozás 
negyedik napján, az általános vita. be-
rekesztése után, dr. Berzeviczy Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
nagyfontosságú beszédet mondott, mely-
ről röviden már megemlékeztünk, de 
amelyet irányjelölő nagy fontosságánál 
fogva alább egész terjedelmében köz-
lünk. 

A miniszter mindenekelőtt megkö-
szönte a szaktanácskozás tagjainak azt 
a buzgalmat és odaadást, amellyel javas-
latát tárgyalták és tanulmányozták s 
konstatálta, hogy az általános vita a 
legnagyobb figyelemre méltó sok oly 
motívumot vetett fölszinre, amelyeket 
a javaslat végleges szövegezésénél szívesen 
fog fölhasználni, mert — ismétli — főkép 
az a szándéka, hogy a hallottakat a 
javaslat megjavítása érdekében hasznosítsa. 
„Én — úgymond — az ankét tárgya-
lásaiból csakis bátorítást meríthetek 
arra, hogy a megindított reformot meg 
is alkossam, megalkossam akkor is, 
hogyha ezzel minden kívánalmat, a leg-
ellentétesebb irányban megnyilvánuló 
kívánalmakat egészen kielégíteni talán 
nem is volnék képes." (Általános" he-
lyeslés.) 

„Mindenekelőtt reflektálni óhajtanék 
Komjáthy Béla t. barátom azon meg-

jegyzésére, amely félreértésen alapult, 
amelyben azt mondta, hogy én oda 
nyilatkoztam volna megnyitó beszédem-
ben, miszerint azok, akik a népiskolá-
nak általánosságban való államosítását 
nem akarják, nem számolnak az ország 
pénzügyi helyzetével. Ez csakis félre-
értésen alapulhat, mert én ez alka-
lommal is hangsúlyoztam, amint máskor 
is tettem, és amint különösen az 1 »97. 
évi költségvetés tárgyalása alkalmával 
a képviselőházban mondott beszédem-
ben is részletesen kifejtettem, hogy én 
nemcsak abból az okból nem tartom 
kívánatosnak, sőt lehetségesnek sem a 
népiskolának teljes és kizárólagos álla-
mosítását, mert ezt pénzügyi nehéz-
ségekbe ütközőnek látom, hanem egyéb 
fontos okokból is, amelyekre it t is 
egyik-másik fölszólaló részéről történt 
utalás és amelyeket akkor már részle-
tesen kifejtettem. Nem áll tehát az, 
mintha én azokat, akik a népiskolának 
teljes államosítását kívánják, csak abból 
a szempontból nem követném, mert 
ezek ennek pénzügyi következményeivel 
nem számolnak. 

Polónyi Géza és gondolom Okolicsányi 
László t. barátaim is foglalkoztak a 
javaslatban a tanítókra nézve előírt 
esküminta szövegével. Már Lányi Ber-
talan miniszteri tanácsos úr utalt arra, 
hogy ez tulaj donképen a részletekhez 
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tartozik, megjegyzem azonban, hogy a 
legnagyobb készséggel vagyok hajlandó 
a javaslatban foglalt esküminta szövegét 
fölcserélni azzal, ami jelenleg a gond-
nokságoknak kiadott utasítás értelmé-
ben az állami tanítókra nézve elő van 
írva, amely esküminta a következőképen 
szól (olvassa): 

„En N. N., az n.-i. állami elemi iskolához 
kinevezett rendes tanító, esküszöm az élő 
Istenre, hogy 0 Fölsége, apostoli királyom, a 
magyar szent haza és annak szentesített tör-
vényei iránt tántoríthatatlan és rendületlen 
hűséggel viseltetem, a hazai legfelsőbb és felsőbb 
hatóságok rendeleteit és a hivatalommal járó 
kötelességeket mindenkor lelkiismeretesen, híven 
és pontosan teljesítendem. Isten engem úgy 
segéljen." (Altalános helyeslés.) 

Csak az ellen tiltakozom, mint hogyha 
a javaslatban foglalt esküszöveg alkot-
mányunkat vagy közjogunkat sértené; 
nem vagyok képes átlátni különösen, 
hogy a császári és királyi fölség kife-
jezés közjogellenes volna, ennek leg-
határozottabb cáfolatát magában a kép-
viselőház praxisában látom, mert azt 
hiszem, hogy a képviselőház alkot-
mányunknak és közjogunknak leghiva-
tottabb őre, és ő maga fölirataiban, 
amelyeket 0 Fölségéhez intéz, mindig 
ezt a kifejezést használja. El nem kép-
zelhető tehát, hogy az eskümintában 
ez a kifejezés közjogi sérelmet képez-
hetne. 

• Választ tartozom továbbá adni Polónyi 
Géza t. képviselő úrnak abban a tekin-
tetben, hogy ez a javaslat a fővárosra 
kiterjed-e ? Bizonyos tekintetben e kér-
déssel egész helyes alapon foglalkozott 
már Bárczy István tanácsos úr is, aki 
kijelentette, hogy a javaslat legtöbb 
rendelkezése a fővárosra nézve tárgy-
talan. Sem a üzetés minimuma, amelyet 
a javaslat megállapít, a fővárossal szem-
ben gyakorlati alkalmazást nem nyerhet, 
sem azon rendelkezésekre, amelyek a 
magyar nyelv oktatására vonatkozólag 
az eddigi törvény intézkedéseit hatá-
lyosabbakká akarják tenni, nincs semmi 

szükség a fővárossal szemben. De igenis 
vannak rendelkezései e javaslatnak, 
amelyek azzal szemben is kell, hogy 
érvénnyel bírjanak. Megjegyzem, hogy 
a fővárosnak a maga népiskolai szerve-
zetét más törvényhatóságokéval szem-
ben. az 1876:XXVIII. t.-cikk 16. §-a 
foglalja magában. Ezt a szakaszt az itt 
előttünk fekvő törvénytervezet sem 
hatályon kívül nem helyezi, sem nem 
módosítja, az tehát a maga egészében 
érvényben marad. De azon rendel-
kezések, amelyek pl. a tankötelezett-
ségre vonatkoznak, továbbá a népiskolák 
mindennapos és ismétlő tanfolyamainak 
megosztására vonatkoznak, azok, melyek 
a tanfelügyeletre vonatkoznak, maguk-
tól értetődőleg a fővárossal szemben is 
érvénnyel kell. hogy bírjanak. Meg-
jegyzem, hogy a tanfelügyelő hatás-
körére vonatkozó szakasz valószínűleg 
némi módosítást fog igényelni, tekin-
tettel arra, hogy a székes-fővárosban a 
tanítók fegyelmi fóruma nem a köz-
igazgatási bizottság, hanem a székes-
főváros tanácsa. Erre vonatkozólag kell 
tehát, hogy ebben a szakaszban a jog-
orvoslat kérdésénél reflexió történjék. 

Antal Gábor püspök úr ő méltósága 
szíves volt ajánlani, hogy a tanítókkal 
szemben a fegyelmi eljárásra vonat-
kozólag alkalmaztatást találjon az a 
mód, amelyet a kongrua-törvény a lel-
készekre vonatkozólag előír és amely 
az egyházak belső kormányzata szem-
pontjából azok autonómiáját kevésbé 
érinti. Erre nézve csak azt vagyok 
bátor megjegyezni, hogy a kongrua-
törvény e fegyelmi rendelkezése egyetlen 
egy szankcióval bír: a kongnia meg-
vonásával. Ily rendelkezés tehát oly 
tanítókkal szemben, akik állami segélyben 
nem részesülnek, hatállyal egyáltalában 
nem bírna, pedig a törvénytervezet 
rendelkezései épen oda irányulnak, hogy 
az állami szempontból gondosan körül-
írt esetekben fegyelmi jogot adjon az 
államnak a tanítókkal szemben akkor 
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is, amidőn az illetők nem részesülnek 
állami segélyezésben. (Helyeslés.) 

Fölmerült az a kérdés is, gondolom 
Justli Gyula t. képviselő úr hozta szóba, 
és erre reflektált Némethy miniszteri 
tanácsos úr is, hogy t. i. nem volna-e 
törvénykezelés szempontjából célszerű 
azokat a törvényeket, amelyeket e 
javaslat novellárisan módosít, bevenni 
ebbe a javaslatba és ezáltal népnevelési 
ügyünket egységesen kodifikálni ] Erre 
én is csak azt kell. hogy megjegyezzem, 
amit Némethy miniszteri tanácsos úr 
mondott, hogy valószínűnek tartom, 
hogy ennek a javaslatnak a szerkesztése 
oda fog vezetni, hogy az 1879: XVIII. 
törvénycikk és az 1893: XXVI. t-cikk 
érvényben maradó szakaszait a maguk 
egészében bevegyük ide, hogy így leg-
alább e két törvénycikket kiküszöbölvén 
törvénytárunkból, ezáltal a kezelést 
megkönnyítsük. Ami az 1868: XXX. 
törvénycikket magát illeti, annak először 
is vaunak oly fundamentális rendel-
kezései az iskolaállítás jogára nézve, 
amelyekkel ezt az ügyet komplikálni 
és a vita medrét ezáltal kiszélesíteni 
helyesnek nem tartanám. (Altalános 
helyeslés.) Ide vonatkozik az a kérdés 
is, amelyet a felsőbb népiskolák és a 
polgári iskolák reformjára nézve hozzám 
intéztek, s amelyre már itt is megjegyez-
hetem. hogy ezekre vonatkozólag egy 
külön törvényjavaslatot tervezek, az elő-
munkálatok már régebben folyamatban 
vannak, most tehát a régi törvények-
nek alapintézkedéseit egy új törvénybe 
bevenni nem volna célszerű akkor, 
amikor azoknak reformja amúgy is kü-
szöbön áll. Tetszetős volna ugyan egy 
egységes kodifikátórius munkát végezni, 
így azonban kénytelenek vagyunk mégis 
a szerény novelláris törvényalkotás 
keretében maradni. (Altalános helyeslés.) 

Azok között a javaslatok között, 
amelyeket különösen figyelembe veen-
dőnek tartok, és amelyekkel minden 
esetre foglalkozni szándékozom, már 

most kell. hogy kiemeljem Bogclanovics 
Lucián budai püspök úr ő méltóságának 
az ismétlő-iskolák tanítási nyelvére vonat-
kozólag tett azon indítványát, hogy itt 
a magyar nyelv teljesen érvényre emeltessék, 
vagyis hogy azokban a tanítás nyelve 
magyarrá tétessék. Köszönettel fogadom 
ezt az indítványt annyival is inkább, 
mert ezzel a kérdéssel az előkészítés 
stádiumában már eddig is foglalkoztam. 

Steinberger Ferenc apátkanonok úr 
azon megjegyzésére, hogy a javaslat a 
tanszabadságot sérti, továbbá, hogy 
ellentmondás vari abban, hogy a képzés 
és képesítés nincsen egy kézben, amellyel 
a fölszólalók közül már többen igen talá-
lóan ós behatóan foglalkoztak, én is kény-
telen vagyok azon észrevételt tenni, 
hogy nézetem szerint eddig senki sem 
értelmezte a tanszabadságot úgy, hogy 
az egyúttal a képesítés szabadságát is 
magában foglalja, korlátlanul és teljes 
mértékben. Az államnak kötelessége 
azon fontos közérdekek szempontjából, 
amelyek a képesítéshez fűződnek, min-
dennemű közfunkcionáriusoknak képe-
sítését, annak föltételeit és módozatait 
a saját hatáskörében megállapítani. Az 
állam tehát nem mondhat le ezen jogáról, mert 
ő kezeskedik a közönségnek arról, hogy 
az, aki bizonyos képesítés birtokában 
van, e képesítés megszerzésével csak-
ugyan megszerezte azt a tudást, azt a 
képzettséget, amelyet a közérdek szem-
pontjából az illetőtől a maga funkciói-
nak körében joggal lehet megkövetelni. 
(Úgv van!) Épp oly téves az az állítás, 
hogy ellenmondás van abban, hogy a 
képzés és képesítés ninps egy kézben. 
Ennek a fölfogásnak az egész művelt 
világ gyakorlata ellentmond. Már Antal 
"Gábor püspök úr reflektált erre, de 
legyen szabad nekem is egy pár példára 
hivatkoznom. Franciaországban az école 
secondaire (középiskola) záróvizsgája, 
vagyis a baccalauréat nem a középiskolá-
ban, de az egyetemen teendő le ; az 
angol középiskoláknál a vizsgázást az 

23* 
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egyetemről kiküldött vándorló komisz-
sziók végezik ; Németországban az egye-
temeken nincs is más vizsgálat, mint a 
doktorátus, amely tisztán tudományos 
grádus; az összes más vizsgálatok állami 
bizottságok kezében vannak, mint a 
Referendarsexamen, az Assessorsprüfung, 
orvosoknál a tentamen physicum stb. 
Ausztriában is a tanítóképezdékre nézve 
a Reifeprüfung a képezde vizsgáló-
bizottsága előtt, ellenben a tulajdon-
képeni Befehigungsexamen állami vizs-
gáló-bizottság előtt tartatik. De méltóz-
tassanak hazai viszonyainkat tekinteni 
s első sorban a jogi képzést. A jog-
akadémiák mind a négy évfolyamon 
keresztül képezhetik a jogászokat, de 
már az államvizsgálatokat a hallgatók 
egy miniszterileg kirendelt, csak rész-
ben tanárokból álló bizottság előtt 
teszik le. Akik pedig doktorátust akar-
nak tenni, azok valamely egyetemre 
kénytelenek menni. Ez a pár példa is 
igazolja, hogy a képzésnek és képesítés-
nek egy kézbe való egyesítése sehol sincs 
egyedül követendő szabály gyanánt el-
fogadva. (Helyeslés.) 

Néhány szóval óhajtanék a tanítói 
fizetések kérdésére reflektálni, mert ez 
lágy lett föltüntetve, mint hogyha mi 
rendkívül mostohán akarnánk a felekezeti és 
községi tanítókkal elbánni. Méltóztassanak 
elhinni, hogy szívesen mennék én ebben a 
tekintetben tovább is, de kénytelen vagyok a 
viszonyokkal számolni, A következőkben egy 
rövid összehasonlítást teszek arra nézve, 
hogy Európa más, a mienkhez leginkább 
hasonlítható államaiban miképen vannak 
a tanítói fizetések rendezve és meg 
méltóztatnak látni, hogy nem lehet 
megtalálni azt a nagy eltérést, amelyet 
evvel a javaslattal szemben szemre-
hányásképen hangoztatni szoktak. Csak 
egy pár számadatra akarok utalni, mindig 
a minimumot emelve ki, amely tudva-
levőleg ebben a javaslatban 800 koro-
nára van megállapítva és amely állami 
segéllyel kiegészíthető 1000 koronára. 

Tirolban a minimum tanítóknál 400 írt, 
tanítónőknél 300 í r t ; nálunk tudva-
levőleg a tanítók és tanítónők teljesen 
egyenlő elbánásban részesülnek. Voral-
bergben hasonlóképen van mint Tirol-
ban. Sziléziában a minimum 500 f r t , 
Galíciában 400 frt, sőt 350 frt. Dalmá-
ciában 400—450—500 f r t a tanítóké, 
a tanítónőké pedig a tanítók fizetésé-
nek 80 százaléka. Salzburgban 500 f r t 
a tanítóké, a tanítónőké ennek 80 
százaléka. Görzben 400 fr t , illetve ennek 
80 százaléka, Istriában hasonlóképen. 
Bukovinában 500 frt. Poroszországban 
faluhelyen a tanítók alapfizetése 870 
márka, t ehá t 522 frt , a tanítónőké 
700 márka, tehát 420 fr t . Az ideigle-
nesen, négy éven alul alkalmazottakra 
azonban, a tulajdonképeni kezdőkre 
nézve, a tanítóknál is 700 márka mi-
nimum van. Franciaországban a tanítók 
fizetése 1000 frank, a tanítónőké ha-
sonlóképen. Olaszországban a felső isko-
lákban a tanítók fizetése 800 lira, 
tanítónőké 640 lira, az alsó osztályok-
ban a tanítóké 600 lira, tanítónőké 
560 lira. 

Meg kell még jegyeznem erre nézve, 
hogy amikor a jelenlezi kormány állását 
elfoglalta és programját a képviselőház-
ban és a főrendiházban kifejtette, a 
tanítói fizetésekre nézve azt az Ígéretet 
tette, hogy oda fog hatni, hogy a fele-
kezeli és községi tanítók fizetése és az állami 
tanítók fizetése között mélyreható differencia 
ne legyen. Ma a javaslat szerint a hely-
zet az volna, hogy a tanítók alapfize-
tése a községi és felekezeti iskoláknál 
ott', ahol az állami segély azon mértékben, 
amint az fölajánljuk, igénybe vétetik, 1000 
korona volna, úgy mint az államiaknál, a 
kötelező minimumnál is a különbség 
csak 100 korona, a maximális különb-
ség pedig 300 korona lehet, ami mélyre-
ható differenciának nem mondható. 
(Helyeslés.) 

Barta Ödön képviselő úr fölsorolta 
azt a sok rendeletet, amelyek a régibb 
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törvények végrehajtását illetőleg külö-
nösen a magyar nyelvre vonatkozólag 
kibocsáttattak és ebből azt a bizonyí-
tékot vélte meríthetni, hogy amint eddig 
is törvényeink voltak, de azokat végre-
hajtani nem tudtuk, most is hiába fo-
gunk törvényt alkotni, mert azt végre-
hajtani nem fogjuk. Nézetem szerint t. 
képviselőtársam téved. Ezek a rende-
letek azt bizonyítják, hogy az eddigi 
törvényeknek magukban a törvényekben 
elegendő és kellő szankciójuk nem volt. Épen 
emiatt nem volt hasznuk azoknak a 
rendeleteknek és nem volt haszna min-
den igyekezetnek, amely az adminiszt-
ráció körében azok végrehajtására irányul. 
(Igaz ! Úgy van !) Ennek a törvényjavas-
latnak célja épen az, hogy törvényeink-
nek ezt a hiányzó szankcióját pótolja, 
tehát épen helyes úton járunk az eddigi 
praxis és az eddig kiadott rendeletek 
szempontjából, ha a törvényt ilyen 
alakban, ilyen irányban kívánjuk meg-
alkotni. (Helyeslés.) Különben a fölszóla-
lóknak legnagyobb része elismerte, hogy 
a szankció szükséges, hogy e tekintet-
ben új törvényre van szükség, sőt leg-
többnyire csak keveselték azt a szank-
ciót és azokat a rendszabályokat, amelyek 
ebben az irányban a javaslatban fog-
laltatnak. (Úgy van!) 

Közoktatásügyi kérdésben t. értekezlet, 
egész őszintén bevallom, nem vagyok a 
radikalizmus barátja. Meg is tudom ezt 
magyarázni azzal a tapasztalati ténnyel, 
azzal az axiom áva], hogy minden művelt 
nemzet tanügyi, oktatásügyi kérdésekben 
a legkevésbbé szereti a radikálizmust. 
Mindenütt meg van gyökeresedve, még 
a radikálisabb hajlamú nemzeteknél is, 
az az érzés, hogy közoktatási ügyekben a 
kérdéseket soká kell érlelni, amíg őket vég-
kép megoldhatjuk. És hogy e kérdések 
megoldásánál tartózkodni kell, amíg csak 
lehet és amennyire csak lehet, az erő-
szakos. gyökeres, igen mélyreható rend-
szabályoktól, valamint az olyanoktól, 
amelyek a papiroson nagyon szépen 

hangzanak, de amelyeket a valóságban 
végrehajtani nagyon nehéz. 

De hát vizsgáljuk, t. értekezlet, vájjon 
csakugyan olyan nagyon bátortalan-e ez 
a javaslat és hogy olyan nagyon kevés-e 
az, amit népoktatásunk emelése és a 
magyar nyelv tanításának nagyobb sikere 
érdekében nyújtani akar? 

Többek közt sokat hallottunk a 20 
százalékon alóli magyarságnak magyarul 
tanítására vonatkozólag. Mi volt az eddigi 
állapot? Az, hogy a felekezeti iskola-
fönntartó korlátlan joggal állapíthatta 
meg a maga iskolájának tannyelvét, 
tekintet nélkül arra, hogy milyen anya-
nyelvű gyermekek vannak abban az 
iskolában. És így megtörténhetett és 
tényleg meg is történt, hogy nem magyar 
volt a tannyelv és nem magyar ma is 
a tannyelv oly iskolákban, melyekben a 
magyar nyelvű gyermekek száma esetleg 
sokkal több, mint 20 százalék. Ezzel 
szemben a törvény semmi eszközt nem 
adott a kormánynak a kezébe, hogy ezt 
megváltoztassa. Nem igen hallottam, 
hogy ezzel a körülménnyel szélesebb 
körök foglalkoztak volna, hogy az valami 
nagy izgalmat okozott volna; bátor vol-
tam most az illetékes körök figyelmét 
erre fölhívni. Napirendre hoztam ezt a 
kérdést (Helyeslés), védeni akarom nemcsak 
a magyar többséget (Helyeslés), védeni aka-
rom a magyar kisebbséget is. (Élénk helyes-
lés). Lehet utóvégre afölött vitatkozni, 
helyesen állapítja-e meg a javaslat a 
mértéket, a határt a 20 százalékban; 
lehet vitatkozni, hogy több legyen-e 
vagy kevesebb, de nekem szemrehányást 
tenni azért, hogy a 20 százalékon alóli 
magyarságot kiszolgáltatom az elmagyar-
talanításnak, mikor eddig a 20 százalékon 
fölüliek is ki voltak szolgáltatva, azt hiszem, 
jogosan tenni nem lehet. 

Beöthy Zsolt t. barátom a hitoktatásra 
vonatkozólag kiemelte az illető szakasz 
azon rendelkezését, mely szerint kon-
cessziót tesz, hogy a felekezetek magyar 
tannyelvű iskolákban a hitoktatásnál a 
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magyar tannyelv mellett — mert ez 
van a szakaszban — az ő rituális nyel-
vüket is használhassák. Ezt is méltóz-
tassanak az eddigi állapotok szempontjából 
tekinteni és elbírálni. Eddig is előfordult, 
hogy ahol a felekezetek részéről ugyan-
olyan támogatásban részesültünk, ahol 
az egyházi hatóságok részéről ugyanazon 
jóakarat nyilvánult a magyar nyelv iránt, 
mint amilyen jóakaratról tanúskodik a 
primási egyházhatóságnak Beöthy Zsolt 
barátom által fölolvasott rendelkezése, 
ott a magyar tannyelvet a vallások-
tatásban is behozták. De erre nézve 
semmiféle kényszerítő rendszabály a kor-
mány kezében nem volt s ennélfogva 
megeshetett s meg is esett az, hogy 
magyar tannyelvű, állami iskolákban a 
magyar nyelv a vallásoktatásnál igen 
alárendelt, igen eltűnő, vagy épen semmi 
szerepet sem játszott. Mi most a vallás-
oktatásnál is biztosítani akarjuk a magyar 
nyelvnek mint tannyelvnek, elsőbbségét, csak 
megengedjük, hogy amellett a rituális 
nyelv is a szükséghez képest használtathassók. 
Azt, hogy ez talán minden kívánalmat 
nem elégít ki, megengedem; de az eddigi 
állapotokhoz képest mindenesetre haladást je-
lent. Hasonlókép talán Nyegre László 
barátom sem itélte meg egészen helye-
sen az eljárást, melyet a javaslat a 
tanítókópesítőre nézve kontemplál. Az 
ő szavaiból majdnem az tűnik ki, mintha 
az eddigi eljárás, ahol a tanfelügyelő 
egymaga jár t el a képesítő vizsgálatnál 
a nem magyar tannyelvű képezdében 
s a bizonyítvány kiszolgáltatását egyes 
esetekben megtagadhatta, és a minisz-
térium részéről komisszió kirendelését 
kívánhatta, mintha ez hatályosabb biz-
tosíték volna a tanítók magyar nyelven 
való kiképzésére, mint az itt tervezett 
eljárás. Milyen eljárást tervezünk 1 
Azt, hogy már magánál az alapvizsgánál 
érvényesüljön majdnem egész terjedel-
mében és hatályában az az eljárás, 
amely ma a végleges képesítő vizsgálatra 
nézve elő van írva; mert hisz ot t is 

van kormánybiztos, akinek joga van a 
bizonyítvány kiszolgáltatását, épen eset-
leg a magyar nyelv nem kellő tanítása 
okából, fölfüggeszteni; a törvényjavaslat 
ugyanis megköveteli, hogy már az 
alapvizsgánál igazoltassék, hogy az illető 
növendék a magyar nyelvet oktató ké-
pességgel bírja. Ezután jő a gyakorlat 
és utána a tulajdonképeni képesítő vizs-
gálat. Ennél pedig a vizsgáló-bizottság 
többsége az állam bizalmi embereiből 
áll ; az elnök és a vizsgáló-biztosok 
számának fele, tehát a többség, az állam 
bizalmi embereiből kerül ki, akik, azt hiszem, 
mindenesetre sokkal hatályosabban fog-
ják úgy a magyar nyelv szempontját, 
mint a többi állami szempontot érvényre 
emelni, mint eddig a tanfelügyelő, aki 
egész elszigetelten állott a képesítő 
bizottságban. (Helyeslés.) 

Ezzel a képezdének és képesítésnek 
nyelvére is rátértem, melyekre nézve 
az, amit a javaslat tartalmaz, talán 
szintén nem volt egész igazságosan, a 
maga becse szerint megítélve. Méltóz-
tassék az eddigi állapotokat szemügyre 
venni. Eddig a magyar nyelv a nein 
magyar tannyelvű képezdékben csupán 
tantárgy volt. A középiskolai törvény, az 
1889 : XXX. t.-e. a középiskolákra és 
az érettségi vizsgálatokra nézve azt 
rendeli, hogy a magyar nyelv és iro-
dalom a két legfelsőbb osztályban ma-
gyarul tanítandó és ugyanezen tantár-
gyak az érettségi vizsgálatoknál magyarul 
kérdezendők. Ezzel szemben ez a javaslat 
a képesítő vizsgálatnál a tantárgyak 
többségét magyar nyelven kívánja kér-
deztetni, illetve ez a javaslat azt mondja, 
hogy*a képesítő vizsgálat nyelve a magyar, 
s csak kivételesen engedtetik meg azon 
növendékeknek, akik nem magyar tan-
nyelvű képezdékben végezték tanulmá-
nyaikat, hogy a tantárgyak kisebb ré-
széből nem magyar, hanem az illető 
képezde tannyelvén tehessék le a vizs-
gálatot. Azt hiszem, nemcsak az eddigi 
állapottal, de azzal szemben is, amit a közép-
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iskolai törvény az érettségi vizsgálatra nézve 
előír, nagy obi) haladás foglaltatik a javaslatban, 
mintsem hogy azt egészen lekicsinyelni lehetne. 

Belátom és elismerem, hogy maga az 
a rendelkezés, hogy a képesítő vizsgá-
latnál a tantárgyak nagyobb része ma-
gyarul kérdeztetik, szükségessé fogja tenni, 
hogy a képezdében már magánál e tantárgyak 
tanításánál érvényesüljön a magyar tannyelv. 
S erre vonatkozólag a Nyegre László, 
Fináczy Ernő és Beöthy Zsolt által mon-
dottakat nagyon 'megszívlelendőknek, figye-
lemre méltóknak tarlom s mindenesetre 
megfontolás tárgyává teszem, hogy ezt 
a két követelményt: a képezdék tan-
nyelvét s a képesítő vizsgálatnál alkal-
mazandó nyelv kérdését mikép hozzuk 
teljes összhangba. (Helyeslés.) 

Különben t. értekezlet, én megenge-
dem, hogy erre nézve is úgy, mint a 
javaslat egyéb rendelkezéseire nézve, 
afölött, hogy vájjon elegendő-e az, amit a 
javaslat kontemplál,vitatkozni lehet; de 
ismétlem, azt, hogy ebben a javaslatban haladás 
nem foglaltatnék (Ellentmondások), állítani 
egyáltalában nem lehet. (Elénk helyeslés.) 

Legyen szabad a magam igazolására 
még egy körülményt kiemelnem. Nyu-
godt lélekkel mondhatom, hogy én ebben 
a javaslatban sem többet, sem kevesebbet, 
hanem annyit és azt akarom elérni, amit én 
ismételten a nyilvánosság előtt, nem felelős 
állásban mondott beszédeimben hangoztattam 
és kívántam. Amit az 1895-iki és későbbi 
képviselőházi közoktatási budget-beszé-
deimben.mint képviselő, az 1896-iki tan-
ügyi kongresszuson mondött beszédem-
ben, melyre Komlóssy barátom volt szíves 
hivatkozni, követeltem, úgyszólván szó 
szerint akarom most mint miniszter 
megvalósítani. Lehet, hogy egyesek elég-
telennek tartják, de hogy következete-
sen járok el, és hogy sohasem hangoz-
tattam nagyobb kívánalmakat, mint a melyeknek 
teljesítésére vállalkozni hajlandó vagyok: ez, 
azt hiszem, mindenki előtt tisztán állhat. 
(Elénk éljenzés.) 

Nekem általában az a nézetem, hogy 

ezeket a kérdéseket bizonyos mérséklettel és mél-
tányossággal kell megoldani. Magam is abban 
a meggyőződésben vagyok, hogy mindazt, 
amit a magyar nyelvnek, mint államnyelvnek 
joga magával hoz és követel, mindazt, amit a 
magyar állami egység érdekei dutasíthatat-
lamd megkívánnak, érvényesíteni kell. De 
vonjak meg gondosan ennek határát s 
ne menjünk ezen túl. Ne méltóztassanak 
megfeledkezni róla, hogy nálunk a ma-
gyar és nem magyar elemek számaránya 
nem az, mint aminő számarány mutat-
kozik egyes nagy nemzeti államokban, 
melyek — megengedem. — az államnyelv 
érvényesítésében még sokkal messzebb-
menő, kíméletlenebb rendszabályokat en-
gedhetnek meg maguknak. Méltóztassék 
figyelembe venni, hogy épp a szellemi élet 
ezen köreiben fölösleges súrlódásokat, keserű-
ségeket előidézni nem szabad.Çklénk helyeslés.) 

Megvallom, szerettem volna, ha a 
hazánkbéli nemzetiségek fölismerték volna azt, 
hogy az adott körülmények között és a köz-
vélemény áramlatával szemben az, ami ebben 
a javaslatban foglaltatik, igazán mondhatom, 
minimuma a követelményebiek í Elénk helyes-
lés) és mint ilyent, ezt a minimumát a 
követelményeknek ők szívesen és készséggel 
magukévá tették volna; ez, azt hiszem, az 
egész kérdés megoldását, az egész ügy 
kezelését megkönnyítette volna. És nem 
csodálom, hogy midőn még ez a mini-
mum is a követelményeknek a nem-
zetiségek részéről elhangzott egyes 
nyilatkozatokban, fölszólalásokban meg-
lehetős éles ellenkezéssel találkozott, ez 
sokakban fölkelti azt a gondolatot, hog/ 
ha már ezért is harcolnunk kell, ennek 
a harcnak az árán miért ne szereznénk 
mindjárt még többet'? Habár ezt föl-
fogom, érteni tudom, s efölött nem cso-
dálkozom, mégis arra kell kérnem a t. 
értekezlet tagjait, hogy ezzel a jelenséggel 
szemben se tévesszük szem elől a mérséklet 
követelményeit és maradjunk meg annál, 
amit az államnyelv joga, a nemzeti és 
állami egység szempontjából okvetlenül 
meg kell követelnünk. (Helyeslés.) 
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Én, t. értekezlet, azt tökéletesen ér-
tem, ha egyesek azt. mondják, hogy 
ezek az eszközök, melyeket az állam 
ebben a javaslatban a maga számára 
kér. a magyar nyelv elterjesztése, az 
államnyelv jogainak érvényesítése, az 
állami és nemzeti egység érvényesítése 
szempontjából nem elegendők, s ezért 
tovább akarnak menni, radikálisabb 
rendszabályokat akarnak, s azért, mert 
ilyeneket akarnak, szívesen áldozatul 
kívánnak hozni a felekezeti jogokból is 
többet, mint amennyit ez a javaslat 
követel. Mondom, ezt teljesen megértem. 
De ha valaki azt mondja, szerezzünk 
továbbmenőleg érvényt a magyar nyelv-
nek, szerezzünk érvényt a nemzetisé-
gekkel szemben, de ne érintsük a fele-
kezeti jogokat, ne érintsük a felekezeti 
autonómiát, ezt, megvallom egészen 
őszintén, sehogy sem értem. (Helyeslés.) 

S itt csak érinteni akarom Zelenka 
evangélikus püspök úrnak igen szép, 
hazafias fölszólalását : annak legtöbb 
részével teljesen egyetértek, de bizonyos 
ellentmondást mégis látok benne, amikor 
azt mondja, hogy a magvarul nem tudó 
tanítók tulajdonkép áldozatai azon kö-
rülménynek, hogy eddig kényszerítő 
rendszabályokkal a magyar nyelv meg-
tanulására kötelezve nem voltak s mégis 
ugyancsak az igen t. püspök úr beszé-
dében e javaslatnak egyik hátránya 
gyanánt történt utalás arra a körül-
ményre, hogy csak kényszerítő rend-
szabályokat alkalmaz. Hát szerintem, ha 
most pótoljuk a hiányzott kényszerítő 
rendszabályokat, ez a javaslatnak nem 
hibája, hanem csak előnye lehet. (Igaz! 
Úgy van! Élénk helyeslés.) 

És általában, t. értekezlet, hogy áll 
a dolog a felekezetekkel és a nemzeti-
ségekkel? Azok a bajok; amelyek ellen 
mi a magyar nyelv s az állami és nem-
zeti egység szempontjából védekezni 
akarunk, kétségkívül nemzetiségi isko-
lákban fordulnak elő. Senkinek esze 
ágába sem jut bármely nemzetiséget a 

maga egészében vádolni akarni, hogy 
ott akár államellenes üzelmek, akár a 
magyar nyelv tanításával szemben merev 
ellenállás mutatkoznék. Nem is akarjuk 
állítani, hogy csak nemzetiségi iskolák-
ban fordulhatnak elő egyáltalán oly 
jelenségek, melyek az állam beavatko-
zását szükségessé tehetik. Elképzelhető, 
hogy valamely például szociális izgatás 
fajmagyar iskolákban is fölütheti a fejét 
és szükségessé teheti az erélyesebb 
állami beavatkozást. De a jelenlegi hely-
zetben, az eddigi tapasztalások szerint 
azok a jelenségek, .amelyek ellen a vé-
delmet szervezi a jelen törvényjavaslat, 
a nemzetiségi iskolákban fordulnak elő. 
Ámde a nemzetiségek, mint olyanok, mint 
közjogilag szervezett testületek nem léteznek. 
Hiszen igen jól tudjuk, hogy az 1868-iki 
nemzetiségi törvénynek egy hosszú, nagy-
fontosságú és heves vita után létrejött 
legnagyobb vívmánya tulajdonképen az, 
hogy visszaverte azt a törekvést, mely 
oda irányult, hogy a nemzetiségeket 
terület szerint és testületileg szervezze, 
Magyarországot federatív állammá tegye. 
Tehát nem alkotnak közjogi szervezetet, mint 
olyanok. Hiszen nem a nemzetiségnek, hanem 
a nemzetiségi egyénnek biztosít a törvény 
jogokat a nyelvre nézve. (Úgy van !) Az 
iskolák, melyek itt szóban forognak, 
felekezeti iskolák; a jogok, melyek ma 
utunkat állják arra nézve, hogy az eddig 
alkotott törvényeknek szigorúbban, eré-
lyesebben szerezzünk érvényt, nem nem-
zetiségi, lianem felekezeli jogok. Tehát azon 
bajokhoz, azon jelenségekhez hozzáférni, 
azokat kiirtani, megorvosolni nem lehet, 
hogyha e jogokat nem érintjük. (H elyeslés.) 

Magától értetődő dolog, hogy ez sem 
vonatkozik egy megbatározott felekezetre 
sem. Okét» sem akarjuk egészükben is 
megvádolni; különböző felekezetek isko-
láinál fordulnak elő ezek a jelenségek. 
Azokat orvosolni, azok ellen védekezni 
tehát csak úgy leszünk képesek, ha oly 
eszközöket adunk az állam kezébe, melyek 
minden felekezet jogával szemben neki a be-
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avatkozást, az eljárást, az orvoslást lehetővé 
teszik, azonban magától értetődik, hogy 
az állam ezen eszközöket csak ott veszi 
igénybe, ahol ezek a határozottan körül-
írt konkrét bajok előfordulnak és az 
orvoslást szükségessé teszik. (Helyeslés.) 

Én azt hiszem, t. értekezlet, hiába 
dekretálnók a magyar nyelvnek me-
szebbmenő jogait is, hiába dekretálnók, 
hogy az összes tanítóképzőkben a tan-
nyelv magyar legyen, hogy a képesítő 
vizsgálatnál kizárólag a magyar nyelv 
használtassák, ha nem adnánk — megint 
csak a felekezeti jogok bizonyos meg-
szorításával — jogot és módot az állam-
nak arra, hogy a törvénynek ezen ren-
delkezéseit ellenőrizhesse s hogy ott, 
ahol azok nem követtetnek és a törvény 
rendelkezésein sérelem esik, eljárhasson 
és a törvénynek érvényt szerezhessen. 

Azt hiszem tehát, hogy a magyar 
nyelv jogainak továbbtolása a nemze-
tiségi jogok rovására ily garanciák nélkül, 
minőket ez a törvényjavaslat a tanítói 
fegyelem és a képesítés államosítása 
szempontjából tartalmaz, —- mert ez a 
két kardinális intézkedés van a javas-
latban — egészen hatástalan maradna. 
Megengedem, hogy a magyar nyelv 
dekretálása e jogok fönntartásával még 
hatályosabban biztosítaná a célt ; de 
szerintem kétségtelen, hogy hiába dekre-
tálnók a magyar tannyelvet és a magyar 
képesítő vizsgálatot, ha ez az ellenőrző 
jog és a beavatkozásnak ez a joga az 
állam részére meg nem adatnék. A 
rendelkezések ismét csak végrehajtat-
lanok maradnának, amint végrehajtatlan 
maradt a 25 év előtt a magyar nyelv 
kötelező oktatása tárgyában hozott tör-
vény. (Igaz ! Ugy van ! Elénk helyeslés.) 

Végül még csak egy észrevételt azon 
kívánságra nézve, amely Metianu érsek, 
továbbá Szentiványi Árpád, Bogdanmics 
Lucián. Zelenka Pál és Firczák Gyula püs-
pök urak részéről nyilvánult s amely 
oda irányul, hogy a javaslat adassék ki 
a felekezeti főhatóságoknak nyilatkozat 

végett, mert ezáltal a fönnforgó ellen-
tétek nagy része talán eloszlatható lenne 
s a kormány nagyobb megnyugvással lát-
hatna azután a reform megalkotásához. 

Hát, mélyen t. értekezlet, én már 
kijelentettem s újra kijelentem, hogy a 
legnagyobb készséggel fogok jóakaratú, 
figyelmes tanulmány tárgyává tenni 
minden nyilatkozatot, minden beadványt, 
minden emlékiratot, melyet a felekezeti 
hatóságok nekem ez ügyre vonatko-
zólag előterjeszteni szívesek lesznek. 
(Helyeslés.) A javaslatot ma mindenki 
ismeri, a szükséges példányokkal is szol-
gálhatunk ; de azt ne méltóztassék 
tőlem kívánni, hogy én formaszerű tár-
gyalásokba menjek bele. (Helyeslés.) 
Méltóztassék elhinni, eddig egyetlen ily 
törvényünk létrejötte alkalmával sem 
követtünk ily eljárást. Az nagyon kom-
plikálná, hosszadalmassá tenné a dolgot 
és talán kockáztatná az eredményt. 
(Elénk helyeslés.) Kijelentem, hogy igenis, 
szándékozom még a kérdést tovább is beha-
tóan tanulmányozni, ezen ankét után még 
népiskolai gyakorlati szakfér fiakkal is tanács-
kozást folytatni; de az úton, amelyen elin-
dultam. megállani nem szándékozom, s a 
reformot, melyet megindítottam, legjobb tudá-
som szerint véghez is akarom vinni." (Hosz-
szantartó élénk helyeslés és éljenzés.) 

Az 1904. évi állami költségvetés. 
(Második és befejező közlemény.) 

V. Kisdedóvóintézetek és menedékházak 
összes kiadása 865.420 Iv. Ebből a mái-
meglevő állami kisdedóvodák személyi 
járandóságai 547.420 K, dologi kiadásai 
120.000 K; új kisdedóvodák fölállítá-
sára 38.000 K: községi, testületi és 
magáuóvodák és menedékházak segé-
lyezésére 80.000 K; kisdedóvodák és 
menedékházak épületeinek helyreállítá-
sára és átalakításokra 30.000 K; kis-
dedóvódák és menedékházak épületei-
nek helyreállítására és kisebb építkezé-
sekre 50.000 K, 
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A fennálló kisdedóvodák személyi 
járandóságainak részletezése : A kisded-
óvonői állások létszáma 450, még pedig 
10 állás 1000 lv.-val, 4 4 0 állás 8 0 0 
K fizetéssel; van továbbá egy minta-
óvói állás 1400 K fizetéssel és 30 
állandó menedékház vezetőnői állás, 
ezek közül 1 állás 800 , 1 állás 6 0 0 
és 28 állás 4S0 K díjazással. Az összes 
állások javadalmazása: fizetésre 3 6 3 . 4 0 0 
K; lakpénzekre 35 .500 K; pótlékra 
34 .880 K; dajkatartásra 97 .800 ív ; mene-
dékház-vezetőnők évi díjaira 15 .840 K. 

VI. A népnevelési tanfélügyelőségék összes 
szükségletére 689 .741 K van előirá-
nyozva. Személyi járandóságok : fizetések, 
személyi pótlékok és lakpénzekre (ide 
nem értve az 1904:1 . t.-c. alapján ki-
utalt személyi pótlékokat) 486 .031 K, 
napidíjakra 49 .710 K, jutalmak és segé-
lyekre 2 0 0 0 K; összesen 537 .741 K. 
Dologi kiadásokra: vasúti átalányokra 
93 .000 Iv, irodai átalányokra 52 .000 K, 
átköltözködési ós egyéb kiadásokra 
4 0 0 0 K; összesen 149 .000 K. Á t m e n e t i 
kiadások: a kir. tanfelügyelői irodák 
bebútorozására 3 0 0 0 K. 

Létszám: Van összesen 68 tanfel-
ügyelő, 43 segédtanfelügyelő és 59 toll-
nok, 65 napidíjas. 

* 

A vallás- és közoktatási minisztérium 
1904. évi rendes kiadásainak előirány-
zott főösszege 44 ,799 .181 K; ebből a 
szorosan ve t t elemi népoktatási célokra 
szolgál 12 ,496.405 Iv, — az előző évi 
előirányzattal szemben 1 ,005.203 K.-val 
több. 

Az elemi népoktatás költségei az 
utóbbi tíz év alatt rendkívül nagy 
arányokban emelkedtek különösen az 
állami elemi népoktatásnál (1 ,860 .000 
K.-ról 6 ,962.860 K.-ra); a községi ós 
felekezeti tanítók fizetéseinek kiegészí-
tésénél (980 .000 K.-ról 3 ,107 .500 K.-ra); 
a kisdedóvásnál (340 .000 K.-ról 8 6 5 . 4 2 0 
K.-ra); végre a népnevelés i tanfelügyelő-
ségeknél (490 .650 K.-ról 689.741 K.-ra.) 

A hivatalvesztésről. 
Mostanában olvastam a kir. Curiának ezt a 

határozatát : 
„Viselt hivatal elvesztése csak akkor mon-

dandó ki, ha a vádlott saját hivatalában 
követte el a vétséget. Tanító, ki a honvédló 
megtartása céljából követ el megvesztegetést : 
nem ítéltetett el viselt hivatalának elvesztésére." 
(Büntető jogtár XXXV. 157.) 

Ez a határozat alkalmat ad nekem arra, 
hogy mondjak valamit a hivatalvesztésről és 
a viselt hivatal elvesztéséről. 

A Büntető törvénykönyv 54. g-a szerint : 
„a jelen törvényben meghatározott esetekben 
a szabadságvesztés — büntetésen felül hivatal-
vesztés és a politikai jogok gyakorlatának 
ideiglenes felfüggesztése, mint mellékbüntetés 
együtt vagy külön állapítandó meg". 

A törvény egyes szakaszainál, vagy fejeze-
teinél ki vannak téve, hogy van-e ilyen mellék-
büntetésnek helye vagy nincs ? 

A hivatalvesztés és politikai jogok gyakor-
lásának folfüggesztése meg van állapítva a 
következő bűncselekményekre : felségsértés, a 
király és királyi ház tagjainak bántalmazása, 
hűtlenség, lázadás, pénzhamisítás, személyes 
szabadság megsértése, lopás, rablás, zsarolás, 
sikkasztás, orgazdaság, bűnpártolás, csalás, 
közokirathamisítás, csalárd bukás, gyújtogatás, 
fegyveres erő elleni büntettek és vétségek,, 
hivatali és ügyvédi büntettek eseteiben. 

Csupán hü atálvesztés van megállapítva : a 
király megsértése, a lázadás, hatóság elleni 
erőszak, személyes szabadság, házjog, levél- és 
távirati titoknak hivatalnok által megsértése, 
hamis tanuzás, hamis eskü, szemérem elleni 
büntettek, az élet elleni büntettek, személyes 
szabadság megsértése, zártörési sikkasztás, 
hűtlen kezelés, bűnpártolás, orvosi és községi 
hamis bizonyítvány kiadása, közveszélyű cselek-
mények, foglyok megszöktetése, hivatali és 
ügyvédi visszaélés vétségei esetében. 

Most már lássuk : mi következménye van 
az egyik, vagy másik mellékbüntetés kimon-
dásának ? 

A b. t. k. v. 55. g-a szerint: „A hivatal-
vesztésre ítélt elveszti : kinevezés, vagy válasz-
tás útján nyert közhivatalát, vagy szolgálatát, 
úgyszintén hatósági megerősítés folytán viselt 
hivatalát, szolgálatát, vagy állását s az ezek 
után járó nyugdíj-igényét, nyug- vagy kegy-
díját, ügyvédi, kir. jegyzői, nyilvános tanári, 
vagy nyilvános tanítói állását, a gyámságot, 
vagy gondnokságot, az örökösökre át nem 
szálló nyilvános címeit, belföldi rend és dísz-
jeleit, külföldi rend és díszjelek viselhetésének 
jogosítványát, a megjelölt hivatalok, szol-
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gálatok, állások és kitüntetések elnyerésére 
való képességet a bíróság által meghatározott 
időtartamára." 

56. §. szerint: „a politikai jogok gyakorla-
tának i'ölfüggesztése abban áll, hogy az erre 
ítélt nem lehet tagja az országgyűlésnek és a 
törvényhatósági vagy a községi képviselő-
testületnek, nem lehet esküdtszéki tag, nem 
bír választói joggal az országos képviselői, 
törvényhatósági vagy községi választásoknál." 

A hivatalvesztés és politikai jogok gyakor-
latának felfüggesztése bizonyos időre szól s 
ezt az időtartamot mindenkor a bíróság hatá-
rozza meg, melynek elteltével az illető ismét 
jogaiba lép, sőt 6 havi fegyházat, vagy 6 
havi államfogházat meg nem haladó büntetés 
esetében a bíróság mellőzheti is ennek kimon-
dását. 

Van azonban egy másik mellékbüntetés is 
a büntetőtörvény bizonyos eseteiben, az úgy-
nevezett „viselt hivatal elvesztése" — : ezt 
azonban semmi körülmények között nem lehet 
mellőzni, amint ez a kir. Curia 42. sz. dönt-
vényében is ki van mondva. 

Hosszú lenue fölsorolni azokat az eseteket, 
amelyekben a viselt hivatal vagy állás elvesz-
tését kénytelen a bíróság kimondani, azért 
csak néhányat említek meg, ilyenek a személyes 
szabadság elleni azon vétség, melyet a köz-
hivatalnok az által követ el, ki a törvény-
ellenes letartóztatást föl nem jelenti, a ház-
jog megsértése közhivatalnok (pl. községi 
bíró) által, a levéltitok megsértése postai alkal-
mazott által, távirdai titok megsértése távirdai 
alkalmazott által, a vasúti és távirdai alkal-
mazottak által a szolgálati kötelesség meg-
szegésével a vaspályánál, vagy távirdánál el-
követett közveszélyű cselekmény, a közhiva-
talnokok és ügyvédek által elkövetett hivatali 
sikkasztás vétsége, megvesztegetés vétsége, a 
magán személy által közhivatalnokkal szem-
ben elkövetett megvesztegetés vétsége, hivatali 
visszaélés vétsége, ügyvédi kötelesség meg-
szegésének vétsége, ügyvédi megvesztegetés 
vétsége. 

Már most a hivatalvesztés és a viselt hiva-
tal elvesztése között az a különbség, hogy a 
hivatalvesztés bizonyos időtartamra (legfeljebb 
10 évre) szól, amely idő alatt az illető semmi-
féle közhivatalt nem viselhet, de ezen idő 
elteltével ismét megnyílnak előtte a jogok 
(föltéve, hogy fegyelmi bírósága másként nem 
intézkedett), míg a viselt hivatal elvesztésére 
ítélt egyén azonnal elveszti ugyan hivatalát 
egészen, de már akár a következő napon ismét 
megválasztható, vagy kinevezhető ugyan arra 
a hivatalra, mert a viselt hivatal elvesztése 
rendesen csekélyebb beszámítás alá eső cselek-

mény után van kiszabva, mint a hivatal-
vesztés és politikai jogok gyakorlatának föl-
függesztése. És így a viselt hivatal elvesztése 
csak látszólag nagyobb büntetés az utóbbinál. 

Van még a hivatalvesztésnek egy sajátságos 
esete, ami a gondatlanságból okozott ember-
ölés és súlyos testi sértés vétsége esetében 
jön elő. Nevezetesen a törvény fölhatalmazza 
a bíróságot arra, hogy ha az ilyen halál, vagy 
a súlyos testi sértés az azt okozó hivatásában 
vagy foglalkozásában való járatlanságából, 
hanyagságából, vagy azok szabályainak meg-
sértéséből származott: ebből a foglalkozásból 
vagy hivatásból végkép, vagy határozott időre 
eltilthatja és a gyakorlat isméti megengedését 
újabb vizsgától, vagy a kellő képzettség meg-
szerzését igazoló más bizonyítéktól teheti 
függővé. (Ez az eset leginkább az orvosoknál, 
gyógyszerészeknél, szülésznőknél fordulhat elő, 
de előfordulhat a rossz állványt készítő építő-
mestereknél, a fegyvert rosszul használó erdő-
védeknél stb. is.) 

E/.ek a hivatalvesztésre és viselt hivatal 
elvesztésére vonatkozó intézkedések a Büntető-
törvénykönyvben, melyek a gyakorlat szerint 
a közhivatalban álló emberekre rendesen a 
kenyér végleges elvesztését jelentik, mert 
bizony ezeket többé nem alkalmazzák előbbi 
állásukra s nyugdíjképességüket is elveszítik. 

(Budapest.) K. Naf/V Sándor. 
kir. törvényszéki bírú. 

Népoktatásügyi szaktanácskozás. 
A szaktanácskozás negyedik napján — május 

31.-én — dr. Berzeviczy miniszter beszéde és 
Halász Ferenc min.-oszt.-tanácsos fölvilágosí-
tásai voltak a legkiemelkedőbb mozzanatok, 
A miniszter beszédét lapunk első helyén közöl-
jük, Halász Ferenc oszt. tanácsos érdekes föl-
világosításait pedig — mult számunk tudósí-
tásának kiegészítéséül — a következőkben 
ismertetjük : A román anyanyelvű iskolakötele-
sek iskolába járási aránya szembeállítva az 
egyéb (nem román) iskolakötelesek arányával 
(az 1901/2. tanévben) a következő : Bihar-m.-ben 
iskolába járt a nem-román tanköteleseknek 
89'1%-a, a román tanköteleseknek 68'4%; 
Szatmárban: nem-román 79'4, román 63% ; 
Szilágy megyében: nem-román 78'9, román 
54-3% ; Arad megyében: nem-román 87, román 
56'4°/o ; Krassó-Szörényben : nem-román 89'8, 
román 72' 1 °/'o ; Alsó-Fehérben : nem-román 
88"2, román 58'2°/o ; Fogaras m.-ben: nem-
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román 100, román 74" 1% ; Háromszék m.-ben: 
nem-román 80"6, román 57.1% ; Hunyad m.-
ben: nem-román 97'4, román 49.5% ; Kis-
Küküllő m.-ben : nem-román 86*8, román 
57'5%; Kolozs m.-ben: nem-román 88"3, 
román 60"9°/o ; Maros-Torda m.-ben: nem-
román 77'5, román 58"2%; Nagy-Küküllő 
m.-ben: nem-román 92.5, román 73.2% ; Sze-
ben m.-ben: nem-román 91'9, román 78.5%; 
Szolnok-Doboka m.-ben: nem-román 78*5, ro-
mán 58"5°/o ; Torda-Aranyos m.-ben: nem-
román 81'8, román 47*5° o. Ebből a kimuta-
tásból látható, hogy a román anyanyelvűek 
iskoláztatása sok kívánni valót hagy fönn. A 
6 éven fölüli román és nem-román lakosság 
írni, olvasni tudását a következő adatok vilá-
gítják meg : Bihar megyében írni és olvasni 
tudott az 1900. évi népszámlálás szerint 74'4°/0 

nem-román és csak 12"6°/0 román; Nagyvárad 
városában 80"6°/o nem-román, 36"6°/0 román; 
Máramaros megyében 25"3°/0 nem-román, 9"1 °/0 

román; Szatmár megyében 63°/0 nem-román 
és csak 18'4°/0 román; Szilágy m.-ben 62"3% 
nem-román és csak 13'7% román; Ugocsa 
megyében 40'7°/0 nem-román és 12*7°/0 román; 
Arad megyében 66'9°/0 nem-román és 22'2°/0 

román; Temes megyében 69*8% nem-román 
és 34'4°/0 román; Torontál megyében 61"4°/0 

nem-román, 33"8°/0 román; Alsó-Fehér megyé-
ben 64'1 °/0 nem-román, 21"9°/0 román; Beszterce-
Naszód megyében 74"5°/0 nem-román, 33'8°/° 
román ; Csik vármegyében 49'7"/° nem-román és 
csak 15"4°/o román ; Fogaras megyében 76" 1% 
nem-román, 44'3"/o román ; Hunyad megyében 
73'3% nem-román és csak 16*1 °/o román; 
Kis-Küküllő megyében 59'9% nem-román, 
17"3°/o román; Kolozs megyében nem-román 
51"9%, román 13'8°/o ; Maros-Torda megyében 
54"1 °7o nem-román, 20'9% román; Nagy-Kü-
küllő megyében 79'7% nem-román, 36'8% 
román; Szeben megyében 89% nem-román, 
47'9% román; Szolnok-Doboka megyében 
53'7% nem-román és csak 10'7% román; 
Torda-Aranyos megyében 58"3°/o nem-román 
és csak 15'2% román. Esete as adatok mély 
benyomáit tettek a szaktanácskozás tagjaira. 
(Elvitázhatatlanul következik ez adatokból, hogy 
román testvéreink közművelődési állapotát 

mindenkép emelnünk kell az ő jól fölfogott 
érdekökben. Szerk.) 

A tárgyalás negyedik napján, mint lapunk 
m. számában is jeleztük, a részletes tárgyalást 
is megkezdték. 

Komlóssy Ferenc az első fejezetnél hat irány-
ban terjeszt elő módosítást, a fejezetnek 1., 
2., 3., 5., 6. és 8. szakaszaira vonatkozólag. 

Polónyi Géza : Mindenekelőtt köszönetet 
mond a miniszternek imént elhangzott beszé-
deért, utal azonban az 1868. évi XLIY. törvény-
cikkre, amely a nemzetiségek egyenjogúsításá-
ról szól és amely világosan megrendeli azt is, 
hogy az állam kormányzatának minden ágaza-
tában a nyelv a magyar állam nyelve, ennek 
szigorú végrehajtása kötelessége az államnak 
az oktatás terén is. A felekezeti oktatást a 
vallási oktatástól elválasztva azért tartja vesze-
delmesnek az országsa nézve, mert a felekezetiség 
melegágya a türelmetlenségnek. Az államnak kell 
megadni azt a jogalapot, hogy milyen műveltséget 
követel meg mindenkitől, de megengedheti a 
felekezeteknek, hogy saját vallásuk tantételei-
ben oktassák az illetőket. Az 1. szakaszra 
vonatkozólag azt a megjegyzést teszi, hogy 
annak, akinek büntetésből egy esztendővel 
tovább kell járni a mindennapi iskolába, az 
ismétlő iskolai kötelezettsége csak két évre 
terjedhet. Az 5. szakaszra vonatkozólag nem 
helyesli, hogy az iskolalátogatás alóli mentes-
séget csak a tiszti orvos adhassa meg. (Föl-
kiáltások : Hatósági, községi orvos !) Akkor 
rendben van. Nem helyes, hogy a kihágásokat 
nem külön törvény szabályozza. A 10. szakaszra 
vonatkozólag megjegyzi, hogy a közmunkára 
való kötelezésnél disztingválni kellene, hogy 
kit köteleznek közmunkára. 

Tóth József kir. tanfelügyelő : Nagyon méltó 
a megfigyelésre, hogy mi az oka: a gyerme-
keknek fejletlen életkorukban nehéz mezei 
vagy házi munkába fogása-e, a népnél elhatal-
mazott pálinkaivás iránti hajlam-e, mely már 
a szopós gyermekeknek pálinka-cucliztatásáig 
fajult !J vagy a nép nehéz megélhetési viszo-
nyaiból származó rossz táplálkozás-e? de bármi 
is az oka, az tény, hogy a hat-éves gyerme-
kek testi és értelmi fejlődésében satnyulás 
következett be, annyira, hogy 8—9-éves 
tapasztalásom, megfigyelésem folytán ki kell 
mondanom, hogy a hat-éves, tehát az első 
korosztálybeli gyermekeknek 19—20%-a nem 
érett meg a rendes iskoláztatásra : innen van 
aztán, hogy a legjobb, leglelkiismeretesebb 
tanító sem képes az első osztály tananyagát 
rendesen földolgozni, aminek aztán az a fáj-
dalmas következése, hogy az elemi iskolai 
növendékek az 1. osztályban összetorlódnak, ez 
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összetorlódásból származó veszedelem kihat az 
egész iskolai életre ; innen van aztán, hogy 
az elemi iskolából úgynevezett féltudással 
kerülnek ki a növendékek, pedig e féltudás 
a melegágya azoknak a lelki kufároknak, akik 
a nemes sajtószabadságot korcs sajtószabad-
sággá alj ásítják le, bogy a népet a haza, a 
vallás s minden tekintély ellen, azok meg-
semmisítésére ösztönözzék. Mindebből kifolyó-
lag bátor vagyok azt a kérdést fölvetni': nem 
volna-e célszerű a tankötelezettséget, kezdődő-
leg a 6. évről a 7. évre tenni át? Utal 
„azokra a 12 —14 kilométernyire nyúló begy-
vidéki községekre, alföldi pusztai, tanyai lakó-
rendszerre, amely helyeken, hála Istennek, van 
ugyan elég gyermek, mert hiszen a szegény 
ember ebben bővelkedik, de nincs iskola a 
gyermekek által elérhető távolságban, ahová 
e gyermekek beiskolázhatok volnának. Vájjon 
egyáltalában nem volna-e semmi mód, semmi 
lehetőség arra nézve, hogy ezeknek a szegény 
gyermekeknek a számára, akik lakásviszonyaik, 
szegénységük miatt vadul, minden jó meg-
ismerése nélkül, imádságtalanul nőnek föl, de 
a kiket a katonakötelezettség törvénye mégis 
számonkér: gyűjtőiskolákat állítsunk föl oly-
formán, hogy ott, ahol a lakások szétszórtsága, 
egymástól való nagy távolsága miatt — iskola 
nem lévén építhető minden tanya mellé — 
50 —100 gyermek számára berendeztessék egy 
úgynevezett paraszt-konviMus, ahol egyszerű, 
egészséges élelmezés mellett 1 — 2 tanító, s 
azok feleségének gondozásával neveltetnének 
e különben iskolába nem járható gyermekek 
az iskolai év ideje alatt. Ha az iskolázatlanul fel-
nőtt s így a jó ismerete nélkül felnőtt, erkölcsi erős-
ség hiányában könnyebben bűnbe esők számára 
az emberi könyörületesség a bűnökért való vezek-
lést enyhíteni törekedvén, a gyűjtőfogházról 
gondoskodott, ahol a szabadságvesztés retten-
tősége nem bántja a vezeklők lelkét, sőt a jó 
élelmezés és kellemes fürdőzés még irigységet 
is keit föl az oda még be nem jutottak ré-
széről, vájjon nem épen olyan szükséget 
pótolnának-e ezen gyüjtőiskolák, melyekből 
lelki üdeséggel, a szív megnemesítésével lép-
nének az életbe az azokból kikerülő ifjak ? 
Vájjon e lelki épség, ez erkölcsi megerősödés 
nem fizetné-e ki busásan e gyüjtőiskolák föl-
állítása költségeinek kamatát ? vájjon nem 
lehetne-e az országot általánosan érdeklő e 
gyűjtőiskolák költségeinek némi fedezésére a 
betegápolási költségek mintájára mérsékelt 
adót szedni ? mert hiszen a szegény népnek 
testi fájdalma, betegsége enyhítésére hozott 
országos áldozatnál semmivel sem volna cseké-
lyebb az az igyekezet, mellyel a népnek erköl-
csét, nemes érzelmét, a társadalom iránti 

tiszteletérzését volnának hivatva elősegíteni. 
En azt hiszem, sőt meg vagyok győződve, 
hogy e célra szívesen hozná áldozatul filléreit 
e hazának minden polgára." Végül még meg-
jegyzi, hogy e gyüjtőiskolák fölállítása magyar 
nemzeti kultúrérdekekből is kívánatos, mert 
ez iskolák növendékei magyarokul lépnének 
az életbe. 

Magyar Kázmér földmívesiskolai tanfel-
ügyelő minél intenzívebbé óhajtja tenni a 
földmíves-oktatást és szigorítani kívánná a 
gazdasági ismétlő-iskolaköteles fiúknak föl-
mentése kérdését. 

Libertiny Gusztáv kir. tanf. : A magyar 
kultúra érdekében, — amely cél a törvény-
tervezeten következetesen végig vonul — 
kívánatos, hogy a mindennapi tankötelezettség 
7—13-éves életkorr cl, BjZ ismétlő iskolai 
13—15-éves életkorra állapíttassák meg, 18-
éves életkorig pedig minden ifjú köteles tagja 
legyen a népiskolákkal kötelezőleg szervezendő 
ifjúsági egyesületnek. Természetesen ez eset-
ben az óvodai köteles kor 7 ik életévig terjesz-
tessék ki. A törvényjavaslat 9. §-át, amely az 
iskolai rend védelmét szabályozza, kiegészíteni 
ajánlja azzal, hogy „kihágást követ el és 200 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, 
aki akár szóval, akár írásban, az iskola hazafias 
működése ellen izgat." 

Dr. Csernátoni Gyula, beszterce-naszód-
vármegyei kir. tanfelügyelő : Az I-ső fejezet 
2-ik § a illuzórius intézkedéseket tartalmaz, 
mert teljesen a községi elöljáróságokra ruházza 
a tanköteleseknek az iskolábajárás alól való 
fölmentési jogát. Ez a gyakorlatban oly kényes 
helyzetbe hozza a községi elöljáróságot, hogv 
épen a 8-ik §. szigorú intézkedései miatt csak 
igen ritkán fog a legjobb indulat mellett is 
kitérhetni a tömeges fölmentések elől. Ezért 
a 4120—1902. vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri ein. számú szabályrendelet 21-ik 
§-ának azon intézkedése, hogy az iskolába 
járás alól való fölmentés csupán a kir. tan-
felügyelő, illetve a közig, bizottság hozzá-
járulásával történhessék, továbbra is fönntar-
tandó lenne ; úgyszintén azon rendelkezés is, 
hogy az „iparos- és kereskedő tanoncoknak a 
közs. elöljáróság fölmentést nem adhat, hanem 
köteles az előforduló eseteket határozathozatal 
végett a kir. tanfelügyelőnek bejelenteni." Ehhez 
képest módosulna a javaslat 5-ik §-a is. A 
javaslat 3-ik §-ában kitűzött cél viszonyainkhoz 
képest igen magas és gyakorlatilag ki sem 
vihető. Mi ugyanis még nem vagyunk ott, 
hogy a népiskola elvégzése után „az oktatás 
föladatául kitűzött legszükségesebb tudnivalók" 
sikeres elsajátításának felülbírálásáról beszél-
hessünk és ettől tegyük függővé azt, hogy 
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a gyermek a hat éven túl még egy évig köte-
les legyen iskolába járni. Neki Ink ugyanis 
előbb azt kell elérni, hogy minden gyermek 
járja ki a hat évi tanfolyamot. Ezért a 3-ik 
§-t úgy szövegezné, hogy „amely gyermek 
az elemi népiskola mindennapi tanfolyamát el 
nem végezte : azt szülője, gyámja vagy gazdája 
a hat év teljes elvégzéséig köteles az elemi nép-
iskola mindennapi tanfolyamába járatniA 
zugiskolákról intézkedő 7-ik §. kibővítendő 
azzal, hogy zugiskolának tekintessék minden 
olyan talmud, illetve izraelita vallás-iskola, 
„mely nem az illető hitközség felelős felügye-
lete alatt áll" s amelynek tanítója okmányai 
a kir. tanfelügyelőnek nincsenek bemutatva. 
Ezen szakasz utolsó kikezdése teljesen el-
hagyandó lenne, meri hosszadalmas és fölös-
leges eljárásra vezet. 

Némethy Károly, min. tanácsos az 5. szakasz-
ban a „tiszti orvos" szót hatósági orvossal 
kívánja helyettesíttetni. 

* 

— Ötödik nap. — 
Folyó hó 1.-én, a tárgyalás ötödik napján, 

folytatták a részletes tárgyalást és elvégezték 
a két első fejezetet. 

Verédy Károly dr., királyi tanfelügyelő : Az 
I. fejezet 4. pontjára hívja föl a figyelmet, 
amely kivált a fővárosban számos visszaélésre 
ad alkalmat. A szülők otthon taníttatják gyerme-
keiket minden ellenőrzés nélkül; sokszor kétes 
egyének működnek, mint nevelők. Neveléssel 
és tanítással tisztán csak képesített egyéneknek 
volna szabad foglalkozniok. Az 5. pontra nézve, 
amely a fölmentésről szól, pótlást kíván a 
fizikai ok miatt akadályozottak számára; azokról 
a hatóság van hivatva gondoskodni külön 
oktatás útján. A 7. pontnál (zugiskolák) beik-
tatni kéri az előkészítő tanfolyamokat, mint-
hogy tulajdonképen ezek is ide tartoznak. 

Vészi József, orsz. képviselő, a muraközi 
állapotokra hívja föl a miniszter figyelmét s 
kimondatni kéri, hogy tanítók csak magyar-
országi községi illetőségűek lehessenek. Zug-
iskolak közé sorolná azokat, amelyeknek fönn-
tartói nem-magyar állampolgárok. Ezek az 
országból kiutasíthatók legyenek. 

Kozma Ferenc, kir tanfelügyelő: Az 1., 11. 
és 12. §§-ban csak annyi mondassák ki, hogy 
a tanköteles kor 6-tól 16 éves korig tart, 
melyen belül az iskolábajárás tagozása a köz-
oktatásügyi kormány által állapíttatik meg. E 
tagozás pedig faluhelyen egy téli és egy nyári 
évszaki 5—5 havi rendes, mindennapi iskolát 
léptetne életbe, úgy, hogy a 6—11 évesek a 
nyári, a 12—16 évesek a téli 5 hónapon át 
nyernének oktatást s így a földmíves nép 

nagyobb gyermekei a mezei munkától nem 
tartatván vissza, az iskolamulasztások száma 
magától a minimumra szállna, — s mégis, 
miután minden gyermek tíz éven át részesülne 
rendes oktatásban, a népoktatás intenzitása 
jelentékenyen fokozódnék. Ez egyúttal azzal a 
jótékony hatással járna, hogy az iskola és 
földműves nép antagonizmusát a beiskolázás 
szigorú végrehajtásában megszüntetné. Az ígv 
építésben és tanítói létszámban elérhető meg-
takarítás lehetővé tennék a tanítói javadalmak 
kívánt rendezéséit is. 

Cser noch János : A második szakaszba 
azt óhajtaná kitenni, hogy a tankötelezettség 
alól a mentességet a községi elöljáróság adja 
meg ,az illető gondnokság, vagy iskolaszék bele-
egyezésével. A 8. szakaszban igen nagynak 
találja a 100 korona bírságot; 1—60 korona 
bírságot ajánl. 

Varjassy Árpád királyi tanfelügyelő : A 
harmadik szakaszban foglalt intézkedések sok 
nehézségbe fognak ütközni. Sok olyan község 
van, amelyekben a gyermekek helyiség hiányá-
ban be nem iskolázhatok. A szakasznak azt a 
módosítványát kívánja, hogy az csak a törvény-
hatósági joggal, rendezett tanáccsal, vagy fő-
szolgabírói székhellyel bíró községekre korlátol-
tassék. A bírságra nézve a 100 korona mellett 
van. Ahol tudniillik a beiskolázás semmi aka-
dályba nem ütközik, ott ez a mérték helyes, 
de ezt is csak ugyanoly esetekre szorítaná, 
mint az előbbit. 

Bárczy István dr. az iskolakötelezettséget 
a 7. évtől kezdve kéri megállapíttatni. Helyesli 
Kozma indítványát. A községi elöljáróságok 
helyett a fővárosban az iskolaszékekhez utal-
tassanak azok a teendők, amelyeket a javaslat 
a községi elöljáróságra ruház; a fölmentést is az 
iskolaszékekre kellene bízni; óhajtandónak tartja, 
hogy a tanító köztisztviselőnek minősíttessék. 

Okolicsányi László, orsz. képviselő : az elemi 
iskolai ingyenes oktatás az első fejezetbe volna 
beveendő. Szükséges volna a fölmentés eseteit 
megállapítani a törvényben és azt mondani, 
hogy ez alól oly szülők mentetnek föl, akik a 
községi elöljáróság előtt igazolják, hogy gyer-
mekeik otthon tanulnak. À zugiskolákra nézve 
3 fokú deliktumot állapít meg : legsúlyosabban 
sújtatnék az, aki zugiskolát nyit. 

Nyegre László, orsz. képviselő, a közoktatás-
ügy körébe bevonni akarja a főszolgabírókat 
úgy, hogy az 1878 : XXVIII. törvénycikkben 
megállapított iskolai hatóságokon kívül a járási 
főszolgabíró is iskolai hatóságnak mondassék ki. 

Mihályi Viktor, görög katolikus érsek Bárczy 
előadása nyomán ajánlja, hogy a tankötele-
zettség. alól való fölmentés jogát egyáltalában 
hagyjuk meg az 1868. évi XXXVlII. t.-c. 
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2. szakasza értelmében az iskolaszékeknél, 
nemcsak a fővárosra, de az összes iskolákra 
nézve. A tervezet azon intézkedését, amely az 
iskolamulasztást kihágásnak minősíti, mellőzen-
dőnek véli, mert ez roppant zaklatásokra vezet. 
Arra semmi esetre sem fog vezetni, amit a 
javaslat kontemplál. 

Barta Ödön sem ért egyet a javaslatnak 
erre vonatkozó intézkedésével. A kihágások 
roppant tömege már ma lehetetlen helyzetet 
szül a polgárokra nézve. A büntető nemek 
vagylagosságát nem tartja szerencsésnek. 

Ezzel az első fejezet tárgyalását az ankét 
befejezvén : 

Halász Ferenc előadó reflektált az elmondot-
takra. Kozma Ferenc indítványára nézve meg-
jegyzi, hogy ma a mai rendszer mellett 
negyvennyolc hónapon át részesül a gyermek 
elemi oktatásban, míg Kozma javaslata szerint 
ötven hónapi volna az iskoláztatás. Maga a 
különbség nem nagy ugyan, de alapos aggályai 
vannak a javaslat kivihetősége tekintetében. 
Varjassy megjegyzései közül különösen figye-
lemre méltó volt szerinte az, hogy kötelezni 
óhajtaná az iskolafönntartókat a hiányzó iskolák 
pótlására. A törvény azonban már eddig is 
rendelkezett ily értelemben, foganatja azonban 
kevés volt. Azt, hogy első sorban a fiuk 
iskoláztassanak, nem helyesli, mert a jövő 
nemzedék képeztetése szempontjából a leányok 
oktatása talán még fontosabb a fiukénál. A 
mulasztások felügyeletének az iskolaszékekre 
ruházását nem tartja helyesnek. Eddig is ez 
volt a baj. Azért kell a községi elöljáróságra 
bízni. Bárczy ajánlatával szemben, hogy a hét 
évnél kezdődjék az iskoláztatás, megjegyzi, 
hogy ezt a hazai viszonyok nem ajánlják. 
Mihályival szemben utal arra, hogy épen a 
román iskoláztatás a hetedik helyen áll az 
országban. Epen ennek a népelemnek fő érdeke, 
hogy e tekintetben nagyobb szigorral járjanak 
el. A tankötelezettségre nézve minden módot 
elfogad, amely szankciót ad, de enélkül célt 
nem érünk. 

A második fejezetni'i is beható vita fej-
lődött ki. 

Komlóssy Ferenc, apátkanonok azt kívánta, 
hogy nem csupán az állami, de az összes isko-
lákban magyar legyen a tanítás nyelve; az I. 
és ÍJ. osztályban az anyanyelv kisegítő lehet, 
a III. osztályban párhuzamosan tanítsanak az 
anyanyelven és magyarul, a IV.-ben pedig kizá-
rólag magyarul. Mind a két tagozatban 1 —1 K 
tandíj hozassák be. A hitfelekezeteknek is 
tétessék lehetővé a gazdasági ismétlő iskolák 
fölállítása. 

Tuba János szerint a községi jellegű isko-
lákban okvetetlenül biztosítani kell a magyar 

nyelv tanítását. Az ismétlő iskolákban minden-
esetre magyar legyen a tannyelv. 

Vargha Gyula, min. tanácsos, az orsz. statisz-
tikai hivatal igazgatója : Kívánja, hogy az 
áldozat, amelyet az ország a tervezet által hoz, 
a magyar kultúra céljainak előmozdítására 
fordíttassák. Ezért indítványozza, hogy minden 
olyan iskolában, mely az állami kincstárból 
fizetéskiegészítésül segélyt kap, a magyar tan-
nyelv, mint tannyelv legalább is oly arányban 
alkalmazandó, amily részét teszi az állam által 
nyújtott segély a tanítók összes illetményeinek. 

Pap Elek, miniszteri tanácsos, az állami és 
felekezeti tanítók közti határ éles megállapí-
tása érdekében emel szót. A gazdasási szak-cî o 
tanító illetményeit nagyon nagynak ( ? Szerk.) 
találja. Ez gyakorlati nehézségekre is vezet. 

Polónyi Géza figyelmébe ajánlja a minisz-
ternek, hogy ahol felekezeti oktatást tartunk 
fönn, nemzetiségi célból is, idegen segítséggel 
fönntartott iskolákat meg ne enged jünk. A húsz 
százalék tisztán magyar anyanyelvű gyermekre 
nézve a nem magyar nyelven való oktatás meg 
nem engedhető. Tuba János megjegyzéseit 
kiegészíti azzal, hogy fölhívja a községek és a 
kormány figyelmét arra a kérdésre, mire fog 
az vezetni, ha olyan törvényt alkotunk, amelynél 
a felekezeti oktatást megengedjük az összes 
vallások számára, de az ismétlő oktatást a 
községek nyakába varrjuk. Az ismétlő oktatásra 
nézve a kötelező minimumtól teszi függővé 
hozzájárulását. 800 korona fizetés mellett a 
tanítót ezzel megterhelni nem lehet. Legkeve-
sebb 1200 koronát kíván tanítói fizetésül. A 
fegyelmi jogra nézve megjegyzi, hogy a javaslat 
nem egyformán intézkedik a tanítóképző 
tanári kar és a néptanítókra nézve. Ilyen 
bifurkáció szükségét nem látja fönnforogni. 

Bogdánovics• Lucián, gör. kel. püspök, a 
valláserkölcsi oktatás kétnyelvűségét nem he-
lyesli. Ezzel kockáztatjuk az eredményt. A 
hittant az anyanyelven kell tanítanunk. Az 
ismétlő iskolát teljesen államosítani óhajtaná. 

Magyar Kázmér, földmíves iskolai felügyelő 
kéri, hogy a gazdasági élet viszonyaihoz alkal-
maztassák az iskola ; kevesli a gazdasági szak-
tanítónak, aki a tanítóképz i elvégzése után 
még 2 évig tanul, az 1200 K kezdő fizetést. 

Gsemátoni Gyula dr., kir. tanf. : A 12-ik 
§-ban általánosan kötelezőleg kellene meg-
állapítani a tanév kezdetét. Mert különösen ott, 
ahol pl. a felekezeti iskolán kívül állami és 
községi iskolák is vannak, a beiskolázás fontos 
érdekei követelik azt, hogy a tanév kezdetéről 
a törvény intézkedjék. A jelenlegi gyakorlat 
rendkívül sok zavarra és kellemetlenségre ad 
okot. így pl. ha valamely községben állami 
iskola is van, ott már szeptember elején meg-
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kezdődik a tanítás; azonban a benépesítés 
mégsem lehetséges, mert a szülők nagy része 
azzal a kifogással él, hogy ő a felekezeti isko-
lába szándékozik beadni gyermekét, hol a 
tanév hivatalosan ugyan már októberben kez-
dődik, de a valóságban a rendes beiskolázás 
és tanítás kevés kivétellel tényleg csak novem-
berben veszi kezdetét. Ezért igen sok szülő a 
törvények keretén belől meggátolhatja, illetve 
megzavarhatja a rendes tanítás menetét. A 
13-ik §-ban a kötelező magyar tannyelvű 
iskolák sorába a községi jellegűek is fölveendők 
lennének. A nem magyar tannyelvű iskolák 
20%-os magyar anyanyelvű tanulóira vonatkozó 
intézkedés — ha az elv fönntartatik — kiterjesz-
tendő lenne olyan iskolákra is, ahol nemcsak 
magyar anyanyelvű, hanem 20°/o magyarul 
tudó gyermek is van. Ezen §. utolsó kikez-
dése teljesen kihagyandó lenne és intézkedéseit 
továbbra is a kormány diszkrecionális jog-
körében kellene hagyni. A 21. és 25. §-oknak a 
gazdasági ismétlő iskolákra vonatkozó intézke-
dései szintén megváltoztatandók. A „10 helybeli 
tanköteles" igen csekély létszám és arra ad 
alkalmat, hogyha valamely községben pl. 3 
jellegű iskola van (állami, felekezeti, községi) : 
mindenik külön-külön ismétlő iskolát tartson 
fönn, s mindenik követelje az illető községtől 
a területet és hozzájárulást. Ez a községeket 
is túlságosan megterhelné; másfelől pedig a 
nem egyenlő ellenőrzés, a tanév különböző 
időben való kezdése és végzése miatt tör-
vényes formák közt leplezhető iskolakerülésre 
adna alkalmat. Ezért a több iskolával bíró 
községekben vagy ott kellene végeznie minden-
kinek az ismétlő iskolát, ahol a mindennapit 
végezte, vagy pedig az ismétlő-tanfolyamot 
ilyen helyeken csak egy és pedig az állami 
iskolával kapcsolatosan kellene szervezni, amely 
a tanítás eredményességére nézve a legtöbb 
garanciát nyújtja. 

Vészi József a 13. §-hoz a következő módo-
sítványt adja be : „Ha azonban valamely nem 
magyar tannyelvű elemi iskolában a növendé-
keknek legalább 20 százaléka magyar anya-
nyelvű, vagy ezek száma a magyarul tanulni 
kívánókkal együtt legalább 20 százalékra rug, 
a magyar nyelv mint tannyelv használandó." 

Barta Ödön a nemzeti ünnepek általánossá 
tétele mellett van. Az eltiltott tankönyvekre 
nézve nem tartalmaz semmi szankciót a ter-
vezet, erre gondolni kell. 

Berzeviczy Albert vallás- és közoktatási 
miniszter : Benne van a 68-iki törvényben. 

Barta Ödön : De itten nincsen kimondva, 
hogy ennek a tilalomnak az lesz a szankciója. 

Mihályi Viktor, görög katholikus érsek sze-
rint ez a fejezet ellenkezésben van a 68-iki 

törvénnyel. A 6S-iki törvény előre látta, hogy 
miképpen kell végrehajtani a magyar nyelv 
tanítását, ne változtassuk meg ezt, hanem 
tartsuk meg a 68-iki törvény intézkedéseit. 
Az ismétlő-tanfolyamok súlyos terheket fognak 
okozni, amelyeket a nép nem bír el. 

Fináezy Ernő a magyar nyelv ismeretére 
nézve csak azt kívánja meg, hogy gondolatait 
helyesen tudja kifejezni a tanuló. Uj sza-
kaszként kívánja fölvétetni, hogy a törvény 
életbeléptetésétől kezdve az összes intézetek 
évvégi osztálybizonyítványai magyarul állítandók 
ki. Az értesítők tartalma pedig esetleg két 
nyelven teendő közzé. 

Némethy Károly, miniszteri tanácsos, az 
iskolamulasztások után befolyt büntetési pénze-
ket a közigazgatást egyszerűsítő törvény értel-
mében fele részben az államhoz, fele részben 
a községhez tartja utalandónak. 

Okolicsányi László ismételten hangsúlyozza, 
hogy a magyar nyelv tanítását általánossá és 
eredményessé kéli tenni. 

Nyegre László, orsz. képviselő, az ingyenes 
oktatást az egész vonalon kivihetőnek nem 
tartja, de mivel az állami iskoláknál ezen a 
címen úgyis csak 46.000 K foly be, kéri a 
minisztert: vegye fontolóra, nem lehetséges-e 
az iskolázást az állami iskolákban egészen 
ingyenessé tenni. 

Ez után a figyelemre méltó indítvány után 
a miniszter a tanácskozást f. hó 3.-ra 
halasztotta. 

* 
— Hatodik és utolsó nap. — 

A népoktatásügyi ankét, mely mindvégig 
magas színvonalon állott, folyó hó 3.-án be-
fejezte tanácskozásait. Ezen a napon rokon-
szenves fölszólalások hangzottak el a tanítók 
jobb anyagi ellátása érdekében, de — fáj-
dalom ! — úgy látszik, hogy a pénzügyi hely-
zet e tekintetben leküzdhetetlen akadályokat 
gördít a közoktatásügyi kormányzat elé. Mi, 
részünkről, őszintén sajnáljuk ezt, mert —• ha 
már az Orsz. Bizottság memorandumának ide 
vonatkozó része ez idő szerint nem valósítható 
meg — szerettük volna, ha Antal Gábor ev. 
ref. püspök óhajtásához képest a minimumot 
legalább 1000 koronában állapították volna 
meg. A reményről azonban még most sem 
akarunk lemondani. 

A tanítóképzés és képesítés kérdését is 
nagy érdeklődéssel tárgyalták, valamint a föl-
ügyeletre vonatkozó szakaszokat is. 

A tanácskozás végén dr. Berzeviczy Albert 
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miniszter köszönetet mondott az ankét tagjai-
nak és a sajtónak ; a szaktanácskozás és, köz-
léseivel, a sajtó nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy a közvélemény foglalkozott és foglal-
kozik e javaslattal. Pedig nálunk tanügyi és 
kulturális kérdések iránt való érdeklődés számára 
nagyon nehéz a közvéleményt megnyerni s 
ezért lehetséges, mondotta a miniszter, ily 
kérdésekben propagandát csinálni oly eszmék-
nek is, amelyek nem mindig állják ki a bírálat 
tűzpróbáját. 

A miniszternek a szaktanácskozás tagjai 
nevében Várossy Gyula püspök mondott kö-
szönetet. 

A miniszter akadályozva lévén, az ülés ele-
jén Zsilinszky Mihály államtitkár elnöklete alatt 
folyt a tanácskozás mindaddig, míg — 61/i óra-
kor — a miniszter megjött. 

Komlóssy Ferenc, Pap Elek és Várossy 
Gyula székesfej érvári püspök fölszólalásai után, 
amelyeknek tárgya a javaslat 38. szakaszának 
amaz intézkedése volt, hogy, ha a felekezet a 
törvény életbe lépése után kilenc hónapra nem 
tudja a tanítói fizetést nyolcszáz koronára ki-
egészíteni, három hónapon belül államsegélyért 
tartozik folyamodni : 

Antal Gábor, ev. ref. püspök ama nézetének 
ád kifejezést, hogy a fizetés minimuma ne 800, 
hanem 1000 lcorona legyen. 

Komlóssy Ferenc internátusok fölállítását 
követeli. A magyar nyelv szempontjából mon-
dassák ki, hogy minden képzőben a tanítás 
nyelve magyar. A munkásságuk által kitűnt 
tanítóknak engedménykép megadni kívánja, 
hogy mint tanárok jussanak a tanítóképzőkbe. 
Az intézetek bezárására nézve a minisztérium 
és a felekezeti hatóság képviselőiből álló bi-
zottság alakítását kívánja. 

Kovács János üdvözli a tervezetet főleg a 
tanítóképzés általános reformja miatt. Ki-
hagyatni kívánja azt az intézkedést, hogy az 
állami képesítő vizsgálatokon idegen nyelv is 
használható legyen. Ebben a pontban, úgy-
mond, a közvélemény teljesen egyöntetű. Mele-
gen szólalt föl ezután tanártársai fizetési ügyé-
ben, melynek anomáliáira fölhívta a miniszter 
figyelmét. 

Várossy Gyula püspök: Utalva az általános 
vitában előadott okaira, a tanképesítésnek a 
felekezetektől való elvétele ellen szól. Az ellen-
őrzésről kellőképen gondoskodik a tervezet, 
ennél tovább menni nem óhajt. Javasolja, hogy 
az állam által segélyezett hitfelekezeti képzők-
ben, ahol a segély kisebb, a tanárok kineve-

zése maradjon meg a felekezetnél állami jóvá-
hagyástól függőleg. 

Berzeviczy Albert elnök fölvilágosításképen 
utal arra, hogy a tanítóképzésre nézve meg-
nyitó és az általános vitát bezáró beszédében 
tüzetesen nyilatkozott. A most hallottakra nézve 
konstatálja, hogy a törvényjavaslat szövege e 
tekintetben szószerint alkalmazkodik a közép-
iskolai törvény ama szakaszaihoz, amelyek az 
államsegélyezésre s ennek arányában az isko-
lákkal szemben gyakorolt állami jogokra vonat-
koznak. A helyzet analóg. 

Fináczy Ernő : A tanítóképzőbe a pusztán 
fölvételi vizsgálat alapján való fölvételt nem 
engedné meg. Határozottan kimondatni kéri, 
hogy egy osztályba 40-nél több tanuló csak 
akkor legyen fölvehető, ha egyre-egyre egy 
négyzetméternél több tér jut. Kívánja, hogy a 
tanítóképzőintézetek tanári létszáma úgy álla-
píttassák meg, hogy minden képzőben leg-
alább 7 rendes tanár legyen. 

Steinherger F. kanonok kívánja, hogy a 
képzőintézeti tanárok mind valláserkölcsi szel-
lemben tanítsanak s e tekintetben a fölügye-
letet utasítani kívánja. 

Kozma Ferenc a német nyelv tanítása ellen 
tapasztalataiból hozott föl új érveket. Verédy 
Károly dr. kir. tanfelügyelő a 49. §-hoz szólva, 
utal arra, hogy egyes tárgyakban — mint p. 
rajz, kézimunka, torna — sok a fölmentés, de 
amikor az orvosi bizonyítvány alapján föl-
mentettek képesítő vizsgálatra jelentkeznek, 
csodálatos módon már mind egészségesekké 
lesznek. 

Antal Gábor püspök a magyar nyelv tanítása 
sikerének biztosítását célzó módosításokat ajánl. 

Beöthy Zsolt, egyet, tanár: A nem magyar 
tannyelvű képzőkben a német nyelv csak mint 
rendkívüli tárgy tanítható ; a képesítő vizsgálat 
állami jellegének kidomborítása végett beiktatni 
kívánja : „Elemi népoktatásra, vagy tanításra 
csak az állam ad képesítést, még pedig a tanító-
képesítő szakvizsgálat alapján." 

Gsernoch János szintén ellene van a német 
nyelv tanításának nem-állami képzőkben s azt 
kívánja, hogy az így megmaradt időt a magyar 
nyelv alaposabb tanítására fordítsák. 

Az ötödik fejezet tárgyalásánál fölszólal : 
Verédy Károly dr., aki azt mondja, hogy 

működése közben eddig nem igen érezte a 
rendbírság hiányát, mert a tanítók általában 
lelkiismeretesen feleltek meg kötelességüknek, 
„ha turbulens elemek nem jöttek közbe, amelyek 
megzavarták a tanítóság közt az egyetértést." 
Hiszi, hogy ezentúl sem kell rendbírságot alkal-
mazni a tanítókkal szemben, de azért a rend-
bírságra vonatkozó intézkedés fölvételét nem 
ellenzi. 
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Komlóssy Ferenc kanonok a bírságpénzeket 
az Eötvös-alap javára kívánja fordíttatni. 

Halász Ferenc, miniszteri osztálytanácsos a 
rendbírságot azzal okolja meg, hogy eddig a 
kisebb mulasztások (pl. tanítói értekezleteken 
való meg nem jelenés, kisebb hivatali hanyagság 
stb.) esetében csak fegyelmi vizsgálatot lehetett 
elrendelni, ami nem állott a mulasztással helyes 
arányban; ezen kíván segíteni a javaslat a 
rendbírsággal, amely épp úgy nem lehet sértő 
a tanítókra, mint ahogy nem sértő a többi 
tisztviselőkre nézve. 

A javaslat ezzel letárgyaltatván, dr. Berzeviczy 
Albert miniszter következő záróbeszédet mon-
dotta : 

Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak 
azért a rendkívüli buzgalomért, meleg érdeklő-
désért és nagy szakértelemért, amelyet ezen 
szaktanácskozmány alatt ezen ügy szolgálatába 
helyezni méltóztattak. Meg vagyok győződve, 
hogy ezzel az értekezlet mélyen t. tagjai igen 
nagy szolgálatot tettek annak a fontos, nagy? 

mondhatom : szent ügynek (Igaz ! Úgy van !), 
amely mindnyájunk előtt lebeg: a magyar 
népnevelés ügyének. Nagy szolgálatot tettek 
nemcsak azáltal, hogy a javaslathoz nagybecsű 
tanácsukkal, szakértő véleményükkel, igen sok 
fontos és becses észrevételnek, eszmének föl-
hozásával hozzájárulni méltóztattak; de nagy 
szolgálatot tettek azáltal is, hogy hozzájárulni 
méltóztattak ezen fontos reformkérdésben a 
magyar közvélemény kellő tájékoztatásához. 

Nálunk és nemcsak nálunk, tanügyi kérdé-
sekben vajmi kevéssé szólhatunk megállapodott 
nemzeti közvéleményről és ez az oka, hogy 
annak a jelenségnek vagyunk szemtanúi, hogy 
a közvélemény és a közérzület, azt lehet mon-
dani : játéklabdája a napról-napra, óráról-órára 
változó hangulatoknak és befolyásoknak, úgy, 
hogy nagyon nehezen alakul ki az, amit ily 
kérdésekben a nemzet közvéleményének nevez-
hetünk. Ez okozza azt is, hogy gyakran 
propagandát lehet csinálni olyan eszméknek, 
olyan irányzatoknak, amelyek azt, hogy a 
közvélemény részéről fólkaroltassanak, valóban 
nem érdemlik meg. Ezért tettek az igen t. urak, 
ismétlem, oly nagybecsű szolgálatot azáltal, 
hogy a közvéleménynek tájékoztatásához, a 
kérdésnek minden oldalról való megvilágítá-
sához és az összes érdekelteknek — és azt 

mondhatjuk, hogy ennél a kérdésnél a nemzet 
a maga egészében van érdekelve — kellő föl-
világosi tásához hozzájárulni szívesek voltak. 

Ez alkalommal talán mulasztást követnék el, 
ha nem mondanék erről a helyről tanácsko-
zásaink befejezésének percében köszönetet a 
magyar sajtónak is, hogy tanácskozásainkat 
oly figyelemmel kisérte, tanácskozásainkról az 
összetorlódó napi események dacára, mondhatom, 
pártkülönbség nélkül oly kimerítő értesítéseket 
hozott és ezáltal tette lehetővé azt, hogy 
tanácskozásaink lefolyása a közvéleményre is 
tájékoztatólag hassanak. (Elénk helyeslés.) Ezzel 
különben maga a sajtó is igazolta azt, hogy 
helyes úton jártam akkor, mikor ezt a kérdést 
egy széleskörű tanácskozmány elé vittem. Olyan 
kérdések, mint a szóban forgó, meg nem érlel-
hetők a miniszteriális büróban. Üvegházi ter-
mény volna az, amely onnan kerülne ki csupán. 
Pedig oly gyümölcsnek kell ennek lenni, me-
lyet a közvélemény és közérzület éltető napja 
érlel meg. (Éljenzés.) S az ilyen nagy, messze-
vágó, a nemzet egész jövőjére kiható reform-
kérdések előkészítésénél és megoldásánál a 
kormánynak az egész nemzeti közvéleményt és 
közérzületet a maga munkatársává kell avatnia. 
(Éljenzés.) 

Várossy Gyula püspök köszönetet mond a 
miniszternek nemcsak azért, hogy alkalmat 
adott az érdekelt felekezeteknek nézeteik el-
mondására, de azért is, hogy a magyarság 
érdekében ily fontos lépésre határozta el magát. 

Ezután az értekezlet, a minisztert lelkesen 
megéljenezve, eloszlott. 

Egy-két kívánalom. 
Előttünk van mint javaslat a népiskolai 

törvény revíziója, ez az igen becses munka, mely 
minden igaz magyart csak örömmel és lelkese-
déssel tölthet él, ki a magyar nemzeti állami 
eszme megtestesitésének híve és őszinte barátja. 

Talán épen ezen örömérzet sugallja csekély-
ségemnek, hogy innét a gyakorlati élet kohó-
jából fölszinre vessek szorosan e tárgyhoz 
tartozó dolgokat, melyek kicsinyeknek látszanak 
ugyan — s emiatt az egész anyagot áttekintő 
perspektívák elől eltakarják a nagyobbaknak 
látszó részleteket — de következményeikben 
messze kihatok lehetnek. Így pl. a javaslat 
4. §-a kiegészítendő volna azzal, hogy kihágást 
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követ el és 100 koronáig terjedhető pénzbír-
sággal büntetendő azon szülő, gazda vagy gyám, 
aki a háznál tanított gyermekét 12 éves kora 
betöltéséig valamelyik nyilvános elemi iskolánál 
le nem vizsgáztatta. (E nélkül a 4. §. egészen 
illuzóriussá válik.) 

Továbbá a 7. §. megtoldandó volna azzal, 
hogy tekintet nélkül a magántanítás anyagára, 
zugtanításnak tekintendő két vagy több család 
tanköteles gyermekeinek együttes magántaní-
tása, és hogy a nyilvános elemi iskolák 
növendékei semmiféle más, együttes magán-
tanításban nem részesíthetők. 

Indokaim erre vonatkozólag a következők. 
1. A nyilvános elemi iskola növendékeire 

az iskolán kívül eszközölt együttes magán-
tanítások túlterhelőleg hatnak. Kifárasztják a 
gyermek elméjét, sorvasztják testi egészségét, 
miáltal az új generáció már a gyermekkorban 
elsatnyul. 

2. Az együttes magántanítások a nyilvános 
iskola növendékeinek szabadidejét annyira 
lekötik, hogy a nyilvános iskolai dolgok 
elvégzésére vagy épen nem jut idejök, vagy 
csak nagy erőmegfeszítéssel képesek azokat 
elvégezni. Előbbi esetben a nyilvános iskola 
munkásságának eredménye csorbul, utóbbi 
esetben az első pontban említett túlterhelés 
áldozatává válik maga a gyermek. 

3. Tanköteles gyermekek magántanításával 
— legtöbb esetben — ahhoz nem értő egyének, 
kontárok foglalkoznak, kiknek sem pedagógiai 
érzékük, sem pedig didaktikai képességük nincs 
s így természetes, hogy mint laikus emberek 
nevelni, fegyelmezni nem tudnak ; ebből pedig 
nagy veszedelem háramlik a nyilvános elemi 
iskolára, mert a neveletlenség jelenségeit, a 
fegyelmezetlenséget az ily együttes magán-
tanításban is részesülő növendékek nap-nap 
mellett magukkal viszik be a nyilvános iskolába 
s rossz példájukkal demoralizálólag hatnak a 
nyilvános iskola azon növendékeire is, kik 
egyedül csak a nyilvános iskola oktatásában 
részesülnek. 

4. Káros hatással jár a nyilvános iskola 
növendékeinek ily együttes magántanítása köz-
egészségügyi szempontból is, mivel a gyülekező 
helyük legtöbbször a hygiénia legprimitívebb 
kívánalmainak sem felel meg. Semmiféle ható-
sági ellenőrzés alatt nem állván tanhelyiségük, 
a legtöbbször szennyes, tisztátalan s így min-
denféle járványnak kész melegágya, honnét a 
növendékek a fertőző betegségek csiráit köny-
nyen behordhatják a nyilvános iskolába. 

5. A magyar nemzeti nevelés szempontjából 
is kifogásolandó a tanköteleseknek a nyilvá-
nos iskolán kívül való együttes magántanítása, 
mert, hogy a bevallott cégér alatt sok más 

minden — talán épen a hazafias nevelés 
rovására — nem juthat-e ott érvényre : senki 
sem lehet felőle bizonyos. 

Ezek után, ha szabad, áttérek a javaslat 
azon szakaszára, mely az iskolák felügyeleté-
nek kérdésével foglalkozik s az erre vonat-
kozó szerény véleményemet röviden a követ-
kezőkben foglalom össze. 

A népiskolák felügyelete, úgy amint az a 
javaslatban kontemplálva van — ismerve a 
gyakorlati kivitel nehézségeit — talán nehe-
zen lesz elérhető oly mérvben, hogy a cél-
nak egészen megfelelő legyen. Mert hiszen 
szerény véleményem és tapasztalataim szerint, 
nem is annyira közvetlen felügyelőkre, mint 
inkább irányító és vezető erők alkalmazására 
volna szükség, kiket a járásbeli tanítók, mint 
bizalmas munkatársukat gyakran kéznél kap-
hatnának, kik nekik a naponként elő, elő álló 
nehézségek, akadályok elhárításában tapintat-
tal, kellő körültekintéssel, a tanítók tekinté-
lyének, önállóságának megóvásával, de mind 
e mellett kellő energiával személyesen segít-
ségükre lehetnének ; kik az iskolai helyi ható-
ságoknak iskolai ügyben útbaigazításokat adva, 
őket tevékenységre serkentenék s eljárásukat 
személyesen ellenőriznék ; kik a tanítókkal ma 
itt, holnap ott együtt munkálkodnának; neve-
zetesen, ha szükséges mintatanításokat tarta-
nának, részt vennének személyesen az ifjúsági 
egyesületek szervezésében, olykor-olykor a 
vezetésben is. 

Fődolog az, hogy az illető látogató rátermett 
legyen s hogy a hét legnagyobb részét a járási 
iskolákban töltse. De ehhez egész ember kell. 
Más foglalkozással, pl. tanítással is foglalkozó 
egyén ezen föladatot meg nem oldhatja ; tehát 
más, a célnak inkább megfelelő alapon kellene 
szervezni ezen iskolalátogatói állásokat, de 
természetesen úgy, hogy több költséget ne 
okozzanak, mint amennyit a javaslatban foglalt 
módozat kíván. 

A javaslat ugyanis napidíjat és útiköltséget 
biztosít az iskolalátogatónak. Most egy-egy 
járásban, a járás nagyságához képest, keh leg-
alább is 3—4 tanférfiú, hogy a szűkre szabott 
szabad idejük alatt — mivel más hivatalos 
elfoglaltságuk is van — a reájuk bízott isko-
lákat évenként 4—5-ször meglátogathassák. 
Ezeknek napidíja bizonyosan ki fog tenni 
évenként összesen 800—1000 koronát, a fuvar-
díjak ugyanennyit. A költség tehát meglesz, 
de távolról sem végezhetnek annyit, mint egy 
teljesen ennek élő ember s e mellett egy- és 
ugyanazon járásban sem lesz egyöntetű az 
eljárás és intézkedés és a tanfelügyelőségeknek 
is nehézséget fog okozni a 3—4 egyénnel való 
összeköttetés. 
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Mindezekből az következik, bogy minden 
járás iskoláinak felügyeletével egy-egy szabad 
idejével teljesen rendelkező szakembert kellene 
megbízni. Ezért minden járásban egy- egy áll. el. 
isk. igazgató-tanítót, vagy állami tanítót, 
kinek rátermettségét a kir. tanfelügyelőség 
legmegfelelőbbnek találná, a tanítás alól föl 
kellene menteni úgy, hogy lakhelyén csak az 
iskola adminisztrálását végezné s ő bízatnék 
meg javadalmának élvezetében hagyása mellett 
külön napidíjak nélkül, de a fuvar költségek 
mellett a járásbeli elemi iskolák felügyeletével ; 
osztálya ellátásara pedig a javaslat szerint jel-
zett iskolalátogatóknak szánt napidíjakból évről-
évre egy-egy helyettesítő kezdő tanító alkal-
maztatnék. Az ily iskolalátogató aztán nap-
nap mellett más-más iskolában jelenhetne meg 
s igazi, benső munkatársává válhatnék a járás-
beli kai-társaknak. E mellett havi jelentéseivel 
a járásban levő iskolák tényleges mozzanatai-
nak megfelelő bő anyagot szolgáltatna időről-
időre a kir. tanfelügyelőségeknek a közigaz-
gatási bizottság havi gyűlésein előterjesztendő 
tanfelügyelői jelentésekhez ; aminek aztán az 
a haszna volna, hogy az esetleges hiányok 
pótlására idővesztegetés nélkül, azonnal meg-
lehetne tenni a hatósági intézkedéseket. 

Az iskolalátogatók az útiköltségek terhére 
házilag állíthatnák elő az állandó fuvart s így 
jóval kevesebbe kerülne, mint a javaslatban 
jelzett iskolalátogatók fuvarköltségei. 

Ez a módozat tehát pénzügyi szempontból 
épen nem kifogásolható, célszerűségi tekinte-
tekből pedig határozottan előnyös, ezért meg-
valósítása nagyon kívánatos és üdvös volna. 

r. 

IRODALOM. 
A „Magycur Remekírók" új sorozata. A 

Franklin-Társulat nagyszabású irodalmi vállalata, 
a Magyar Remekírók, szabályos léptekkel halad 
a megvalósulás útján. Az 55 kötetes korszakos 
gyűjteménynek most jelent meg az ötödik öt 
kötetes sorozata, a 12. kötet: Pázmány Péter 
Válogatott Munkái, a 26. kötet: Vörösmarty 
munkáinak ötödik kötete, a 28. kötet: Bajza 
József Válogatott Munkái, a 43. kötet: Arany 
János Munkáinak harmadik kötete, és a 48. 
kötet: Szigligeti Ede Vígjátékai. Irodalmi szem-
pontból mind értékes kötetek, de legértékesebb 
talán a Pázmány-kötet, amelyet erre leghiva-
tottabb tudósunk, Fraknói Vilmos rendezett sajtó 
alá. Bajza munkáit Badics Ferenc rendezte sajtó 
alá, Bajza költeményein kívül kiválogatva prózai 
munkáiból is mindazt, ami újkori kultúrtörté-
nelmünk e jeles harcosának kritikusi, történet-
írói és esztetikusi egyéniségét legjobban jellemzi. 

A Szigligeti-kötet sajtó alá rendezése Bayer 
József ízlését dicséri. Az Arany-kötet, amelyet 
Riedl Frigyes rendezett sajtó alá, a Toldi triló-
giát, a Vörösmarty-kötet Gyulai Pál sajtó alá 
rendezésében, Vörösmarty drámai költeményei-
nek folytatását, továbbá elbeszéléseit és a 
Pályalombok című epigrammaciklust tartal-
mazza. Az új sorozat kiállítása mindenben a 
régi. Díszes, szolid kötetek, famentes papiron, 
gyönyörű betűfajtával. Méltó kiadásai a magyar 
irodalom klasszikusainak. Az 55 kötetes teljes 
gyűjtemény ára 220 korona. Megrendelhető 
bármely könyvkereskedés útján. 

Megjelentek : A testgyakorlás módszeres 
tanítása, irta Szemző Lajos, polgári iskolai 
igazgató. (Légrády kiadása.) Ara 1 K 60 f. — 
Peres Sándor Neveléstana. Ara 4 Iv 50 f. 
(Lampel R. kiadása.) — Beszéd- és értelem-
gyakorlat leckékben. Irta Székely Árpád. 
(Nagybánya, Kovács Gyula kiadása.) Ára 2 K 
40 f. — Kis muzsikus. II. füzet. Összeállította 
Jósvay Gábor, akinél (Poroszháza, Heves m.) 
80 fillér beküldésével megrendelhető. — 
Magyar irodalomtörténet dióhéjban; írta Sassi 
Nagy Lajos ; ára 70 f. — Kath. iskoláink jogi 
természete; írta báró Jeszenáh Gábor plébános. 
(Szt.-István-társulat kiadása.) Ára 1 K 50 f. 
Bodnár János : A szülei ház meg az iskola. Ara 
1 K. (Nagyvárad.) — Vezérkönyv a magyar 
nyelvtan tanításához. Irta Ligárt Mihály, akinél 
Pápán 4 koronáért megrendelhető. — Tarcsa-
falvi Pálff'y Aladár : Etéd község története. — 
Ezen müvek egynémelyikére, ha és amikor 
terünk engedi, még visszatérünk 

HIVATALOS IIÉSZ. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Veres József nagysomkúti és Marosán János 
patóházi áll. el. iskolai, Faics Irén dombovári 
és Máté Károly tolnai áll. el. iskolai, Maszarovics 
József somosújfalui és Petrivaldszky Károly 
málnapatakai áll. el. iskolai, Mirtse Dénes 
alsósótálvai. Kiss Jakab derzsi és Szász Ferenc 
alsósimonfalvi, Gyenge Imre magyarbecei és 
Takács István vizakai áll. el. iskolai, Mozsáry 
János aranyosmaróthi és Tóth Lajos vihnye-
peszerényi áll. el. iskolai, Pletrich János alsó 
turcseki áll. el. iskolai, Mohács István cibak-
házai közs. el. iskolai, Bartha Géza székely-
földvári és Gábor József alsó és felsőszent-
mihályfalui, Szabó István nagykanizsai és 
Honfi Lőrinc zrinyifalvai áll. el. iskolai, Várady 
József felsőábrányi áll. el. iskolai, Ottinger 
József szentágotai róm. kath. elemi iskolai, 
Nagy Borbát Vilmos nagybaconi és M. Székely 
János kézdivásárhelyi áll. el. iskolai, Havas 
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Pál gyöngyösi állami és Szamosy György 
gyöngyöstarjáni közs. el. iskolai, Kubinyi József 
hodrusbányai róm. kath. el. iskolai, Bro :sik 
Pál nagyági áll. el. iskolai, Horváth Ferenc 
mosoni áll. el. iskolai, Odrobina Jakab szepes-
remetei közs. el. iskolai, Klain Sándor nagy-
mihályi áll. el. iskolai. Vörösváry Béla és 
Farkas Gyula kispesti áll. el. iskolai, Osztie 
Béla nagybecskereki állami és Leblanc Lajos 
szenthuberti közs. el. isk., Lázár Pál gyoroki 
és Szomorú István pécskai áll. el. iskolai, 
Tothpál János pürkereci és Vajna József 
türkösi áll. el. iskolai, Tompa József kisiratosi 
állami és Vághó Pál magyarbánhegyesi közs. 
el. iskolai, Gábor Dániel fogarasi és Becker 
János zernesti áll. el. iskolai, Urbán József 
egyetei róm. kath. el. iskolai, Gaál Pál nagy-
almási és Gaál Sándor kidéi áll. el. isk., 
Hortobágyi Jenő rovenszkói állami és Gregorovits 
Jolán szakolcai közs. el. iskolai, Zoványi Lajos 
krasznai és Elek József nagyfalui áll. el. isk., 
Scháffer György lippai állami és Gellert Mihály 
németsztamorai községi el. isk., Jeney Nándor 
zólyomi és Kilvády József breznóbányai áll. 
el. iskolai, Bedő József alsórákosi áll. el. isk., 
Józsa Márton zselyki áll. el. iskolai, Háray 
Gyula pruszkai áll. el. isk., Pardely István és 
Nagy János újkécskei közs. el. isk., Tályai 
György marosvécsei és Ló'rinczi Dénes csók-
falvai áll. el. isk., Kleiner József és Wahl Ignác 
apatini közs. elemi iskolai tanító, illetve tanító-
nőnek az ifjúsági egyesületek szervezése és veze-
tése körül tanúsított buzgalmuk elismerésein 
egyenkint egyszáz korona jutalomdíjat enge-
délyezett. 

Budapesten, 1904. évi április 26.-án. 
A miniszter meghagyásából : 

Szász, 
osztálytanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
beszerzett hivatalos adatok alapján a felső-
lövői ág. hitv. evang. tanítóképző-intézetet az 
1879. évi XV11I. t.-cikk értelmében nyilván-
tartott nem magyar tannyelvű tanintézetek 
sorából törülte és az idézett törvénycikk hatálya 
alól kivévén, a magyar tannyelvű tanítókéző-
intézetek sorába iktatta. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter; 
Kinevezte : Osztie István okleveles tanítót a 

klacsanói áll. el. népiskolához r. tanítóvá. 
Áthelyezte : Taritzky Verona komlósi és 

llódy Ilona hódmezővásárhelyi külterületi áll. 
el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Lakatos Sándor 
makói és Szinok Balázs bodófalvai áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen. 

Végleg megerősítette: Belkota Erzsébet 
borlovai közs. isk. ideiglenes tanítónőt jelen 
állásában. 

Jóváhagyta: a fiumei m. kir. áll. polgári 
fiúiskola, — a fiumei Via deli', Ospedale-utcai 
m. kir. áll. elemi fiúiskola és a fiumei plasse 
mlakai m. kii-, állami elemi fiú- és leányiskola 
segélyző egyesületeinek alapszabályait a folyó 
évi 31.662. sz. rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: özvegy Steinerné 
Weisz Mária budapesti izr. nőegyleti munka-
képtelen tanítónő részére évi 920 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Demjén 
Márton berettyószentmártoni rkath. tanító 
részére 652 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Hersicli János alsópulyai róm. kath. volt 
tanító özvegye, szül. Weisz Anna részére 
évi 338 kor. és 2 árvája részére 112 kor. 
66 fillért ; néhai Kosáry Ede szepesolaszi nyug. 
közs. isk. tanító özvegye, szül. Toperczer Matild 
részére évi 500 koronát, három kiskorú árvája 
részére pedig összesen 250 koronát; néhai Stein 
József váci nyug. izr. tanító özvegye, szül. 
Hoff er Katalin részére évi 300 koronát; néhai 
Steiner János francfeldi áll. el. isk. tanító 
özvegye, szül. Weisz Paula részére évi 780 kor. 
80 fillért és Vilmos nevű kiskorú árvája részére 
130 kor. 13 fillért, mindössze 910 kor. 93 fillért; 
néhai Szamovolszky Elek balogfalvi rkath. el. 
isk. tanító özvegye, szül. Pucz Zsuzsánna részére 
évi 430 koronát ; néhai Keleti Károly gyergyó-
remetei áll. el. isk. tanító özvegye, szül. Zaymusz 
Adél részére évi 550 koronát; néhai Bencsik 
István kisújszállási ev. ref. tanító özv., szül. 
Eperjesi Júlia részére évi 648 kor. és Zsuzsanna 
nevű kiskorú árvája részére 108 kor., mind-
össze 756 koronát; néhai Maximovits Száva 
nyug. sztarcsovai közs. el. isk. tanító özvegye, 
szül. Petkov Hona részére évi 610 korona 
26 fillért ; néhai Kállay Rafael nyugalmazott 
róm. kath. tanító özvegye, szül. Siráky Erzsébet 
részére évi 376 koronát ; néhai Fekete János 
pilismaróthi nyug. róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Nagy Berta részére évi 348 koronát; 
néhai Jehlicski Ferenc pozsony-besztercei közs. 
el. isk. tanító özvegye, szül. Mickschitz Amália 
és 2 kiskorú árvája részére évi 400 koronát; 
néhai György Alajos zentai közs. el. isk. tanító 
özvegye, szül. Gugi Julianna részére évi 565 
koronát ; néhai Hetvényi István nyug. ág. hitv. 
ev. tanító özvegye, szül. Szilágyi Zsuzsanna 
részére évi 462 K 92 fillért; néhai Gzeczey 
János érdi köz--, nyug. volt el. isk. tanító özv., 
szül. Mittermayer Teréz részére évi 450 koro-
nát; néhai Urbán Tamás magasfalvi nyug. 
rkath. el. isk. tanító özvegye, szül. Balogh 
Anna részére évi 398 K 45 fillért; néhai 
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Naményi Antal berencsi nyug. ev. ref. el. isk. 
tanító özvegye, szül. Adorján Erzsébet részére 
évi 300 koronát; néhai Endre József nyug. 
közs. el. tanító özvegye, szül. Bakota Borbála 
részére évi 450 koronát ; néhai Csombók Ferenc 
szamosszegi nyug. ev. ref. el. isk. tanító özvegye, 
szül. Eszenyi Jolán részére évi 578 koronát. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte : 
néhai Pál Balázs volt csikmindszenti rkath. 
tanító József nevű árvájának a kecskemétiba. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Szíves tudomásul. Azok az állami tanítók, 

akik korpótlékaikat mindezideig nem kapták 
meg, mivel a számvevőség az összes fölérkezet-
teket már elintézte, a minisztériumra címzett, 
kellően fölszerelt, bélyegtelen kérvényen kérjék 
a kir. tanfelügyelőség útján a kiutalványozást. 
Ezek a kérvények a minisztériumban soron 
kívül fognak elintézést nyerni. — B. 1. Igen. 
2. Az 1868. évi törvény abbeli rendelkezése, 
hogy a tanítót a fizetési minimumon fölül még 
tisztességes lakás és V« hold kert is megilleti, 
természetesen továbbra is érvényben marad. 3. 
Meg. — N. V. Jászkarajenö. Sem az óvónői, 
sem a tanítónői oklevél nem nagykorúsít. — 
B. F. B.-láln. Nem, a gazd. szaktanítónak 
két évi tanfolyamot kell végeznie. — M, Béla. 
Az iparostanonciskolai rendes tanítók — tehát 
rendszeresített állomáson levő rajztanítók is — 
jogosan léphetnek be az országos nyugdíjalapba. 
Az iparostanonciskola a népiskolai ismétlőiskola 
helyett van, tehát ott is meg lehet szerezni az 
egyedül ott szervezett álláson levő tanítónak a 
nyugdíjalaphoz való jogosultságot. Próbáljon 
korpótlékot is kérni. — M. B. Az iparos-
tanonc, míg föl nem szabadul, köteles iskolába 
járni 15 éves koráig. — Felekezeti tanító. 
Az idei fegyvergyakorlat alól való fölmen-
téseért kellő megokolással folyamodjék az 
ezredparancsnoksághoz. — M. J. A tanító csak 
egyszer köteles ugyanazon összegről bélyeges 
nyugtát kiállítani. — Iparos. A községi elöl-
járóságnál kérelmezzék az iparostanonciskola 
fölállítását. — F. S. A. Az állami költség-
vetésekbe alkalmilag vették be a lakásbérösz-
szegeket. — B. M. A saját ezredparancsnok-
ságától kérje az engedélyt arra, hogy másik 
ezrednél végezhesse a hadgyakorlatokat. — 
B. István. Folyamodjék új nyugdíjkönyvecske 
kiállításáért. — B . . . a. 1. Minden községnek 
van joga, ha anyagi ereje megengedi, külön 
nyugdíjintézetet állítani, ha az legalább olyan ked-
vezményt nyújt, mint az állami nyugdíjintézet. 
Ha polg. iskoláknak is biztosították ott a kor-
pótlékot, be is kell számítani nyugdíjalapjául. 
Az el. iskoláknál másutt töltött 5 évét, ha az 

az 1893. évi XXVI. t.-c. előtti időre vonat-
kozik, kötelesek beszámítani. 2. Tiszteletdíjat 
nem szoktak beszámítani nyugdíjba ; változ-
tassák át rendes alkotó részévé a fizetésnek, 
akkor aztán be lehet számítani. Nincs kilátás 
reá, hogy felekezeti tanító özvegyének temetési 
költséget utalványozzanak. Ha tetszik, próbálja 
meg. Folyamodjék a közokt. minisztériumhoz. 
3. Azért, mert az illető huzamosabb ideig nem 
járt iskolába, nincs joga önnek őt magánvizs-
gálatra utasítani. 4. A Lampel-féle könyv-
kereskedés bizonyára küldene a német nyelv 
tanítására alkalmas tankönyvet. 5. Felekezeti 
tanítóknak nem köteles fuvarbért adni, jóindu-
latból azonban megteheti. Különösen, tekintettel 
arra, hogy önök felekezeti tanítók, s fizetésüket 
a község pénztárából adják. — S. J. Pápa. 
A 2 éves gazdasági tanfolyamra vonatkozó 
pályázati hirdetést nem kaptuk még meg ; 
mihelyt megkapjuk : közöljük. Szíveskedjék 
tehát a lapot figyelemmel kisérni. — P. I. A 
Széchenyi-Kolonics-féle alapítványnál jelenleg 
nincs üresedés; mostanság pályázat nélkül, az 
egyházi főhatóságok ajánlata alapján engedé-
lyezik a segélydíjakat. — Grammophon. Amit 
nekünk megírt, azt közölje a kir. tanfelügyelő 
úrral : ez a rendes útja. Mi nem közölhetjük. — 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A tanítói szaktanácskozás, mely június 

17.-érefog egybehivatni, két napra van tervezve 
úgy, hogy naponként két ülés tartatnék d. e. 10 
órától l - ig s d. u. 5-től 7-ig. A pedagógusok szak-
tanácskozása a Ferenc József Tanítók Háza 
üléstermében lesz. 

— Lapnnk mai számához a föltorlódott 
nagy anyaghalmaz miatt fél ív mellékletet 
csatoltunk s még így is több kiszedett köz-
leményt (a Szünóra-rovatot és a Tanácsadó nagy 
részét stb.) kellett lapunk közelebbi számára 
halasztanimk. A népoktatásügyi szaktanács-
kozást és főleg Berzeviczy miniszter beszédét 
azonban ránk nézve oly elsőrendű fontosságú-
nak Ítéltük, hogy mennél nagyobb terjedelem-
ben való közlésével olvasóinknak : a magyar 
tanítóság összességének szolgálatot véltünk 
teljesíteni. Reméljük, hogy lapunk jövő szá-
mával ismét visszazökkenhetünk a rendes kerék-
vágásba a — legközelebbi (tanítói) szaktanács-
kozásig. 

Az Eötvös-alap köréből. Uj alapítvány. 
A veszprémvármegyei Ált. Tanítóegyesület f. 
hó 8.-án Veszprémben tartott közgyűlésén el-
határozta, hogy Papp Sándor kir. tanfelügyelő 
nevére „a vármegyei népoktatás felvirágozta-
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tása érdekében kifejtett önzetlen és ernyedet-
len munkásságának, a tanítók iránt minden 
alkalommal tanúsított atyai gondoskodása hálás 
elismeréseid, osztatlan benső szeretete jeléül, 
az Eötvös-alapnál 1000 koronás alapítványt 
létesít oly rendelkezéssel, hogy annak kamatai 
minden esztendőben egy veszprémvármegyei 
tanító özvegyének segélypénzül kiszolgáltassa-
nak", már 1895 tői kezdve. Az alapítványi 
összeget a Veszprémmegyei Ált. Tanítóegye-
sület már befizette az alap pénztárába. — 
A Barsmegyeí Népnevelők Egyesülete május 
26.-i közgyűlésén elhatározta, hogy minden 
rendes tagja egyúttal kötelez "> tagja az Eötvös-
alapnak is. Egyben megválasztotta a helyi 
gyűjtő- és kezelő-bizottságot is. Ugyanaz a 
derék egyesület, melynek elnöke a lelkes és 
kitűnő képességű Végit István, a Ferenc József 
Tanítók Házában 4000 koronás alapítvány 
összehozásában fáradozik, mely már 1700 K. 
A gyűjtés folyik. — Bizalom az elnökségnek. 
A „Barsmegyei Népnevelők Egyesülete" azok-
kal a „ méltatlan támadásokkal szemben, amelyek-
nek az Eötvös-alap ez idő szerinti elnöksége a 
közel múltban ki volt téve", egyhangúlag el-
ismerő köszönetet és bizalmat szavazott az 
Eötvös-alap elnökségének és első sorban az alap 
elnökének. — Kézimunkák kisorsolása jövedel-
meként Benkéné Márkus Erzsébet Szilágy-
Krasznáról, „hozzájárulni óhajtván az Eötvös-
alap által kitűzött nemes cél előmozdításához," 
42 koronát küldött be a Tanitók Háza javára 
és egyszersmind 50 koronás részjegy jegyzésével 
ő maga is belépett az alap kötelékébe. — 
Alapítványok. Az Országos Középiskolai Tanár-
egyesület Temesvár kerületi köre az Eötvös-
alapnál létesített 2000 koronás alapítványát 
3000 koronára egészítette ki. A szolnok-doboka-
megyei ált. tanítóegyesület a farcádi Simó Béla 
alapítványra a 4000 koronát befizette az 
alap pénztárába. 

— Tauítók névmagyarosítása. Az 1904. 
év május havában belügyminiszteri engedelem-
mel a következő tanítók magyarosították meg 
nevöket: 1. Breuer Olga tanítónő, budapesti 
lakos, Bakonyi-ra, 2. Senger (Szenger) Rezső 
székesfővárosi tanító, Szörényi-re. 3. Elszasz 
Oszkár tanító, budapesti lakos, Bencze-xe ; 
4. Sztopek Mátyás jászujfalusi tanító, Szilágyi-r& ; 
5. Stift Károly, bardszeraszlói állami tanító, 

Szalai-ra; 6. Szlavik Sándor sziny érváralj ai 
állami tanító, Irinyi-ve ; 7. Bubenik Antal, 
csongrádi állami elemi iskolai tanító, Bánó-ra. 

(T. S.) 
— Gyűlések. A Tanítóképző Tanárok 

Egyesülete Győrött tartotta meg VIII. évi 
közgyűlését. Kovács János dr. elnöki meg-
nyitó beszédében méltatta az állami tanító-
képesítés tervét. Nagy László c. igazgató elő-
terjesztette a gyermektanulmányozás tervét a 
tanítóképző-intézetekben. Az elfogadott hatá-
rozati javaslat szerint kívánatos a preparan-
diákban úgy a tanítójelölteknek, mint a 
gyakorló iskolai tanulóknak egyéni tanulmá-
nyozása. Guzsvenitz Vilmos esztergomi tanító-
képző-intézeti igazgató az ifjúsági olvasmányok-
ról és könyvtárakról tartott előadást. Kívánta, 
hogy minden preparandi át ellássanak három 
könyvtárral : ifjúsági-, népiskolai- és népkönyv-
tárral. Az utóbbi két könyvtárt teljesen a 
nagyobb tanítójelöltek kezeljék. A növendékek 
terv szerint és hajlamuk alapján válasszák 
meg olvasni valóikat. A könyvtárt fönntartani 
és a tanári testület meghallgatásával fejlesz-
teni az iskolafönntartó hatóság kötelessége. — 
A Kisded/nevelők Orsz. Egyesülete is tartott 
közgyűlést a pünkösdi ünnepek alatt Hódmező-
vásárhelyen. A gyűlést Hagara Viktor főispán 
nyitotta meg s mint az országos egyesület 
elnöke üdvözölte a közoktatásügyi kormány 
képviselőjét : Lukács György főispánt, ki vála-
szában hangoztatta, hogy a kormány a kisded-
óvók érdekeit szívén viseli. A gyűlés többi 
pontjait Juhász Mihály polgármester, György 
Aladár alelnök, Scossa Dezső tanfelügyelő 
beszédei és Steinitzer Vilma óvónőképzői 
igazgató fölolvasása tették ki. A titkári jelen-
tést Fábián Irma olvasta föl. Eszerint az 
egyesület vagyona közel 40.000 korona és 
tagjainak száma 700. Gyűlés után bankett volt. 
Lukács főispán mondotta az első felköszöntőt 
a királyra. Berzeviczy Albert közoktatásügyi 
minisztert és Zsilinszky államtitkárt táviratban 
üdvözölték. — A Tolnamegyei Ált. Tanító-
egyesület Báttaszéken tartotta közgyűlését, me-
lyen Acs Lipót főgimnáziumi rajztanár a rajzo-
lás tanításának újabb módszeréről tartott szak-
előadást, Weigl Lujza szekszárdi tanítónő (a 
történelmi tanításról), Erdői Lipót, Gere Antal 
és Dezső Lajos tanítók szabad előadást tar-
tottak. Pályadíjat nyertek: Nagy Béla tan-
felügyelőségi tollnok és Károlyi Károly tolnai 
tanító. A közgyűlés Berzeviczy Albert köz-
oktatásügyi minisztert táviratban üdvözölte, 
aki az üdvözlésre azonnal válaszolt. A köz-
gyűlés végül az Eötvös-alap elnökének az 
alap föllendítése körül szerzett érdemeiéit 
bizalmat szavazott. 
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— Elhirtelenkedések. Ilyen cím alatt a 
Népnevelők Lapja figyelemre méltó cikket 
közöl f. hó 5.-iki számában. A „népoktatást 
rendezni akaró kormányjavaslat, írja t. laptár-
sunk, nem ta utó ügy, banem az egész nemzet 
ügye. Ha csak tauítóügyről volna szó, joga 
lenne a tanítóságnak, sőt minden egyes 
tanítónak is, a maga belátása szerint részt-
venni a megoldás munkálataiban, vagy azt 
mondani: nem állunk szóba olyanokkal, akik 
a tanítósággal magas lóról beszélnek. De 
amikor az egész nemzetet igen-igen mélyen 
érdeklő, országos nagy dologról van szó, 
akkor egyedül csak az osztályérdek 
szempontjára helyezkedni nem szabad . . . 
Egyáltalán nem lehet tehát helyeselnünk az 
Országos Bizottságnak azt a cselekedetét, hogy 
a népoktatási törvényjavaslat megvitatására 
összehítt szaktanácskozásra a maga képvise-
lőjét nem engedte elmenniA Magyar Tanítók 
Otthona szakosztálya ellen is van kifogása a 
M. T. Otthona hivatalos közlönyének. „ A másik 
elhirteienkedés ebben az ügyben, írja t. lap-
társunk, az Otthonban esett meg. Értjük alatta 
azt a szakosztályi ülést, amely a M. T. Otthona 
nevében bírálta a törvényjavaslatot." T. lap-
társunk t. i. abban a véleményben van, hogy 
„amikor nemcsak az egész tanítóságot, hanem 
a nemzetet általánosan érdeklő, országos kérdé-
seknek a M. T. Otthona nevében való meg-
vitatásáról van szó, akkor azt egyetlenegy 
szakosztály és szakbizottság sem végezheti a 
maga hatáskörében." 

— Rövid hírek. A Néptanítók Lapját a 
közel múltban ért támadásokkal szemben a 
„Barsmegyei Népnevelők Egyesületének" Léván 
tartott közgyűlése egyhangú lelkesedéssel hatá-
rozatilag kimondotta, hogy „a Néptanítók 
Lapját föltétlenül fönntartandónak véli, mert 
értékes és hasznos szolgálatot tesz a vidéki 
tanítóságnak s a nemzeti kultúrának.11 — 
Siketnémák fölvétele. A siketnémák hevesvár-
megyei intézetébe a jövő iskolai évre 15 siket-
néma gyermek vétetik föl. A fölvétel iránti 
kérvények e hó végéig benyújtandók. Bővebb 
fölvilágosítással az intézet igazgatósága (Eger) 
szolgál. Egyben az igazgatóság fölkéri mind-
azokat, akik a mult évben gyűjtőívet kaptak, 
miszerint azt — esetleg üresen is — vissza-
küldeni szíveskedjenek, hogy a nyilvántartás-
ból kivezethesse. — A csáktornyai állami 

tanítóképző-intézet negyedszázados emlékünne-
pét előkészítő bizottság nevében szíves tudo-
mására hozom az intézet volt növeudékeinek, 
hogy az ünnepélyre vonatkozó előkészületek 
minden irányban folynak, s hogy az emlék-
ünnep f. évi szeptember hó elején fog meg-
tartatni. A volt tanítványokat a jubileum nap-
járól és programmjáról külön fogjuk annak 
idején értesíteni. Igaz tisztelettel, Csáktornyán, 
1904. május végén. Margitai József, igazg. — 
Gyűlések. Az Udvarhely várm egyei Tanító-
Egylet „Homoródi" járásköre Bágyban, az 
állami iskola helyiségéhen, június 18.-án gyűlést 
tart. A Baranyamegyei Ált. Tanítóegyesület 
június hó 13.-án tartja rendes közgyűlését, 
melynek tárgyai: A népoktatási törvény reví-
ziója, kapcsolatban a tanítói fizetések rende-
zésével. Előadó: Schmidt Boldizsár, pécsbánya-
telepi népiskolai igazgató. A nyugdíjtörvény 
revíziója. Előadó: Sasvári Béla, pécsi tanító. 
Olvasástanítás, szines képek által. Előadó : Lövy 
Anna, péesi tanítónő. Az Ugocsamegyei Alt. 
Tanítóegyesület halmii járásköre június hó 
10.- én Királyházán, az áll. isk. tantermében 
gyűlést tart. A Magyarországi Tanítók Árva-
házi Egyesülete az évi közgyűlését f. é. június 
18.-án d. u. 6 órakor a Magyarországi Tanítók 
Arvaházában tartja meg, (I. ker. Alkotás-utca 
44. sz.) melyre az egyesület elnöksége az egye-
sület tagjait ós a tanítóárvák sorsa iránt ér-
deklődőket ezúton is meghívja. A „Budapesti 
(Budai) Tanítóegyesület" június hó 9-én (csü-
törtökön) délután pont 5 órakor, a II. kerületi 
Margit-körúti elemi iskolában tartja nyári köz-
gyűlését. Tárgysorozat: I. Egyesületi folyó 
ügyek. 2. A természetrajz, mint az erkölcsi 
nevelés leghathatósabb eszköze. Pályadíjnyertes 
műve alapján előadja: Witkowsky Sándor. 3. 
A nürnbergi nemzetközi iskolaegészségügyi első 
kongresszus. Ismerteti : Ujváry Béla. 4. Kap-
ronczay Mihály bemutatja új énektanítási mód-
szerét. 5 Indítványok. 

— Halálozás. Raffay Jolán, volt kővágó-
eőrsi tanítónő, életének 22-ik évében, Cegléden 
elhunyt. — Tóth Menyhért lucskai nyug. ref. 
tanító életének: 62.-ik évében hosszas szen-
vedés után : Szobránc-Komorácon elhunyt. — 
Bekk Henrik hartai kántortanító június hó 
2.-án életének 73-ik és tanítói működésének 
55-ik évében elhunyt. Áldás emlékökre! 

Tartalom : A népoktatás reformja. — Az 1904, 
évi állami költségvetés. — A hivatalvesztésről. K. 
Nagy Sándor. — Népoktatásügyi szaktanácskozás. — 
Egy-két kivánalom. r. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Temesmegye Csákóvá községében a községi jellegű, 1 

magyar tannyelvű elemi népiskolában megüresedett j 
igazgató-tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Évi javadalmazás 1200 korona, 200 korona lakbér és j 
20 korona irodai általány ; azonkívül a mezőgazdasági I 
ismétlő-iskoláért 200 korona, az iparostanoneiskoláért 
300 kor. és 100 korona igazgatói tiszteletdíj, mindaddig, 
míg ezen intézetek ugyanilyen jellegben törvénye-
sen fönnállanak. Kötelessége a községi iskolában a 
IV., V., VI. osztályt, úgy a gazdasági ismétlő-
iskola-, valamint az ipartanoneiskola tanköteleseit 
oktatni és tanítani és mind a három iskolánál 
az igazgatói teendőket végezni. A magyar nyel-
ven kívül kívántatik a német nyelv teljes bírása. 
Akik a kántori teendőkre és a gazdasági ismétlő-
iskolákra képesítéssel birnak, előnyben részesülnek. A 
megválasztott tartozik állását folyó évi szeptember hő 
1-én elfoglalni. A kellően fölszerelt kérvények leg-
később folyó évi június hó 20.-ig alulírott iskolaszéknél 
benyújtandók. Csákován, 1904. évi május hó 15-én. 
Cludy Jenő, közs. iskolaszéki elnök. (399—III—2) 

Az eperjesi (Pozsony m.) kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma mint tanítónak 800 
korona, mint kántornak lakás, 7 hold föld, melyből 
6-ot a község művel, 22 mérő rozs, 150 kéve rőzse 
és 130 korona stólajövedelem. Kérvények június hó 
12-ig az iskolaszéki elnökséghez intézendők. 

(351—U—2) 
Betöltendő a Budafokon szervezendő állami polgári 

iskolánál egy évi 1600 korona azaz egyezerhatszáz 
korona fizetésből, törvényszerű személyi pótlékokból 
évi négyszáz (400) korona igazgatói díjból és szabad 
lakás vagy szabályszerű lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott igazgató-tanítói állomás. Az ezen állo-
más elnyerését óhajtó állami felső nép-, vagy polgári 
iskolai rendes tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szol-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kér-
vényeiket a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
címezve legkésőbb 1904. évi junius hó 18-ig Pest-
Pilis-Solt és Kis-Kún várm.egye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumtól. Budapest, 1904. évi május hó 26-án. 
A miniszter meghagyásából : Neményi, osztálytanácsos. 

(16/h—I—1) 
Balaton-Udvari-i ev. ref. kántortanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Fizetése : államsegély 404 kor. 
Egyháztól 100 kor. 8 kath. hold szántó, rét. 6 méter 
dorongfa. 2 zöldséges kert. 10 kath. hold legelő ille-
ték a közösben. Egy szobából álló lakás. Kötelessége: 
az iskolás növendékeket tanterv szerint oktatni, a 
templomi éneklést vezetni. Tanulók száma 8—10, kik 
fejenként 2 kor. tandíjat fizetnek. Temetési stóla 
régi s új gyakorlat szerint. Föld utáni adós egyéb 
járulékok haszonélvezőt terhelik. Pályázati kérvények 
aug. 15.-ig az ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendők 
kellően fölszerelve. (Posta : Aszófő, Zala m.) 

4 2 8 - 1 - 1 
A szünidőre evangélikus vagy református segéd-

kántornak ajánlkozom. Ferenczy József tanítónövendék 
Pápán (Veszprém megye). • (415 — 1 — 1) 

A sátoraljaújhelyi izraelita anyahitközség elemi 
iskolájánál szeptember elsejével betöltendő tanítónői 
állásra pályázatot hirdetünk. Évi javadalmazás : 800 
korona törzsfizetés és 200 korona lakpénz. A törvé-
nyes minősítésen kívül a leánytanulók vallástanítására 
és a német nyelv tanítására való képesség is meg-
kívántatik. Nyilvános iskoláknál működött tanítónők 
előnyben részesülnek. A pályázati határidő 1904. 
junius 18.-ával jár le. Kellően fölszerelt kérvények 
alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők. Dr. Rosenberg 
Bernát, iskolaszéki elnök. (414—I—1) 

Pályázati hirdetmény. Nemesmil i t ics (Bács-
Bodrog vm.) községben megüresedett róm. kath. 
kántori állásra pályázat hirdettetik. Az állás jöve-
delme: 1. Készpénzben 580 korona évnegyedenként 
előleges részletekben. 2. S'ess kt. hold föld haszon-
élvezete, mely után az összes adókat a haszonélvező 
tartozik fizetni. 3. Szabad lakás melléképületekkel és 
házikerttel. 4. Stóla illeték körülbelül 150 K. 5. 
Örökös misék után körülbelül 200 K. 6. Búcsúztatók 
külön lesznek fizetve. Kellékek: 1. Magyar és bunyevác 
nyelvnek szóban és írásban való bírása. 2. Kántori 
oklevellel bírók előnyben részesülnek. Kötelezettsége: 
1. Keresztelés, avatás, esketés, provizio és temetések-
nél személyesen segédkezni. 2. Isteni szolgálatnál 
naponta orgonálni és énekelni. 3. Évenként szükséges 
ostyákat sütni, melynek fejében a községi közpénz-
tártól 40 korona járandóságot élvez. Működési és 
erkölcsi bizonyítványokkal kellőkép fölszerelt kérvé-
nyek a választó közönségre címezve folyó évi június 
hó 20. napjáig Nagyságos Meszner István apát kerületi 
esperes úrhoz Bezdánba küldendők. A próba orgonálás 
és éneklés folyó évi június hó 23-án reggel 10 órakor 
fog megtartatni az itteni templomban. A választás 
a próba után fog megtartatni. A választott állását 
folyó évi július hó 1 napján tartozik elfoglalni. Kelt 
Nemesmilitics, 1904. év május hó 25. napján. Elöl-
járóság. (406—II—I) 

Dömsöd (Pest m.) ev. ref. egyház pályázatot 
hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett egyik tanítói 
állásra. Javadalom : szabad lakás ; készpénz 296 kor.; 
tandíj, minden iskolakötelestől 4 kor. (számuk ez idő 
szerint 80) ; 113 lit. bor ; 2 öl fa ; szabad fűtés (esetleg 
ez utóbbiak helyett megfelelő készpénz) ; 20 magy. hold 
föld, (bérlete most 420 kor.) ; 200[7I sziget haszon-
vétele ; fél szálláskert (bérlete 24 kor.) ; korpótlék. 
Kötelessége : három alsó fiúosztály tanítása ; poeni-
tenciális hétköznap délutáni könyörgés végzése s 
úrvacsora-osztáskor segédkezés. Akik állami képez-
dében nyertek képesítést, az ének- és vallástanítás 
módszeréből külön bizonyítványt tartoznak fölmutatni. 
Oklevéllel és szolgálati bizonyítvánnyal fölszerelt 
kérvények június 25-iég alulírthoz küldendők. H. 
Gózon Gyula, ev. ref. lelkész. (416—I—1) 

A bereznai (Zólyom m.) fiókhitközségi róm. kath. 
tanítói állás megüresedett. Jövedelme több címen 
796 korona 40 fillér. Parasztházi egyszobás lakás 
melléképülettel. Kötelessége : a mindennapi és az 
ismétlő iskolásokat hittanban és egyéb előírt tan-
tárgyakban oktatni. Tannyelv magyar-tót. Pályázni 
szándékozó férfi- és nőtanítók, nemkülönben óvónők 
okmányolt kérvényeiket a dobrónyai iskolaszékre 

I címzetten Machovich Izidor esperes-plébánoshoz 
I Korponára július 6-ig nyújtsák be. (422—1—1) 
! Pályázati hirdetmény. Az elhalálozás következtében 

üresedésbe jutott csnrgól állami tanítóképző-intézeti 
igazgatói állásra ezennel pályázat nyittatik. Ezen 
állással VIII. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 
évi fizetés és szabályszerű lakbér-élvezete van ösz-
szekötve. Pályázhatnak az állás elnyeréseért tanító 
vagy tanítónőképző-intézeteknél gyakorlatilag működő 
tanárok vagy olyan középiskolai tanári képesítéssel 
bíró egyének, kik a .tanítás terén hosszabb és sikeres 
gyakorlatot tudnak igazolni. A vallás- és közokt. m. 
kir. miniszterhez címzett, szabályszerűen fölszerelt kér-
vények Somogyvármegye kir. tanfelügyelőségéhez f. 
évi július hó elsejéig nyújtandók be. Más uton vagy 
pedig a megjelölt határidőn túl benyújtott kérvények 
nem fognak figyelembe vétetni. Budapest, 1904 május 
16.-án. A miniszter meghagyásából : dr. Axamethy 
Lajos, miniszteri tanácsos. (18/h—I —1) 

Orgonázásban gyakorlatot szerezni óhajtó Ili-éves, 
ref. tanítójelölt egy évi gyakorlattal sürgősen alkalma-
zást keres. Cím : Ajánlkoző-nak Bakonybél Vesz-
prém megye. (409—I—1) 
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A nagybicsérdi róm. kath. magyar tannyelvű 
iskolánál osztálytanítói állás szerveztetett, melyre f. 
év július 3-ig pályázat nyittatik. Fizetés évi 800 
korona, negyedévi előlegben kiszolgáltatva; ezen összeg-
ben bennfoglaltatik a második lakószoba, konyha, élés-
kamra és '/« h. kert megváltása ; egy a szükséges 
bútorzattal ellátott szoba és egy méteröl kemény 
hasábfa a szoba fűtésére, helybe szállítva. Kötelesség 
az iskolaszék által kijelölendő osztályok önálló veze-
tése az ismétlő-iskolásoknak a téli idény alatt 
(5 hónap) önálló oktatása ; ha férfitanító választatik 
meg, a kántori teendőkben való segédkezés, végre az 
iskolásoknak a templomba, körmenetekre vezetése és 
felügyelete. Pályázhatik minden okleveles férfi- vagy 
nőtanító ; az állomás tanévfolyamán csak kántor-
tanítóival cserélhető föl. Fölszerelt folyamodványok a 
nagybicsérdi (u. p. Szabad-Szt-Király, Bar. m.) isko-
laszék elnökéhez küldendők. Beck Lajos, plébános. 

(403-1—1) 
Betöltendő a békéscsabai állami polgári fiu-

iskolánál évi 1600 korona fizetésből, törvényszerű sze-
mélyi pótlékból, évi négyszász (400) korona igazgatói 
díjból és szabályszerű lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott igazgató-tanítói állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó azon állami felső nép- vagy 
polgári iskolai rendes tanítók, akik a nyelvtörténet-
tudományi szakcsoportra vannak képesítve, képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez címezve, legkésőbb .1904. 
évi június hó 18-ig Békés-vármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. Budapest, 1904 május hó 26. 
A miniszter meghagyásából : Neményi, osztálytanácsos. 

(17/h—1--1) 
Pusztai tanító okleveles róm. katholikus jövő tan-

évre fölvétetik. Évi javadalmazása 400 korona és con-
ventio, úgyszinte tankötelesek által fizetendő tandíj. 
Kellően fölszerelt ajánlatok, mely vissza nem kül-
detnek, Stéger Mór, kasznár úrhoz Pusztapoó, 
Jászkunszolnok megye, címzendők. (417—III — 1) 

Szölösardói ev. ref. egyház kántortanítói állomás. 
Javadalma : föld, rét, fa, tandíj, munkaváltság, stóla, 
15 köböl életnemű hivatalosan fölvéve és 160 K állam-
segéllyel 800 korona. Egy szobáslak, konyha, jó kert 
a szükséges melléképületek. Teendői : Vegyes iskola 
vezetése, istenitisztelet végzése. Kérvények július 5.-ig 
a szőlősardói ev. ref. lelkészihivatalhoz u. p. Szin, 
Abaújtorna megye küldendők. 

Teresztene ev. ref. leányegyház kántortanítói 
állásra. Javadalma: 10 köböl életnemű, föld, rét, fa, 
tandíj, munkaváltság, stóla hivatalosan fölvéve 357 K, 
államsegéllyel 800 korona. 2 szobáslak, konyha, a 
legszükségesebb melléképületek és kert. Teendői : 
Vegyes iskola vezetése, istenitisztelet végzése. Kérvé-
nyek július 5.-ig a szőlősardói ev. ref. lelkészihivatal-
hoz u. p. Szin, Abaújtorna megye küldendők, 

(419—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Alapíttatott 1863. évben. 

Első leánykiházasítási egylet 
m. sz. leány és fiúbiztosító intézet. Budapest, VI. ker., 
Teréz-könit 40. sz. az intézet saját házában. Leg-
előnyösebb és legolcsóbb díjtételek gyermekek bizto-
sítására. Változatlanul megállapított havi díjtételek. 
Azonnali haláleseti biztosítás. Kötvény- és bélyegilleték 
nem fizetendő. Prospektussal és felvilágosítással szol-

gál az intézet. (184—12-5) 

óhajt az alföldön nagy városhoz közel, vasúti állomás 
mellett tanyai telepen működő állami tanítónő a 
főváros környékén vagy vasúti csomóponton levő 
tanítóval. Jelentékeny mellékjövedelem. Családos em-
bereknek igen előnyös hely. Pethe Ilona, Újpest, 

Mária-utca 13. sz. 4. ajtó. (411—1—1) 

Iyrpi TT"p VT küldöm t. kartársaimnak az írva-olvasás 
l\l !_ V H |\| tanítását könnyűvé tevő betű- és hang-
11 U X JLlll rögzítő „Képletes módszer"-emet aki 

óhajtja, ha az elküldésre 10 filléres bélyeget küld. 
Sarkadi Sándor, állami tanító, Sz i lágycseh. 

(378—11—2) 

Magyar tanszerkészítö intézet 
F e l d m a m i G y u l a , 

Budapest, VI., Felső-erdősor 5. szám. 
Összes népiskolai tanszerek. Physikai alapfölszerelés. 
Hivatalosan ajánlott beszerzési forrás. Kérjünk árjegy-

zéket. (193—XII-8) 

Jeles képesítésű tanítók és pedig' református kántor-
tanító és református tanítónő egy községben 

t a n í t ó - á l l á s t 
keresnek. Cím : ref. tanító, Hosszúmezőn. (Mármaros.) 

( 3 3 6 - I I - 2 ) 
Sümegen (Zala-megye) eladó egy, 192 cm hosszú 

és 136 cm széles jókarban levő 

zongora. 
Tudakozódásokra válaszol : Pap József kántortanító. 

(369—III—3) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
(1304—40—27) 

Fontos a tejgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi, 
erő - és turbina hajtásra úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszállitás-
lioz, vaj- és sajtgyártáshoz, leg-
előnyösebben szállít az Első magy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

Fuchs és Schlichter, 
BUDAPEST, VI., Jász-utca 7. sz. 

VA ÏTÎTVITPÏ1 Friss Tiljat' évi kötés mellett 

V i l J 111 V11 ü l i • minden mennyiségben a legma-
gasabb árakon átveszünk. 

Árjegyzékek, költségvetések, tervek ingyen 
és bérmentve. (2086—XX—18) 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXVII . évfolyam. 24. (rendkívüli) szám. Budapest, 1904 június 10. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden " magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre '2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek » 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Eiryél) hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenkctted részét 
tevő petit nyomása es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, U. Ki:i;„ OSTKOJI-UTCA 1Ï. SZÁM. M AGY. KIK. K0YETEM1 NÏOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR «. 

Jví'/.i[-:LU>k;vt nem ,11 í;i : i î  vis*;sa.. 

A király a Ferenc József Tanítók 
Házában. 

(U.) Nagy ünnepe volt az Eötvös-
alapnak, nagy ünnepe a magyar tanító-
ságnak : 0 Fölsége, Magyarország ko-
ronás királya f. hó 7.-én látogatásával 
tüntet te ki a Ferenc József Tanítók 
Házát. Eljött szeretett királyunk közénk, 
,a nemzeti művelődés napszámosai" 
közé, hogy megtekintse a „féltő szere-
tet tel őrzött s gyermekeink nevelésé-
nek szentelt intézményt", melynek 0, 
a jó, a bölcs király, történelmi nagy 
nevét adta, hogy ennek a névnek a 
fénye ragyogja be az Eötvös-alap ember-
baráti és kulturális alkotását és hogy 
ezzel a nagy névvel együtt marafíton 
fönn a mi házunk az idő végteleijéíf. 

A magyar tanítóság örökre tfálás 
koronás királya, a magyar törvényhozás 
és kormány iránt azért a nagylelkű-
ségért, amellyel főiskolai tanuló fiai szá-
mára Budapesten ós Kolozsvárt nagy ál-
dozatkészséggel fényes otthont emeltek; 
de királya iránt érzett örök hálája még 
hatványozódik most, a legmagasabb 
látogatás után. íme, eljött közénk a 
magyar király, hogy legmagasabb láto-

gatásával ország-világ előtt nyilván-
valóvá legyen, hogy a magyar tanító 
munkája elismerésre s hogy a magyar 
tanító emberbaráti szövetkezése becsü-
lésre méltó. 

Az Eötvös-alap közel három évtizedes 
munkássága most nyerte meg méltó, 
legmagasabb helyről adott szankcióját. 
Arany betűkkel jelöljük meg budapesti 
házunk falán azt a legmagasabb láto-
gatást, amelyen a mi szeretetünk oltá-
ránál hódolattal üdvözölhettük a szeretet 
főpapját: a koronás királyt! 

Hála, hála ezért miniszterünknek is, 
aki felénk irányozta 0 Fölsége leg-
magasabb figyelmét! . . . És örömünne-
pünknek csak egy árnya volt: az, hogy 
akinek nagy szívéből a jótékonyság leg-
szebb két virága : az Eötvös-alap és a 
Tanítók Háza mintegy három évtizeddel 
ezelőtt napvilágra kelt, nem lehetett 
köztünk a királyi látogatás alkalmával 
a — fájdalom! — gyengélkedő Péterfy 
Sándor, „a tanítóság atyja". 

Mi azonban imitt tolmácsoljuk az ő 
üzenetét: „magyar tanítók, királyotok 
kegyét azzal .hálálhatjátok meg leg-
méltóbban, ha mennél inkább erősítitek 
az Eötvös-alapot, mely „véd és oltalmaz 
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titeket, mely gyámolítja özvegyeiteket 
és segíti gyermekeiteket". 

Az örökre emlékezetes legmagasabb 
látogatás lefolyása a következő volt : 

0 Fölsége Bólfras főhadsegéd és 
Briancourt márki szárnysegéd kíséreté-
ben dr. Berzeviczy Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterrel röviddel 2 óra 
után érkezett a Ferenc József Tanítók 
Házába. A kapunál gr. Teleki Sándor, az 
Eötvös-alap miniszteri biztosa, Halász 
Ferenc miniszteri osztálytanácsos, Ujváry 
Béla az Eötvös-alap elnöke és Józsa 
Mihály gondnok fogadták, akiket dr. 
Berzeviczy Albert miniszter bemutatott 
0 Fölségének. Az udvarban csoportosult 
ifjúság éljenzése közt ment föl a Fölség 
az első emeleten levő díszterembe, ahol 
Zsilinszky Mihály államtitkár, Molnár 
Yiktor miniszteri tanácsos, az Eötvös-alap 
alelnökei, titkárai, felügyelő-bizottsági 
és választmányi tagjai várták. Az éljen-
zés elhangzása után dr. Berzeviczy Albert 
miniszter a következő beszéddel üdvö-
zölte 0 Fölségét: 

Fölséges Császár és Apostoli Király! 
Legkegyelmesebb Urunk ! 
Mély hódolattal üdvözlöm Fölségedet 

a magyar tanítók házában, a magyar 
tanítók nevében! 

Magyarország tanítói hálatelt szívvel 
fogadták Fölségednek azt a legkegyel-
mesebb elhatározását, mely szerint e 
jótékony intézet szervezésekor megen-
gedni méltóztatott, hogy az Fölséged 
legmagasabb nevéről neveztessék el és 
hálájukat tetézi a mai nap nagy, örven-
detes eseménye : Magyarország dicső 
királyának megjelenése a magyar nemzet 
tanítóinak szerény hajlékában! 

Üdv Fölségednek, ki fejedelmi súlyos 

gondjai között megemlékezett a nem-
zeti művelődés napszámosainak erről a 
féltő szeretettel őrzött s gyermekeik 
nevelésének szentelt intézményéről, újabb 
jelét adván ezzel annak, hogy a tanítók 
ama humánus törekvése, mely ezt az 
intézetet létrehozta és királyunk nevével 
díszítette: Fölséged legmagasabb párt-
fogását bírja. 

Legyen meggyőződve Fölséged, hogy 
a magyar tanítók mélyen át vannak 
hatva annak tudatától, hogy Fölséges 
Urunk és királyunk jóindulatát azzal 
érdemlik ki legbiztosabban, ha, mint 
szabad polgárok, mint hazafiak és mint 
a nép nevelői minden körben és minden 
téren, de legkivált a jövő nemzedék 
nevelésében a trón és haza iránti el-
választhatatlan hűség, a magyar nem-
zeti érzület, a vallásos - erkölcsös mű-
veltség s a munkás kötelességteljesítés 
szellemét hirdetik és terjesztik tanítá-
sukkal, példájukkal és egész életökkel. 

E tudat kifejezése legyen fogadalom 
egyúttal, melynek hű teljesítésében fog 
a magyar tanítóság egyesülni a polgári 
és emberi erények legnemesebb példá-
jával. a legelső magyar emberrel: a 
királlyal, kinek drága életét a Minden-
ható áldja meg és tartsa meg sokáig! 

A miniszter üdvözlő beszédére Ő 
Fölsége a következő legkegyelmesebb 
választ adta: 

Teljes elismeréssel vagyok a magyar 
tanítók ama humánus törekvése iránt, 
mely az állam támogatásával ezen 
jótékony intézetet létrehozta és ezt 
jóindulatom és pártfogásomról ezen 
alkalommal is biztosítom. Ismerem a 
tanítók nehéz helyzetét és fontos, magasztos 
föladatait, és uralkodói gondjaim közé 
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számítom ennék az állam anyagi erejéhez 
mért javítását, illetőleg föladatuk telje-
sítésének előmozdítását, azonban vi-
szont elvárom a tanítóktól, hogy az 
ifjúságot Isten, király és haza iránti 
hűség és kötelességteljesítés szellemé-
ben neveljék és magukat a kötelesség 
útján soha, senki és semmiféle befolyás 
áltál eltántoríttatni ne hagyják. 

A király beszédét a jelenvoltak riadó 
éljenzéssel fogadták. Ekkor 0 Fölsége 
az Eötvös-alap vezető férfiaihoz fordul-
ván, azt kérdezte : „Budapesti tanítók-e 1" 
Az igenlő válaszra így szólt: „Nagyon 
szép intézményt alkottak." Ezek után 
dr. Berzeviczy miniszter megkérte Ö Föl-
ségét, hogy tekintse meg az intézetet. 

Ő Fölsége a miniszter, az Eötvös-alap 
elnöke s a Tanítók Háza gondnoka 
kalauzolása mellett megtekintette az 
első emelet lakó- és vendégszobáit, 
társalgó- és zene-termeit. A szemle al-
kalmával 0 Fölsége a legélénkebben 
tudakozódott a Tanítók Háza viszonyai-
nak legapróbb részleteiről; kérdéseiben 
atyai jóindulatot tanúsítva a tanítóság 
és a tanítók főiskolai tanuló fiai iránt. 

A zeneteremben 0 Fölsége behatóan 
tudakozódott az ifjak tanulmányi álla-
pota, illetőleg fokozatai felől. Megkér-
dezte a gondnoktól, milyen előmenetelt 
tesznek az ifjak tanulmányaikban és a 
kedvező fölvilágosítást kegyesen vette 
tudomásul. Kérdezte továbbá Ő Fölsége 
a gondnoktól: hány ifjú nyer ellátást 
a Házban, teljes-e ez az ellátás, menyit 
fizetnek az ifjak, vannak-e ingyenesek ! 
és csak tanítók és tanárok fiai vétet-
nek-e föl az intézetbe l A gondnok 
Ö Fölsége kérdéseire válaszolva, meg-
említette, hogy ez évben 115 ifjú nyert 

a Házban teljes ellátást, részben 40 és 20 
korona havidíj mellett, részben ingyen. 

A zeneteremben 0 Fölsége megelé-
gedéssel vette tudomásul, hogy az ifjak 
között sok, zenéhez értő lévén, maguk 
közt zene- és énekkart létesítenek ; 
ugyancsak megelégedéssel vette tudo-
másul a társalgó-teremben, hogy az 
ifjakat az ott olvasásra kitett lapok, 
billiárd és sakk visszatartja a kávéházak 
látogatásától. Általában megelégedéssel 
vette Ü Fölsége tudomásul, hogy az 
intézetben az ifjak komoly munkával 
foglalkoznak és a szellem minden 
tekintetben kifogásolhatatlan. 

Ezek után 0 Fölsége az emeletről az 
udvarba menvén le, áthaladt azon és 
megtekintette a földszinti ebédlő-termet, 
majd onnét a földszinten levő fogadó-
terembe menvén, bejegyezte nevét a 
látogató-könyvbe. 

Ezek után véget ért az emlékezetes 
látogatás és 0 Fölsége kíséretével a 
jelenvoltak és az utcát ellepő nagy 
közönség lelkes éljenzósei közt távozott. 
Hatalmasan megéljenezték a jelenvoltak 
dr. Berzeviczy Albert minisztert, Zsilinszky 
Mihály államtitkárt, Molnár Viktor mi-
niszteri tanácsost és Halász Ferenc osz-
tály-tanácsost, a Tanítók Háza ügyeinek 
a minisztériumban lelkes gondozóját. 

így folyt le a legmagasabb látogatás, 
mely arany betűkkel lesz megörökítve 
az Eötvös-alap évkönyveiben! 

= Pedagógusok szaktanácskozása. Az 
1904. évi június hó 17.-én tartandó peda-
gógiai szaktanácskozásra a következő tanítók, 
illetőleg igazgató-tanítók kaptak meghívást : 
Arany Bálint, rinya-újlaki ev. ref. elemi nép-
isk. tanító; Brdö Dénes, naszódi áll. el. isk. 
igazgató-tanító ; Bölcényi Dániel, máramaros-
szigeti áll. el. isk. igazgató-tanító, tanítóegye-

24* 
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sülét elnöke, a Népoktatás szerkesztője ; 
Brózsih Pál, nagyági áll. el. isk. igazgató-tanító, 
a Hunyadmegyei Ált. Tanítóegyesület elnöke ; 
Havas Pál, gyöngyösi áll. el. isk. igazgató-
tanító, a Hevesmegyei Ált. Tanítóegyesület 
elnöke ; Járossy Endre, áll. el. isk. ig.-tanító, 
a Gömörmegyei Ált. Tanítóegyesület elnöke; 
Kondor Ferenc, halmosi áll. el. isk. tanító; 
Kostyál Béla, csacai áll. el. isk. igazgató-tanító ; 
Kozma László, debreceni árvaházi igazgató, 
az Áll. Tanítók Orsz. Egyesületének elnöke ; 
Kropácsy István, szakolcai áll. el. isk. igazgató-
tanító, a Nyitramegyei Ált. Tanítóegyesület 
elnöke ; Marcsa György, komáromi közs. el. 
isk. tanító ; Mathiász József, nagymihályi áll. 
ig.-tanító, járásköri elnök; Mihály Ferenc, 
szatmári áll. el. isk. ig.-tanító; Molnár József, 
pancsovai áll. isk. ig.-tanító, a Délmagyar-
országi Tanítóegyesület alelnöke ; Nemecskay 
István, szegedi közs. isk. ig.-tanító a Csongrád-
megyei Ált. Tanítóegyesület elnöke ; Onody 
Gusztáv, erzsébetfalvi áll. el. isk. ig.-tanító ; 
Pallós Albert, kolozsvári polg. isk. ig.-tanító, 
a Kolozsmegyei Ált. Tanítóegyesület elnöke; 
Pataki Vilibáld, magyaróvári áll. el. iskolai 
tanító ; Jliszner József, turóc-szentmártoni áll. 
el. isk. ig.-tanító ; Bitoókh István, kabai ev. 
ref. ig.-tanító ; Sára András brassó-óbrassó\ 
áll. el. isk. ig.-tanító ; Schenk Jakab, fehér-
templomi polg. isk. ig., a Délmagyarországi 
Tanítóegyesület elnöke ; Sudy K. János, kassai 
közs. ig.-tanító, az Abaujmegyei Ált. Tanító-
egyesület elnöke ; Szálay István, munkácsi áll. 
el. isk. tanító; Szalay Sándor nagykanizsai 
áll. el. isk. ig.-tanító ; M. Székely János, kézdi-
vásárhelyi áll. el. isk. ig.-tanító, a Háromszék-
megyei Ált. Tanítóegyesület elnöke ; Tályai 
György, marosvécsi áll. isk. tanító, a Tanítói 
Kör elnöke ; Zádor Gyula, sárosfai közs. isk. 
tanító ; Zoványi Lajos, krasznai áll. el. isk. ig.-
tanító; a székesfővárosi tanítók, illetve igaz-
gató-tanítók közül: dr. Göó'z József, polg. isk. 
igazgató, Schőn József, Sretvízer Lajos és 
Trájtler Károly közs. ig.-tanítók ; meghívást 
kapott végül Ujváry Béla, a Néptanítók 
Lapja szerkesztője. Meghí még ő nagy-
méltósága két róm. kath. felek, iskolai tanítót, 
akiknek a nevét lapunk jövő számában közöljük. 

Magyar gyermekjátékok. 
A Magyar Iparművészeti Társulat, mely 

nemzeti művészetünk történetében 
örökké fénylő nevet vívott ki magának, 
babérjainak számát most egy újabbal 
gyarapította, amennyiben a kereskedelmi 
minisztérium által rendelkezésére bo-
csátott alapból pályázatot hirdet művészi, 
magyaros, ötletes és ízléses gyermek-
játékokra. Föltételül szabván: legyen 
ez a gyermekjáték olyan, amely belülről 
magyar, kívülről egyszerű, csinos, ma-
gyar gyárban is olcsón készíthető ; kü-
lönösen pedig struktúrájának tartalma 
közel essék a gyermek lelki világához. 
Magyar legyen ez a játékszer, hogy a 
gyermek bensőjébe már a játék is a 
magyarság érzését vigye be. Egyszerű 
legyen, hogy a gyermek kis elméjét ne 
fárassza az analízis; csinos, hogy táp-
lálja esztétikai érzékét. 

Fölötte gyöngéd és kedves ötlet ez 
a pályázat, mely nagyon meggondolt, 
okos és céltudatos megvalósulásra vár. 
Ha a föladatot, amelyet e pályázat 
kitűz, csak félig-meddig oldják is meg 
a pályázók: a terv mitsem fog veszíteni 
szeretetreméltó érdekességéből és a 
leghatalmasabb érzés kapcsán közülünk 
soknak kedves marad mindenkor. 

A Magyar Iparművészeti Társulat nemes 
elhatározása, hogy új gyermektípusokat 
akar teremteni, őszinte nagyrabecsülésre 
késztet bennünket is : a magyar nemzeti 
kultúra munkásait, mert az apán és 
anyán kívül csak mi tudjuk legjobban 
méltányolni, mekkora fontossága van a 
játéknak a gyermek bensőjének fejlő-
désében. A játék a gyermeknek : foglal-
kozás, munka, tanulás, de mindig gyö-
nyörűséget hozó lelke kisded világának. 
Elsimulnak gondolkodásában a ráncok 
a játék impressziói alatt, érzései világát 
megszínesíti a játékszer; elmécskéje a 
játszás alatt pihen és mégis fejlődik, 
ismereteket szerez. 

Tág teret nyit ez a pályázat a ter-
vező művészeknek és iparosoknak, de 
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egyúttal meg is köti kezüket, mert 
hogy jobb gyermekjátékokat tervez-
hessünk, mint amilyeneknek most örven-
deznek kis fiaink és leányaink, ahhoz 
első sorban az szükséges, hogy a gyermek-
lélek rejtelmeit teljesen és tökéletesen 
ismerjük. 

Üdvös a Magyar Iparművészeti Tár-
sulat eszméje a magyar nemzeti nép-
nevelés szempontjából is, minthogy első 
sorban is a nemzeti szellem, a nemzeti 
gondolat lebeg szem előtt; másrészt 
pedig meg akarja Magyarország számára 
tartani azt a sok milliót, miket eddig 
cseh, német és francia játékgyárosok-
nak és kereskedőknek küldöttünk méreg-
drága portékájukért. 

Hathatós előmozdítója lesz ez az 
eszme a gyermek művészi nevelésének, 
mert általa már a legzsengébb korban 
készíttetik elő a talaj a művészetnek 
és műélvezetnek a nép közkincsévé 
tételére. Tudósok, művészek és peda-
gógok szóval és tettel, lankadatlanul 
fáradoznak azon, hogy a nagyközönség 
érdeklődését a műalkotások iránt fel-
költsék. S egyre hangosabb ez ébresztő 
szózat az iskola falai között is. Hisz 
jól tudjuk, hogy az értelmi erőknek 
egyoldalú kiművelése nem képes a lélek-
ben szunnyadó összes csirákat fejlődésre 
indítani, hanem szükséges, hogy a ke-
délynek, az érzelemvilágnak, a képzelő-
.tehetség tevékenységének, valamint a 
művészet világának is megfelelő része 
legyen benne. Az emberi tehetségeknek 
ily harmonikus kiképzése nemcsak hogy 
új teremtő erőket hoz létre a népből, 
hanem a műérzék fokozatos képzésével 
üdülésre szánt óráinkat is a legnemesebb 
élvezetté varázsolja. 

Erős a hitem és meggyőződésem, 
hogy a Gondviselés a magyar nemzetet 
művészi tehetséggel áldotta meg. S ezt 
fejleszteni s föltételeit követni, minden 
magyarnak szent kötelessége. 

Legelső elengedhetetlen föltétel, hogy 
a magyar társadalomnak ne csak egy 

töredéke, kicsiny köre legyen fogékony 
a művészet iránt, hanem, hogy a mű-
vészetért való lelkesedés a magyar 
társadalom összes művelt közönségét 
áthassa s hogy a művészetnek, az örök 
szépnek kultiválása jellege, nélkülözhe-
tetlen szükséglete legyen a magyar nép-
léleknek. 

Hála az Égnek és a szakkörök gon-
dosságának, az ifjúság esztétikai neve-
lésével iskoláink minden fokozata ko-
molyan és odaadással foglalkozik, mert 
korunk társadalmát csak ekképpen vált-
hatja föl oly társadalom, mely a mű-
értelem ós műélvezet szükségletét ko-
molyan s igazán érzi. A gyermek 
művészi nevelésével a magyar nép lelké-
nek nemcsak nemesebb, ideálisabb tar-
talmat kölcsönözünk, hanem egyidejűleg 
megteremtjük vele a nagy nemzeti mű-
vészetnek oltárát is, mely csak ott 
nőhet igazán nagyra, ahol a társadalom 
összes rétegeiből meríthet hathatós 
istápolást. 

Lehetetlen észre nem vennünk, hogy 
hazánkban a művészetekért való lelke-
sedés kezd immár tekintélyes helyet 
elfoglalni. A művészet, amely eredetileg 
csak a nagy urak kedvtöltéseinek volt 
tárgya, immár lelki szükséggé kezd 
válni mindenki számára, aki művelt 
ember nevére számot tart. 

A művészeti kérdéseknek a társa-
dalom közérdeklődésének központjába 
való helyezése meg fogja teremni gyü-
mölcseit. A magyar géniuszban soha 
nem sejtett, eddig parlagon heverő, 
szunnyadó művészi erők fognak itt 
életre kelhetni ós ki tudja, hogy ez a 
kis nemzet nem lesz-e megint nagy, ha 
művészi eredetiségének érvényesítése 
mellett még elragadja a babért ezen a 
téren más, számbelileg nagyobb nem-
zetek elől is, amelyek művészi teremtő 
erejüket, eredetiségüket, itt-ott úgy 
látszik, már kimerítették? 

Ürömmel köszöntjük tehát a Magyar 
Iparművészeti Társulatot kitűnő és 
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nagyfontosságú eszméje ötletéből« őszin-
tén kívánjuk, hogy a magyar gyermekjá-
ték gondolata ragadja meg művészeink 
lelkét, keltse föl ambíciójukat, hogy így 
nagy sikerrel járjon a pályázat, amely 
tartalmában szép és méltó a célhoz : 
a magyar gyermek magyar lelkének a 
táplálásához. 

(Rimaszombat.) Schlosz JLajos. 

Társadalmi kötelességek. 
A megélhetésért folytatott nagy 

társadalmi harcot szemlélve, arra a 
szomorú tapasztalatra jutunk, hogy az 
önző célok mindjobban fölül kereked-
nek a tömeg érdekét képviselő törek-
vések fölött. Önös érdek uralja az ember 
lelkületét, ez vezeti a kezet munkájá-
ban és emellett megfeledkezik a társa-
dalmi kötelességekről. Egyes osztályok 
hatalmi vágya meggátolja a másik fej-
lődését és a társadalom gyakran vagy 
csak elvétve vagy elkésve szólal föl, 
hogy véget vessen az aránytalanná vált 
küzdelemnek. 

Egymás segítségére rá vagyunk szo-
rulva. Épen azért azon kell teljes erőnk-
ből munkálkodnunk, hogy az ember 
sohase egymás ellen, de mindig egy-
másért cselekedjék. Az összekötő kap-
csot nem tágítani, hanem a lehetőséghez 
képest megerősíteni szükséges. A józan 
belátás, embertársunk megbecsülése, a 
bölcs mérséklet hangja, nem az, ami 
ma a szíven és az elmén uralkodik. Az 
ember embertársának javai után való 
szertelen vágyakozása, még annak er-
kölcsi és anyagi tönkretétele árán is: 
ez a helyzet képe. 

Megelégedett embereket ne keressünk, 
mert úgy sem találunk. Még a falu is, 
amely pedig arra volna hivatva, hogy 
benne még a sorsüldözött is nyugalmat 
ós békét találjon, egyre nagyobb töme-
gekben neveli az elégedetlen elemeket. 
A földmívelő ember agya — lelkiisme-
retlen népámítók üzelmei folytán — 
tele van új gondolatokkal, helytelen 

következtetésekkel. Segítségre, fölvilá-
gosításra volna szüksége, de nem igen 
akad, aki szolgálatra készen álljon. 
Romlást, bomlást, pusztulást látunk, 
amerre csak tekintünk és azt, mintha 
a magyar elvesztette volna sokszor 
emlegetett szívósságát. Sok anélkül, 
hogy csak meg is kísérelné a véde-
kezésnek valamely módját, rettenetes 
közönnyel nézi, hogy mint söpri el a 
szennyes ár a maga, vagy hozzátarto-
zója, felebarátja, vele egy sorsban levő-
nek vagyonát, becsületét, mindenét. 

A magyar tanítóság a falu legerősebb 
védőbástyája. Az a társadalmi osztály, 
amelyik ezideig az összesek között 
talán a legkevesebb elismerésben ré-
szesült. Mindazonáltal minden időben 
híven és becsületesen végezte föladatát. 
Tőle várjuk azt, hogy mint, aki állan-
dóan a nép között él és így az ese-
mények folyásának a legközvetlenebb 
szemlélője, mindenkor tegye meg köte-
lességét és lépjen közbe szavával, ér-
telmi képességével, ahol annak szüksége 
mutatkozik. A nép erkölcsének, vagyoni 
helyzetének megszilárdítása körül kiváló 
érdemeket szerezhet. Működése átalakító 
hatással lehet és amint most pusztul, 
bomlik, akként erősödik meg ismét 
vagyonban, erkölcsben a falu, ha a 
tanítót nemes érzelmek vezérlik minden 
cselekedetében. Jó munkának hasznos 
a gyümölcse. 

Meg tud-e a tanítóság felelni a reá 
váró föladatoknak ; meg tudja-e állítani 
a pusztulás árját l Vannak rá gyönyörű 
példák, hogy meg, ha van benne a 
jóért, a közért való munkálkodásra ele-
gendő tetterő és kitartás. Számos tanító 
megtette már ezt. Fölébresztette fásult 
közönyéből a népet, hogy a pusztulás-
ból mentsen meg amit lehet, és ezzel 
kezdjen új éledet. Rávezette a taka-
rékosság ösvényére, módokat eszelt ki, 
amelyekkel a nép jövedelmét nagyban 
gyarapíthatja. Megtett mindent, ami 
csak a helyi viszonyok fölhasználásával 
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sikerekkel biztatott. Nem kímélt időt, 
fáradságot, de el is érte azt, hogy ahol 
azelőtt csak lehorgasztott fejjel jártak 
az emberek, csüggetegen, reményt vesz-
tetten, ott a bizalom lassanként ismét 
visszatért a szívekbe : a falu képe át-
alakult. 

Foglalkozzunk a néppel; állítsuk meg, 
amennyire módunkban áll a vészt, amely 
máris megtizedelte a legerősebb részt: 
a fajmagyarságot. Hassunk jó példákkal; 
tanulmányozzuk a helyi viszonyokat: 
mely eszközök fölhasználásával mozdít-
hatjuk elő a falu népének boldogulását. 
Ha tanácsra, útbaigazításra van szükség, 
a Magyar Gazdaszövetség, amely főként 
a földmívelő kisemberek talpraállításán 
munkálkodik, a legnagyobb készséggel 
áll a lelkes és nemes érzelmektől át-
hatott tanítóság rendelkezésére. Mutassa 
meg a tanítóság, hogy tud és akar is 
cselekedni, akkor azok a viharos felhők, 
amelyek a magyarság léte fölött tor-
nyosulnak. eloszolni kényszerülnek ós 
derültre, mosolygóra változik az égbolt; 
kisüt a napja újra a magyarnak. Nem 
érdemelné meg ez minden tanító összes 
akaraterejét ? . . . 

(Budapest.) Cséplő Drnö. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
M. A. Cs. A régebbi, úgynevezett „munka-

mesternői" (kézimunkatanítónői) tanfolyamokat 
s az ezek alapján való képesítést beszüntették. 
Ma a polg. isk. tanítónői képesítő vizsgálatra 
.akkor nyernek engedélyt, ha elemi iskolai tanító-
női oklevelük van és valamely felsőbb női-ipar 
iskolát szabályszerűen végeztek. — Rebrán I . 
Korpótléka kiutalásának nincs nyoma, ennél-
fogva kérje meg a tanfelügyelőséget, intézzen 
ügyében fölterjesztést a minisztériumhoz. A 
segélykérvények elbírálása nemsokára bekövet-
kezik. — Erdélyi tanító. Fia már 2 ízben 
megbukott. Nem jelentkezhetik más intézetnél, 
hogy ott a negyedik osztályt újra járja. Az 
egyéves önkéntességért besorozás előtt kellett 
volna folyamodni. — G. L. Végkielégítést nem 
adnak csak azért, hogy egy tanítónő 14 évi 
szolgálat után a tanítónői pályától visszavonuljon. 
A nyugdíjintézet nem arra való. — ST. V. Bár-
mely törvényes követelést lehet kellő bizonyí-

tékok alapján érvényesíteni, per útján, ingatlan 
birtok ellen. — A. Jánosné. Forduljon vala-
melyik óvóképezde igazgatóságához. — P. Gy. 
A legelő bérlete ügyében az érdekeltekkel 
lehet kedvező megegyezésre jutni. — V. E. A 
német nyelv módszeres tanítására középiskolai 
könyvekben is találhat jó példákat. Lampel 
Róbert könyvkereskedése (Budapest, VII. ker. 
Andrássy-út 61.) útbaigazítja. — Un. I . 
Pacsa. A helybeli lelkész útján sürgesse 
iratainak visszaküldését. Hacsak most akar 
folyamodni a nyugdíjintézetbe való fölvételért, 
akkor már sokat veszített, mert a korábbi 
éveket nem fogják számításba venni — L. K. 
Fizetési előleget csak nagyon megokolt esetben 
s valóban rászorult embereknek adnak. — F. 
Az óvónőképző-intézetbe is polgári-, vagy 
felsőbb népiskolai négy osztály bevégzése alap-
ján veszik föl a tanulót. — Erdély. Díjlevele 
s nyilatkozata szerint az 1903—4. iskolai évre 
ideiglenesen választották meg. Miután osztályát 
egész éven át önállóan vezette, a szünidei 
hónapokra is követelje a fizetést, mert a 
szünidei hónapok hozzátartoznak az iskolai 
évhez. — Vidéki iskola. A Bocskay, 
Zrinyi, Anonymus szobrait már fölállították 
Budapesten. — Oy. Lapunk tanácsadójában 
a közös nevelő tartására vonatkozó értesíté-
sünket most is fönntartjuk. — Cz. János. Az 
iskolaszék adja meg az engedélyt az elemi 
iskolai osztályokból a magánvizsgálatra. A 
vizsgálat díját is ő állapítja meg, hacsak egyéb 
törvényes intézkedés nincsen ; a magántanulót 
külön kell vizsgáztatni. Az előkészítő tanítónak 
nem lehet megengedni, hogy kisegítő kérdést 
tehessen föl vizsgázó magántanítványának. — 
V. P. Budapest. Ha ismét tanítói pályára 
lép, le kell mondania nyugdíja folyósításáról. 
Ezt követeli a törvényes állapot. — F. L. Ha 
nem adják ki a korpótlékát, folyamodjék a 
közigazgatási bizottsághoz. Az államsegélyes 
kérvények elintézése huzamosabb idő alatt 
szokott megtörténni. — Ozv. P. I.-né. Lapunk 
áprilisi és május havi számaiban közöltük a tanító-
nőképző-intézeti fölvételeket ; szíveskedjék az 
illető számokat kikeresni és elolvasni. — C. P. 
A. Krivína. Ha helyettesi díját 10 hónapra 
osztották föl és fizették ki : nem ; ha ellenben 
12 hónapra: a szünidőben is meg kell kapnia 
a részleteket. Ezt tehát ön inkább tudhatja, 
mint mi. — O. L. Zsidaliegy. G. F. a pest-
megyei tanfelügyelőségnél van : VIII., Szent-
királyi-u. 3. sz. — J. I. Lokcán. A gazd. 
ism. díjakat az új nyugdíjtörvény szerint be 
fogják számítani a nyugdíjba. Ezt mi már 
megírtuk lapunkban. — V. Lőrinc. 1. Állami 
tanítónak a korpótlékért nem kell folyamodni, 
csak a kir. tanfelügyelőséget kell megkérnie, 
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hogy tegyen fölterjesztést. 2. A gazd. ismétlő-
iskoláért (ha gazd. tárgyakat tanít) 100 K 
tiszteletdíj illeti meg. — Diligens. A Déli 
vasút tek. igazgatósága Budapesten I. ker. 
Alkotás utcában van. Adnak-e: nem tudjuk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Péterfy Sándor gyöngélkedése miatt 

nem lehetett jelen 0 Fölségének a Ferenc 
József Tanítók Házában tett legmagasabb 
látogatásánál. Fájlaltuk ezt mi, tanítók, de 
nagy sajnálattal vette tudomásul a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr ő nagyméltósága 
is, aki 0 Fölségének legmagasabb tudomására 
juttatta Péterfy Sándor érdemeit és akadályoz-
tatását. Az Eötvös-alap megalapítója, a mi 
„édes atyánk", a következő táviratban tudatta 
akadályoztatását az alap jelenlegi elnökével : 
„Kinek nemzetszerető életéért és boldogságáért 
forrón imádkozunk mi tanítók hazánk népének 
millióival, 0 Fölségének legkegyelmesebb láto-
gatása a Tanítók Házában örömünnepünkké 
avatja a holnapi napot. Legyen áldott minisz-
terünk ő nagyméltósága, ki tanuló fiaink felé 
irányozta 0 Fölségének áldást árasztó jóságát. 
Sajnos, nem érzem elég erősnek magamat 
arra, hogy nagy ünnepünkön résztvehessek, 
csak lélekben lehetek azon jelen. Kérem 
távolmaradásom kimentését. Mély tisztelettel : 
Péterfy Sándor." 

— A tanszerkiállítás, melyet az egyetemes 
tanítógyüléssel kapcsolatban a városligeti Ipar-
csarnokban rendeznek, 1904 júl. 4-én nyilik 
meg és bezáratik u. e. bó 9-én. A kiállítás a 
vallás- és közoktatásügyi, valamint a' kereske-
delemügyi minisztérium védnöksége alatt áll. 
Célja a népoktatási intézetekben ez idő szerint 
használt vagy a közeljövőben használatra ajánl-
ható tanítási szerek- és eszközöknek közszem-
lélésre történő kiállítása, bírálata és terjesztése. 
E végre a kiállításra elfogadtatnak az óvók-
és elemi iskolák-, valamint az ezzel kapcsolatos 
továbbképző intézetekben, u. m. az általános és 
gazdasági ismétlő-, háztartási, iparos- és keres-
kedelmi tanonciskolákban használt bútorok 
vagy tanítási eszközök, melyek az iskolák 
megfelelő fölszerelését képezik. A kiállítási 
tárgyak két főcsoportba osztatnak, és pedig a 
rendező-bizottság és a kiállítók csoportjába. 
A rendező-bizottság ki fogja állítani az óvó, 
az el. iskola, az általános és gazdasági ismétlő-, 
a háztartási, az iparos- és kereskedelmi tanonc-
iskolák s a népiskolai gyermekotthonok föl-

szerelését. A hatóságok és tanszerkészítők 
kiállíthatják a népoktatási intézetek épület-
terveit, iskolai padmintákat, szekrényeket, iró-
és rajzszereket, szemléleti képeket és tárgyakat, 
fali olvasótáblákat, földgömböket, térképeket, 
term, és technológiai táblákat, kitömött vagy 
preparált állatokat, szárított növényeket, szá-
mológépeket, a kézimunkához szükséges anyag-
készletet, a gazdasági gyakorlatokhoz alkalmas 
eszközöket, a testgyakorlatokhoz megkivántató 
tárgyakat, tankönyveket, tanítói és ifjúsági 
könyvtárakat és rendtartási nyomtatványokat. 
A napközi otthonok, az iskolai egészség és a 
gyógypedagógia segítő eszközeit s ifjúsági 
játékokat. Ujabb, fejlettebb iskolák számára 
alkalmas tanszerek csak a rendező-bizottság 
előzetes engedelmével lesznek kiállíthatok, 
amennyibeh azt a kiállítási helyiség megengedi. 
A kiállítók által fizetendő tér átlag 2 koroná-
ban számíttatik négyszögméterenként. A kiállí-
tott tárgyak arravalóságuk után kitüntetési 
vagy elismerési okmányokban fognak részesülni. 
A kiállítandó tárgyak a rendező-bizottságtól 
előzetesen kieszközlendő értesítés után bérmen-
tesen küldhetők „Tanszerkiállítás" Budapesten, 
VIII. ker., Szentkirályi-utca 47. sz., „Ferenc 
József Tanítók Háza" cím alatt f. é. június 
15-től u. e. hó 30-ig bezárólag. 

— Gyermekrajzok kiállítása. A lefolyt 
tanévben a főváros egyes népiskoláiban több 
tanító és tanítónő már a jövő évre életbe 
léptetendő új tanítási terv szerint tanította a 
rajzot, akik külön e célra rendezett heti 3 
órai tanfolyamon a rajzolással és a rajztanítás 
módszerével gyakorlatilag foglalkoztak. Most 
Györgyi Kálmán, a tanfolyam vezetője az új 
tanítási terv szerint önálló megfigyelés alapján 
természet után készült gyermekrajzokból a 
székesfőv. Iparrajziskolában (IX. Oroszlán-utca 
1. sz.) kiállítást rendezett, amellyel többfelöl 
fölmerült kételyekkel szemben bizonyítékát 
adni óhajtja annak, hogy az új tanítási terv 
minden irányban megvalósítható, ha a tanítók-
nak kellő készültsége megvan és lia a szükséges 
útmutatást megkapják. A kiállítással kapcso-
latosan amerikai, hamburgi és barlini iskolai 
rajzokat is mutat be, amelyek az ottani isko-
lákban folyó rajztanítást illusztrálják. A kiállí-
tás nyitva van június hó 7-től 25-éig naponként 
d. e. 9—12-ig és d. u. 2—5-ig. 

Tarta lom : A király a Ferenc József Tanítók 
Házában. (U.) — Pedagógusok szaktanácskozása. — 
Magyar gyermekjátékok. Schlosz Lajos. - Társa-
dalmi kötelességek. Cséplő Ernő. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Gőöz József. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső uép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intezetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, felévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előlizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Esryéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEH., OSI KOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m aclu.nlt vissssa. 

Elemi iskoláink magyar nemzeti 
jellege. 

A magyar közélet és társadalmi tevé-
kenység terén is mindinkább megszi-
lárdul az a nézet, az a fölfogás, hogy 
elemi iskoláink s tanítóink csak úgy s 
csak akkor szolgálják helyesen a ma-
gyar nemzeti állameszmót, ha az iskola 
éltető eleme a nemzeti és pedig kizá-
rólag magyar nemzeti szellem levegője, 
a honszeretet, hazafiság; ha az iskola 
akadályt nem tűrve, nem ismerve halad 
egyenesen kitűzött, fölséges és nagy 
célja felé. Ha már a közélet s társa-
dalmi tevékenység terén is érzik a nem-
zeti irány elsőrendű fontosságát — pedig 
érzik, mert különösen vidéki társadalmi 
lapjaink ugyancsak küzdenek a magyar 
nyelv jogaiért — mennyivel inkább kell 
azt nekünk, elemi iskolai tanítóknak 
éreznünk, kik a magyar nemzeti kultúra 
alaptagozatának: az elemi oktatásnak 
vagyunk hivatalos, hivatásszerű s köte-
lességérző munkásai. Nekünk külö-
nösen, kikre a nép, a nemzettest gerin-
cének gyermekei, a haza jövendő, 
helyesebben leendő polgárainak szellemi, 
erkölcsi nevelése és tanítása van bízva, 
akik az államnak, a hazának legdrágább 
kincsét, legféltettebb vagyonát képezik. 

Nem mondható, hogy e tekintetben 
az elenii iskolai tanítók nagy többsége 

nem áll hivatásának magaslatán. Nem! 
A legnagyobb rész megteszi azt, ami 
tőle, az adott viszonyok és körülmények 
között joggal várható és meg is tehető. 
De — sajnos! — sok, nagyon sok aka-
dály van még a jó magyar néptanító 
előtt, amelyek miatt nem tud, nem bír 
megfelelni magasztos eszményi hiva-
tásának úgy, ahogy szíve, lelke diktálja, 
úgy ahogy szíve, leiee szeretné. Ezek 
az akadályok aztán kerékkötői annak 
is, hogy az elemi iskola elérje valójá-
ban azt a célt, melyre a magyar nyelv, 
a magyar nemzeti eszme, a magyar 
nemzeti nevelés és tanítás tekintetében 
határozottan törekednie kell. 

Nagy kerékkötő az, hogy sok gazdája 
van a magyar népiskolának s még több 
a magyar néptanítónak. Es még ennél is 
nagyobb kerékkötő az, hogy minden 
gazda más-más célt tűz elébe, melyet 
el kell érnie; minden gazda más-más 
eszközt bocsát a cél érdekében rendel-
kezésére, mindenik másként kívánja 
megoldatni a föladatát s mindeniknek 
a magáé az első s a magáét sürgeti 
leginkább, a többióvel nem törődik. 
Minden gazda más célzattal, más ten-
denciával neveli és képezi tanítóit, akik 
pedig majdnem mindnyájan aszerint 
fogják föl hivatásukat, amikónt s ahogyan 
nevelik őket. 

Az állami tanítóképezde fősúlyt helyez 
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az állam céljaira s az általa nevelt s 
képzett tanító — ha felekezethez megy— 
nem igen boldogul, ráfogják hogy vallás-
talan, elvilágiasult és nem alkalmas 
felekezeti iskolához s mint ilyen 
a legtöbbször ütköző köve a fele-
kezeti hatóságoknak. A felekezeti tanító-
képezde ismét a saját külön felekezeti 
érdekeit, céljait szolgálja s kizárólag a 
maga számára iparkodik tanítókat ne-
velni és képezni. Az ilyen nehezen 
kerül államszolgálatba s ha mégis oda-
kerül, hogy föladatának megfelelhessen, 
előbb át kell alakulnia. Ha át nem 
alakul, a legtöbbször ott kell hagynia 
állását s ha az ellenőrzés enyhe, elnéző 
volta miatt mégis ott marad, a leg-
többször csorbát szenved az állam 
eminens érdeke: a magyar nemzeti ne-
velés. 

A felekezeti iskolák nagy részében 
lefoglalják a szolgálati idő legnagyobb 
részét az egyoldalú felekezeti nevelés 
és tanítás céljaira. Tessék csak meg-
nézni a felekezeti tanterveket s azok 
mikénti keresztülvitelét s meggyőződik 
bárki is állításom igazságáról. A nemze-
tiségi vidékeken levő felekezeti iskolák 
jó részében még hozzájárul ehhez az a 
sajnos körülmény, hogy a nemzeti irány, 
a magyar nyelv csak mutató a kirakat-
ban, melyet olcsó pénzen adnak. Nem 
csal itt se az a példabeszéd: „olcsó 
húsnak hig a leve!" 

Poliglott állam vagyunk. Hiába! 
Nem hat á t minden állampolgárt az az 
erős nemzeti szellem, ami áthat ja a 
poroszt, a franciát, az angolt a maga 
hazájában hazája s lakostársai iránt. 

Népoktatásunk tagadhatatlan, hogy 
mutat föl eredményeket, de nem annyit, 
amennyit mutathatna akkor, ha taní-
tóink egységes széllemben és egységes tervek 
s tendenciák szerint neveltetnének és képez-
tetnének. Ha tanítóképzőink mindannyian 
egységes célt, egységes irányt szolgál-
nának kivétel nélkül, tanítóink saját 
egyéniségük mellett belevinnék nevel-

tetésük szellemét is az iskolai nevelés 
és tanítás ténykedésébe. Ez lenne aztán 
igazán élesztője a nemzeti állameszmé-
nek minden vonalon ós minden irány-
ban. így lenne igazán kultúrtényezője 
a magyar nyelvnek, a magyar szellem-
nek népoktatásunk s minden néptanító 
igazi apostola a magyar nemzeti állam-
eszmének. Ha még minden iskola s 
minden tanító első sorban az államnak 
tartoznék felelősséggel — ami nem 
zárja ki azt, hogy vallástani szempont-
ból pedig az illetékes egyházi hatóság-
nak felelne ténykedéseért, mondhatnók 
azt, hogy nincs számottevő akadály a 
magyar nemzeti nevelés és tanítás nagy 
céljai felé való törekvés nagyjelentőségű 
tevékenysége előtt. 

A magyar nemzeti kultúrát csak úgy 
szolgálhatja tehát kellő sikerrel nép-
oktatásügyünk, ha egységes tanítókép-
zésünk és képesítésünk lesz ; ha az 
intézeti nevelés első sorban és elenged-
hetetlenül az egységes magyar nemzeti 
állam érdekeit szolgálja. Szolgálhat a 
felekezeteknek is, szó sincs róla, hogy 
ne tehetné, de sohasem az állam emi-
nens érdekeinek rovására. 

Ezeket kívántam elmondani most, 
mikor népoktatás ügyünk nagy hord-
erejű reform előtt áll, azon reményben, 
hogy az új törvény keretében a magyar 
nyelv ós a magyar szellem biztosítva 
találja azt a jogát, mely az 1844:11. 
törvénycikk 9. szakaszában így nyert 
kifejezést: az ország határain belül a 
népoktatás nyelve csak magyar lehet. 

(Vámos-Ladány.) Yé<jh István 

— A képviselőház pénzügyi bizottsága 
f. hó 10,-i ülésében tárgyalta az 1904. évi köz-
oktatásügyi költségvetést, melyet úgy általános-
ságban, mint részleteiben elfogadott. Teleki 
Sándor gróf előadó számszerűleg ismertette a 
költségvetést, mely után Justh Gyula az egész 
vonalon való államosítás és a népiskolai tandíj 
eltörlése érdekében emelt szót. Komjáthy Béla 
szintén az iskolák államosításának szükségessé-
gét hangoztatta. Hegedűs Lóránt kimutatja azt, 
hogy a külföldön élő kivándorlott magyarságnak 
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azért van olyan kevés iskolája és tanítója, mert 
a magyar tanítói nyugdíjtörvény szerint a kül-
földön folytatott tanítást nem számítják be a 
nyugdíjba. Ehelyett azt javasolja, liogy az állam 
a magyar tanítóknak a külföldön magyar 
iskolában töltött szolgálati idejét, mint a 
magyarság érdekében tett misszionáriusi szol-
gálatot, kétszeresen számítsa be a nyugdíjba. 
Dr. JBerzeoiczy Albert miniszter az összes 
észrevételekre válaszolt. Idézzük beszédéből azo-
kat a helyeket, amelyek a népoktatásra vonat-
koznak: A népoktatás terén utal a legutóbbi 
szaktanácskozásra, amelyen a törvénytervezetet 
tárgyalták. Ami az eszközök csekélységét illeti, 
az ő javaslata csakugyan a minimuma volt 
annak, amit a magyar nyelv érdekében tennünk 
kell ; mélyen fájlalja, hogy a nemzetiségek még 
ezt is megtámadták, de azért a retorzió terére 
nem kíván lépni s csak azt kívánja a törvénybe 
bevenni, ami biztosítja a magyar állam érde-
két és a magyar nyelv jogát. Az 1868. évi tör-
vény elvül kimondta, hogy minden gyermeket 
anyanyelvén kell oktatni. Ezt az elvet az állam-
nyelv érdekében korlátozni kell, de egészen 
megtagadni nem lehet. Az egyházak épen erre 
az elvre támaszkodnak, amikor az anyanyelvet 
kívánják tanítási nyelvül. Keresztül kívánja 
vinni, hogy mindenki a magyar nyelvet a nép-
iskolában megtanulja, de ennél tovább nem 
mehet. A tankönyvekre nézve túlságosan messze-
menő volna, ha a tankönyvek megállapítása az 
állam jogává tétetnék s teljesen elég, ami a 
törvénytervezetben van, hogy azokat megvizs-
gálhatja, az államellenes tankönyveket kiküszö-
bölheti és használatát megtorolhatja. A tanító-
képzést a hitfelekezetek évszázadok óta gyako-
rolják és így itt nem arról van szó, hogy 
mennyiben adjuk át, hanem, hogy mennyiben 
vegyük át a tanítóképzést s itt is a képesítés 
államosításával nagy lépéssel haladtunk előre. 
A tandíjra nézve azt jegyzi meg, hogy erre az 
állam csak az állami iskolákban tud rendel-
kezni s itt a kedvezményekben a lehetőségig 
elmegy. Végül kijelenti, hogy a külföldi isko-
lákban töltött tanítói működést a nyugdíjba 
újabban már beszámítják. 

Jutalom és büntetés.* 
1. A jutalom. A jutalom kellemes érzelmek 

-fölébresztése a gyermekben valamely jól vég-
zett munka eredményeképen. Hatása abban áll, 
hogy bizonyos általunk kívánt munkafolyamat 
assoeiáltatik egy kellemes érzelemmel. 

A kellemes utáni vágy sarkalja, ösztönzi 

* Mutatvány a szerzőnek sajtó alatt levő Nép-
iskolai neveléstanából. 

tehát az embert a munka elvégzésére. Ez az 
ösztönzés igen erős, úgy, hogy jutalmak-
kal valóban féayes eredményeket lehet elérni. 

Minthogy azonban a jutalmazás mellett így 
a tanuló szemében nem a végzendő munka, 
hanem a jutalom a cél, sokan elitéltek, s szám-

' űzni kívánták ezt az eszközt. 
Ez eszköz pedagógiai értéke nyilvánvaló, 

láttuk, hogy csak másodrendű. De nem meg-
vetendőbb ez az eszköz a büntetésnél. A jutalom 
és büntetés pedagógiai értéke egyforma. S íme, 
akik a jutalmat száműzik, megtartják a 
büntetést. 

A jutalmakat s a jutalmakkal valóságos 
versengés fejlesztését főleg a jezsuita-iskolák-
ban alkalmizták. Rousseau s utána az az irány, 
melyet filantróp (emberszerető) iránynak nevez-
nek, elítélték. " Újabb pszihológusok (pl. az 
amerikai James) ismét jogosultnak tartják. 

A jutalom kétségtelenül csak annyira jogo-
sult, mint a büntetés. Minél kisebb a gyer-
mek, annál inkább van helyén. Minél inkább 
növekedik a belátás, annál kevésbbé szabad 
alkalmazni. 

2. A juíalow nemi. Kétféle jutalom van : 
anyagi és erk'jlcsi jutalom. Kétségtelen, hogy 
nfind a kétfélénél az a fontos mozzanat, hogy 
elismerést fejez ki. De az anyagi jutalom olyan, 
amely magában is, ha nem jutalom gyanánt 
jutna hozzá valaki, értéket képvisel. Ilyen pl. 
a pénz, könyv, kép, csemege stb. Az erkölcsi 
jutalom csak azáltal válik értékessé, hogy 
elismerést fejez ki. Ilyenek pl. a dicséret, az 
osztályzat (érdemjegy), a felnőttek rend-
jele stb. 

Az iskolában mindenesetre arra kell töre-
kedni, hogy az erkölcsi jutalmat tekintse a 
tanuló értékesebbnek, sőt az agyagi jutalmat 
is az tegye előtte becsessé, hogy az csak külső 
kifejezése az elismerésnek. Ez nevelő hatású 
s ezáltal a jutalom is elveszti önző jellegét 
s jellemfejlesztővé lesz. 

Az anyagi jutalmak inkább a családi neve-
lésben szerepelnek. Ott inkább lehetne a 
gyermeket csemegével, játékszerrel, könyvvel, 
ruhával jutalom gyanánt megajándékozni, 

Ezek közül az iskolához csak egy jutalom 
méltó:.a könyv. 

Pénzt jutalmul az iskola ne osztogasson. 
Hiszen a pénzzel voltakép a szülők terhén 
könnyítünk. Ennek csak akkor van helye, ha 
a tanuló szegény, s ilyenkor ne jutalom, hanem 
segély gyanánt adjuk azt. 

Az erkölcsi jutalom voltakép csak egy : az 
elismerés kifejezése. Mindaz, amit ennek tekin-
tünk, jutalommá válik. Ha pl. azt mondjuk, 
hogy a pad szélén ülni: kitüntetés, akkor az 
jutalommá válik, ha azonban nem tekintjük 
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kitüntetésnek, akkor nem jutalom az. Ha azt 
mondjuk, hogy a legjobb osztályzat az : 5., 
akkor ez kitüntetéssé válik. Pl. a műegyetemen 
ez a legjobb osztályzat. Tehát itt nem a tárgy-
ban rejlik a jutalom, hanem abban a gondo-
latban, melyet hozzá fűzünk. 

A tanító elismerése legyen az iskolában a 
legnagyobb, legértékesebb jutalom. 

Ezt az elismerést többféleképen fejezheti ki. 
Néha elég egy elismerő tekintet, egy fej-
bólintás, máskor egy-egy dicsérő szó: „Jól 
van, gyermekem!" „Nagyon szép." „Ez derék 
dolog." „Igazán meg vagyok elégedve." De lehet 
az elismerést fokozni is azzal, hogy nyilváno-
san, mondhatni ünnepélyesen megdicsérjük a 
tanulót. Ekkor se mondjunk hosszú beszédet. 
Elég annyi: „Ez a gyermek igazán szép dol-
got cselekedett. Amit ő tett, az több a köteles-
ségnél, azért most mindnyájatok előtt nyilvá-
nosan megdicsérem. Derék gyermek vagy ! így 
folytasd tovább is." 

Ennél több dicséret már nem igen kell, 
mert a szemérmes lelkületű gyermeket sérti, 
sőt fáj neki, míg a kevésbbé szemérmest el-
bizakodottá, hiúvá, önhitté teszi. 

Hogy az elismerésnek legyen való külső 
jele, pl. könyvbe való bejegyzés, írásban való 
kifejezés, külön kijelölt helyre való ültetés, ez 
nem fontos kérdés, ezt a helyi körülmények, az 
uralkodó szokás dönti el. Ahol szükség van 
a kitüntetésnek ilyen szemlélhető kifejezésére, 
ám legyen. De ez csak kisebb gyermekeknél 
lehet szükséges. Ha azonban a helyi szokás 
az ilyent nem kívánja, jobb mellőzni, mert az 
ilyen erősen látható kitüntetés a jutalmazott-
ban elbizakodottságot, a többiekben pedig 
irigységet ébreszt. 

Ugy kell jutalmazni, hogy a jutalmazott 
lelkét boldog megelégedés töltse el, melyet 
más észre sem vesz, s a többiekben irigység 
ne támadjon. 

A tanító tapintata abban is mutatkozik, 
mennyire tudja a jutalmat az egyéniséghez 
szabni : a bátortalan gyermeknek erősebb 
dicsérettel kell önbizalmát fokozni, az elbiza-
kodottat csak úgy dicsérni, hogy érezze belőle 
azt, hogy még nem áll a tökéletesség azon 
fokán, melyet tőle kívánunk. 

Jutalommal nagyobb sikereket lehet elérni, 
mint büntetéssel, mert mindenki vágyik mun-
kájának elismerése után s mindenkinek rosszul 
esik, ha fáradozását észre sem veszik s törek-
vése méltánylásban nem részesül. 

De a jutalmazással való bánásmód nagy 
ügyességet s finom tapintatot kíván. Az ügyes 
tanító az elismerés nyilvánítását tehát nem 
tagadja meg, de azonnal hozzá fűzi az új cél 
kitűzését is, melyre még törekedni kell. Ekkor 

a gyermek boldog elragadtatásában szívesen 
törekszik az eredmény fokozására. 

Az a gyöngéd tapintat, mely a jutalmakkal 
való bánásmódhoz kell, csak gyakorlatból, a 
gyermekekkel való szeretetteljes érintkezésből 
tanulható meg. De a gyakorlatból is csak az 
tanulja meg, akiben megvan ez a helyes elmé-
leti belátás. 

3. A büntetés. A büntetés a legrosszabb 
fegyelmi eszköz, azért legutolsó helyen áll. 
A büntetés kellemetlen érzelmek okozása vala-
mely cselekedet következményeképen. Hatása 
azon alapszik, hogy az ember a kellemetlen 
érzelmeket lehetőleg el akarja kerülni. Eszerint 
a büntetés, mint nevelő eszköz, nem meg-
torlás, hanem inkább a visszatartás eszköze. 
Ha ezzel a visszatartó erővel már nem bír, 
akkor hiábavaló az alkalmazása. 

A büntetés visszatartó ereje abban áll, hogy 
valahányszor valamely tilos cselekvés képzete 
a gyermek lelkében fölmerül, az associació 
törvényeinél fogva fölmerül az utána követ-
kező büntetés, s az ezzel járó kellemetlen érze-
lem képzete is. E képzetek azután befolyásol-
ják az akaratot. Ha azonban másrészt a tilos 
cselekvésből várható előnyök, az ezzel járó kelle-
mes érzelmek erősebb súllyal esnek a megfontolás 
mérlegébe, akkor a büntetés nem tartja vissza 
a cselekedettől a gyermeket. Nem tartja vissza 
akkor sem, ha jelenlévő kellemes érzelmi 
hatást, melyet a tilos cseleke Jet ébreszt, a 
távoli jövőben mutatkozó, s talán el is kerül-
hető büntetés kellemetlen képzete nem tudja 
elnyomni. 

Eszerint a büntetés csak akkor hat, ha 
a kellemetlen érzelem képzete oly intenzitás-
sal lép föl, hogy el tudja nyomni a tilos 
cselekvéssel járó kellemes érzelem képzetét. 

Minthogy a büntetés kellemetlen érzelmek 
okozásában áll, lehetetlen olyan büntetést 
képzelni, amely ne fájjon. Túlzó humanisták 
ábrándozhatnak csak erről. 

Minthogy azonban az ember érzéki lény, 
s minthogy legerősebb - érzéke az önszeretet, 
a büntetés mindenkor hatalmas eszköz lesz a 
rossztól való visszatartásra. 

4. A büntetés nemei. Kétféle büntetés van: 
testi és szellemi büntetés. Mindakettő abban 
egyezik meg, hogy kellemetlen érzelmeket 
okoz. A testi büntetés a test útján, az érzék 
útján okozott kellemetlen érzés, pl. az ütés, az 
éheztetés. A szellemi büntetés kellemetlen 
szellemi érzelem. Pl. a dorgálás. 

Az iskolából a testi büntetés kizárandó. A 
család alkalmazhatja a testi büntetést, de csakis 
addig a kor'g, amíg a gyermek a szellemi 
büntetés iráut nem fogékony, amíg nincs 
erkölcsi belátása. Azontúl a testi büntetés 
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alkalmazása a családban sem helyes. Hatása 
azontúl úgyis inkább abban van, hogy az ifjú 
azt a szégyent, azt a megalázást akarja el-
kerülni, mely a testi büntetéssel jár. Tehát 
nem a testi fájdalom, hanem a vele járó 
kellemetlen szellemi érzelem bír visszatartó 
erővel. Ilyenkor tehát a büntetés már volta-
kép lényegében szellemi büntetéssé vált. 

A tanító soha se alkalmazzon testi bünte-
tést. Ezzel nem használ sem a tanulónak, sem 
az iskolának, sem önmagának. 

A testi büntetést a gyermek a tanító szemé-
lyes bosszújának tulajdonítja, a fölháborodás ki-
folyásának tekinti, sígy nincs meg a nevelő ereje. 
A fölháborodásból eredő hirtelen elégtétel csak 
akkor nevelő erejű, ha ez a fölháborodás 
erkölcsi megbotránkozás az erkölcsi törvény 
valamely flagráns megsértésén s így a köz-
felfogással találkozik. Ez azonban ritka eset, 
s ez esetben is jobb, ha a tanító uralkodik 
magán. 

A nyugodtan, hideg kiszámítással végre-
hajtott testi büntetés pedig brutalitás s kegyet-
len hajlamokra mutat. 

A tanító tehát soha se alkalmazzon semmi-
féle^ testi büntetést. 

Árt vele a saját lelkének, mert lassankint 
eldurvul s elszokik az önuralomtól. Árt vele 
tekintélyének, mert a gyermek nem tisztelheti 
azt, aki durva, aki magán uralkodni nem tud. 
Art társadalmi reputációjának, mert a szülők, 
akik előtt a gyermek kedves, még akkor sem 
hajlandók a verést megengedni, ha maguk 
kegyetlenül is bánnak vele s így a tanítóban 
gyermekök üldözőjét, megbántóját látják. Árt-
hat végül a tanítónak ez azért is, mert köny-
nyen a bírósággal gyűlhetik meg a baja. 

A szellemi büntetések lényegükben mind 
egyre mennek vissza, s ez a rosszallás kifeje-
zése. A rosszallást többféleképen lehet kife-
jezni, s ezért beszélnek többféle szellemi bünte-
tésről. A figyelmeztetés az elégedetlenség kifeje-
zése, a szemrehányás, a feddés, a dorgálás : 
ezek a rosszallás különböző fokai. 

Arra kell törekednünk, hogy a tanuló leg-
nagyobb büntetésnek a tanító rosszalló szavát 
tekintse. 

Ez a rosszallás különböző módon nyilvánul-
hat. Néha elég egy feddő pillantás, egy-egy 
íeddö szó: (pl. „Ez nem szép!" „Ezt nem 
vártam tőled!") máskor többet is lehet mon-
dani. (Pl.: „Rossz gyermek, aki így tesz.") 
Sőt erőcebben is a lelkére beszélhetünk, akár 
négyszemközt, akár nyilvánosan. De a dorgálás 
alkalmával is kerülnünk kell a durvaságot. A 
dorgálás ne legyen szidalmazás, ne legyen a 
fölindulás, a düh kifejezése. Ez nem zárja ki 
azt, hogy erélyes legyen a feddés, csak a szót 

kell megválogatni. Durvaságnak nincs helye 
az iskolában. 

Hogy a rosszallás nyerjen-e külön kifejezést 
valamely szemlélhető módon, ez épp úgy mint a 
jutalmazásnál, a helyi szokásoktól függ. Néhol 
szokás a rosszallást bejegyezni, külön helyre 
ültetéssel, vagy más módon kifejezni. Termé-
szetes, hogy mindezek a külső jelek, minők 
pl. a fölállítás, a padból való kiállítás, stb. 
csak azáltal válnak büntetésekké, hogy a 
megszégyenítés jelének tekintjük. Epp úgy 
lehetnének kitüntetések is, ha kitüntetésnek 
tekintenők. Pl. a középkori iskola a lant-
hordozást büntetésül szahta ki, azaz a meg-
büntettettelek nyakába akasztottak egy szalagra 
kötött lantot. Ezt látva, igazán nem tudhatná 
senki, büntetés vagy kitüntetés-e ez ? Azáltal 
válik azzá, amit hozzá füzünk. 

Az ilyen büntetés-nemek kitalálásán jobb, 
ha nem törjük a fejünket. Látjuk, hogy kevés 
büntetés-nem van, de ezek szaporítása nem 
javítja a fegyelmet, mert hiszen valamennyi 
büntetés lényegében egy: a rosszallás kifejezése, 
s ezáltal oly kellemetlen érzelmek okozása, 
melyek a bűnöst jövőben hasonlótól visszatartják. 
Körmönfont büntetés nemeket kieszelni, nem 
szükséges s nem is méltó a tanítóhoz. 

Természetes, hogy a büntetésnél is áll az, 
ami a jutalmazásnál, hogy az egyéniséghez 
legyen szabva. A kishitűnél a csekély szó is 
nagy büntetés, az elbizakodott még a súlyos 
megrovást sem veszi nagyon a lelkére. 

(Budapest.) Dr. Weszely Ödön. 

Külföldi szemle. 
A két nem együttes tanítása. Ehhez az újabb 

időben sokat fejtegetett kérdéshez szól hozzá 
lapjában Jessen, a Deutsch-österreichische 
Lehrerzeitung szerkesztője. Fejtegetéséből ki-
emeljük a következőket: „Egyetlen nagy és 
megfontolandó dolog állja útját a nemek 
együttes tanulásának az iskolában és óva int 
általános keresztülvitelétől : a nemi momentum. 
Az egyosztályú iskola a fiúk és leányok egye-
sítésével oly alkotás, melyet nem belső, a 
pedagógián nyugvó okok teremtettek, hanem 
inkább külső szükségszerűségek. Ahol két 
tanerő fizetésére az eszközök hiányzanak, ahol 
mint fájdalom, nagyon számos esetben, még 
egyetlen tanító fizetésére sincsenek kielégítő 
eszközök, ott a nemek elkülönítésére nem 
lehetett gondolni. A fönnálló tény azonban 
nem érv, csak gyümölcsei eredményei által 
változhatnék azzá. Már most kérdezzük meg 
azokat a tanítókat, kik nagyobb fiúkat és 
leányokat együttesen tanítanak, miképen marad 
megóva ily berendezés mellett az erkölcsösség. 
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Szó sincs róla: a fiatalabb gyermek 10-éves 
koráig a nemi ártatlanság teljes elfogulatlan-
ságával rendelkezik. Ez időponttól kezdve 
azonban már tudatába tolulnak bizonyos kép-
zetek a nemek különbségéről. Ezek a képzetek 
eleinte még gyengék és homályosak, lassan-
ként élességben és határozottságban nyernek 
s az utolsó két iskolaévben (8 osztályú iskolát 
tartva szemelőtt) az ébredő ösztön mellett 
vágyódásba mennek át. Ez a vágyódás pedig 
a látás és testi érintkezés által lángra gyúl. 
Ez jelzi a nemek együttes tanításának vesze-
delmét a felsőbb osztályokban. Sohasem kel-
lene tehát megengedni a tíz éven felüli két 
nembeli gyermekek együttes tanítását ott, 
ahol legyőzhetetlen akadályok ezt követelőleg 
nem parancsolják. Vannak gyermekek, kik 
már előbb, és vannak, kik később „látókká 
lesznek". De a pedagógusok megfigyeléséből 
nyert szabály a tizedik életév betöltésére 
mutat. A szabályos szerint alkotják a tör-
vényeket. 

Ne tévesztessük meg magunkat azon ellen-
vetés által, hogy gyermekek, kik az iskolában 
gondosan egymástól távol tartatnak, másutt 
találkoznak, hogy tehát az iskola hiába állítja 
föl választófalait, mert van különbség. Az 
iskolában különféle szellemű gyermek jön össze, 
s mentül nagyobb a sereg, árnál nagyobb 
köztük a koraérett, csábító elemek száma. 
Otthon, a házban, az udvarban, a mezőn a 
gyermek magányosabban megy útján, s a szülők 
szeme, a szülők messzeható hatalma által sikere-
sebben megőrizhető. Hogyan foglalja össze a tanító 
egy szempára a nemek minden készakarva tiltott 
mozdulatait az iskolában és az iskola mellett, 
lépcsőkön és folyosókon ? Es ha a dolgok épp 
úgy volnának az iskolában, mint a házban, 
ha egyforma veszély támadhatna itt és ott: 
nem a kötelesség parancsa maradna-e akkor 
is a bűnös eltévelyedések alkalmait a lehetőség 
szerint korlátozni ? Ahol az ifjúság erkölcsi 
megóvása a nevelő befolyásán kívül esik, ott 
a sajnos következményeket mint elháríthatlan 
bajt kell fogadnunk ; ahol azonban a meg-
óvás lehető volna, ott elmulasztása bűnné lesz. 
És ez a bűn azokra hárul, kik a megóvást 
elhibázott iskolai berendezésekkel meghiúsí-
tották. 

Az az ellenvetés is, hogy a nemek együttes 
tanulása a gyermeki elfogulatlanság határán 
túl is, a gyakorlatban bevált, amint a német 
s különösen a svájci egyetemeken tanuló nő-
hallgatók és férfi kollégáik érintkezése mutatja, 
minden meggyőző erőnek híján van. Még ha 
ez az érintkezés mindig az erkölcsösség korlá-
tain belül maradna is, ami csak merész, a 
tények erős világa mellett szétfolyó fantázia, 

semmit sem bizonyítana a népiskolai felső 
osztályokban a nemek együttes tanítása mellett. 
Aki a főiskolába lép, az teljes tudású, akár 
férfi, akár nő legyen az. Ez épen az ő tudá-
sában, a nemi kicsapongások következményei-
nek és veszélyeinek tiszta ismeretében az a 
fegyver, hogy természetes ösztöneinek mestere 
maradjon. A gyermeknek ilyen támasza nincs. 
Hiányzik nála a nemi dolgok alapos megér-
tése mellett a hatalmas nemi ösztön ellensúlya 
is. A felnőtt látja a veszedelmet és kikerüli, 
a gyermek nem is sejti s a verembe esik. 
Már a dolog természeténél fogva is, vagy 
tulajdonképpen a számba veendő érzéki és 
szellemi ejők viszonyainál fogva az összehason-
lítás ki van zárva. 

Ahol elméletek küzdenek egymással, ott a 
tapasztalatokat illeti meg a bírói hivatal. Azok 
a tapasztalatok, melyeket az együttes nevelés-
sel tettek és tenni fognak, intő nyelven szól-
nak a dolog ellen. 

Ha ellenvetik is, hogy, ami hiányos fel-
ügyelet mellett lehetséges, a tanító szeme előtt 
meg nem történhetik, mégis tagadhatatlan, 
hogy ott, hol a fiúknál és leányoknál a nemi 
ösztön fölébred és hatalmas vágyát éreztetni 
kezdi, ott égő kanóc fekszik a teli puskaporos 
hordón. A két nembeli gyermekek együttes 
tanítása az iskolában komoly kérdés. Tüzes 
fejek, kik lelkesedve indulnak jelszavak után 
s a csengő elmélet szárnyain a tapasztalással 
nem számolnak, e kérdés megoldására nem 
hivatottak, " 

* 

Kötelező továbbképző-iskola. A berlini városi 
tanács alapszabályt készített, amely szerint 
azon f'érfimunkások, akik ipari vagy keres-
kedelmi üzletben foglalkoznak, ha 17. élet-
évöket még át nem lépték, a továbbképző-
iskolák látogatására köteleztetnek. E kötelezett-
ség alól csak azokat mentik föl, akik máris 
valamely elismert szak- vagy továbbképző-
iskolát látogatna k ; kik az egyévi önkéntes-
ségre vonatkozó bizonyítvánnyal rendelkeznek 
vagy kimutathatják, hogy tudásuk megfelel a 
továbbképző-iskola elé tűzött célnak; úgy-
szintén azok is, kik a nyolc-osztályú községi 
iskola felső osztályát egy évig látogatták s 
végül vakok, süketek stb. Tandíjat nem szed-
nek. A munkaadók kötelessége, hogy tanoncaik 
rendes iskolalátogatásáról gondoskodjanak s a 
szükséges taneszközöket beszerezzék. Az iskola-
köteles fiatal embert legkésőbb 6 nappal föl-
vétele után kötelesek a továbbképző-iskola 
vezetőjénél bejelenteni. Szezonmunkásokra s 
valamely ipar különös viszonyaii-a tekintettel 
lesznek, ami annyit jelent, hogy szükség sze-
rint bővített nyári vagy téli tanfolyamokat 
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lehet berendezni, A kötelező továbbképző-iskola 
megnyitása 1905 április 1-ére van tervbe véve. 
— Ami ez iskolák szervezését illeti, a követ-
kezőket határozták : A várost egy bizonyos 
számú — egyelőre négy — kerületre osztják ; 
a kerületek számát később nyolcra emelik. 
Mindegyik továbbképzőiskola-kerület egy kü-
lön vezető felügyelete alatt áll. A tanulókat 
ipari szakmájuk szerint osztják föl, úgy, hogy 
az egyes ipari szakmák külön osztályokat al-
kotnak. Harmincnál kevesebb nem lesz egy 
osztályban. A tanítás heti 6 órát vesz igénybe, 
a tantárgyak különösen : német, számtan és 
ipari rajz. A tanítás szigorúan figyelembe veszi 
a tanuló hivatását, s három osztályban törté-
nik : alsó, középső és felső osztály. A vasár-
napi oktatás lehetőleg mellőzendő. 

Az Eötvös-alap jótéteményei. 
I. Ösztöndíjak és segélyek. 

Az Eötvös-alap (Országos Tanítói Segély-
egyesület) közgyűlése, néhány kétszáz koronás 
és több egyszáz koronás ösztöndíjra, valamint 
több egyszáz koronás segélyre pályázatot hir-
det. — Ezen ösztöndíjak és segélyösszegek az 
„Eötvös-alap"-nak 1903. évi e célra fordít-
ható jövedelméből, valamint a lekötött ala-
pítványoknak, nevezetesen : a Wlassics-árva-
alapnak, a Gyertyánffy István-féle, a Léderer 
Ábrahám féle, a Jordán Ferenc-féle, a Zirzen 
Janka-féle, a Jtökk Szilárd és Pál-féle, az 
Orley János-féle, a Péterfy Sándor-féle, a 
báró Majthényi Ottó - féle, az Erzsébet, a 
Szcpesmegyei tanítóegyesület, a Lidtenberger 
Ágost féle, a Kossuth Lajos-féle, a Zichy 
Antal-féle, a báró Hirsch Móric-féle és Nógrád-
vármegye közönsége-féle alapítványok kama-
taiból osztatnak ki az Országos Osztóbizottság-
nak 1904. évi augusztus hó 25.-én tartandó 
gyűlésében. 

Az ezen ösztöndíjak és segélyösszegek el-
nyerése céljából az „Eötvös-alap" Orsz. tanítói 
segélyegyesület elnökségéhez intézendő folya-
modványukat az illetőknek Kapy Rezső egye-
sületi titkárhoz (Budapest, VIII., Szentkirályi-
utca 47. sz.) kell legkésőbb folyó évi július 
10-ig beküldeniök. Később érkező kérvények 
csak kivételes esetekben vehetők figyelembe. 

A néhány kétszáz és több egyszáz koronás 
ösztöndíjért csak azok a tanulók folyamodhat-
nak, kik a polgári iskolák vagy középtanodák 
4-ik osztályát már az 1902/9Ó3. évben avagy 
régebben jó sikerrel elvégezték és jelenleg a 
polgári iskolák vagy a középtanodák magasabb 
osztályaiban tanulnak avagy a tanítóképző-
intézeteket, akadémiákat vagy pedig az egye-
temeket látogatják. A pályázatból az itt föl 

nem sorolt, olyan tanintézetekben tanuló ifjak 
és leányok sem záratnak ki, amelyek tanulóik-
tól a fölvételnél megkövetelik, hogy a közép-
tanodák vagy polgári iskolák négy alsó osztá-
lyaiból bizonyítványokat mutassanak föl. Az 
„Eötvös-alap" ösztöndíjaiért csak azoknak a 
kisdedóvóknak, nép- és polgári iskolai tanítók-
nak és tanítónőknek, tanítóképző-intézeti taná-
roknak, tanfelügyelőség! hivatalnokoknak a 
gyermekei folyamodhatnak, akik az „Eötvös-
alap" Országos tanítói segélyegyesületnek tagjai 
közé fölvétettek és az ezen egyesület iránt való 
kötelezettségeiknek rendesen eleget tettek. Az 
ösztöndíjért folyamodók mellékelni tartoznak: 
1. az 1902/903. és az 1903/904-ik évről szóló 
iskolai bizonyítványaikat ; 2. az illetékes tan-
intézet tanári karának ajánlatát ; 3. azon iskolai 
hatóságoknak vagy tanítóegyesületnek, esetleg 
tantestületnek az ajánló-levelét, amelyhez szüleik 
tartoznak, illetőleg tartoztak. Azon okmányt, 
amely igazolja, hogy a folyamodó szülei az 
„Eötvös-alap" Országos tanítói segély egyesület 
kötelékébe fölvétettek és ezen egyesület irányá-
ban tartozó kötelességüknek eleget tettek, 
az „Eötvös-alap" számtartója hivatalból mellé-
keli az egyesületi titkárhoz beküldött kérvé-
nyekhez. 

Az Eötvös-alap segélyösszegeiért folyamodók 
kérvényüket az illetékes tanítóegyesület elnök-
sége vagy az illetékes egyházi vagy világi iskolai 
hatóság útján tartoznak az „Eötvös-alap" titká-
rához bekülden*. E folyamodványhoz csatolandó 
a) a szegénységi, illetőleg orvosi bizonyítvány, 
b) az illetékes tanítóegyesületnek vagy iskolai 
hatóságnak 'ajánló-levele. Azt a bizonyítványt, 
amely igazolja, hogy a folyamodó eleget tett 
az „Eötvös-alap "-pal szemben fönnálló köte-
lezettségének, az egyesület számtartója hivatal-
ból mellékeli a beküldendő kérvényhez. 

Az „Eötvös-alap" ösztöndíjaiért és segyély-
összegeiért folyamodók előleges tájékoztatása 
céljából közöljük itt az „Eötvös-alap" Országos 
tanítói segélyegyesület alapszabályaiban foglalt 
következő tételeit : 

Az „Eötvös-alap" jótéteményeinek, neve-
zetesen a segélyösszegeknek és az ösztöndíjak-
nak odaítélésénél a következő szabályok szol-
gálnak irányadóul : a) „Aki az egyesületi rendes 
tagsággal járó kötelességeknek eleget nem tesz, 
az sem maga, sem hozzátartozói nem részesül-
hetnek az alap jótéteményeiben." b) „Elégtelen 
eredményről vagy kifogásolható magaviseletről 
tanúskodó bizonyítványokat fölmutató tanulók 
nem részesülnek ösztöndíjakban, valamint azok 
sem, akik a legutolsó két tanfolyamról iskolai 
bizonyítványaikat kérvényükhöz nem csatolják." 
c) „Á középiskolák és polgári iskolák 4 alsó 
osztályát még be nem végzett tanulók csak 
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kivételes esetekben részesítendők az alap ösz-
töndíjaiban." d) „A nagyobb családdal bíró 
szegényebb sorsú rendes tagok gyermekei 
kiváltképen, ha azok a szülei házon kívül, 
idegen helyen kénytelenek tanulni, figyelemben 
részesítendők, valamint az árvák is." e) „Első 
sorban azok a rendes tagok veendők az alap 
jótéteményeinek kiosztásánál figyelembe, akik 
még egyszer sem részesültek abban ; kivált-
képen figyelembe veendők azoknak kérvényei, 
akik az „Eötvös-alap"-hoz régebb idő óta ren-
desen befizették járandóságaikat és annak föl-
virágzásához egyébként is hozzájárultak." 
f ) „ A segélyösszegekért folyamodó rendes tagok 
közül első sorban azok veendők figyelembe, 
akik csekély vagy semmiféle nyugdíjban nem 
részesülnek." g) '„ Az oly rendes tagok, kik még 
rendes fizetést élveznek, segélyösszegekben csak 
az esetre részesíthetők, ha huzamosabb ideig 
súlyos betegségben szenvedtek és ezt hatósági 
orvosi bizonyítvánnyal is igazolják és folya-
modványaikat az illetékes iskolahatóság ajánló 
levelével is ellátták." h) „A rendes tagok öz-
vegyei közül előnyben részesítendők azok, akik-
nek kiskorú árvákról kell gondoskodniok." 
i) „Az oly folyamodványok, melyek az „Eötvös-
alap" közgyűlése által évenkint február 2.-án 
kihirdetendő pályázatban foglalt utasításoknak 
megfelelőleg föl nem szereltetnek, vagy a 
kitűzött határidő után küldetnek be, csakis a 
legkivételesebb esetekben vehetők figyelembe 
az Országos Osztóbizottság által. 

A magyarországi tanítók „Eötvös-alapjával" 
kapcsolatban álló Gyertyánffy István-féle ala-
pítvány 100 koronás segélyösszegét az „Eötvös-
alap" jótéteményeinek kiosztásával meghatal-
mazott orsz. bizottság az alapító-levél értelmé-
ben csak oly tanítóknak, illetőleg tanítónőknek, 
esetleg ezek tanulógyermekeinek adományoz-
hatván, akik az „ Eötvös-alap "-nak rendes tagjai, 
akik az évi tagsági díjat már legalább 15 ízben 
beszolgáltatták, vagy akik a 20 forintnyi örökös 
tagíági tőkét teljesen befizették avagy 50 ko-
ronás résiesjegyüket teljesen törlesztették és 
akiket ezenfelül az „Erdélyrészi Közművelődési 
Egyesület" saját szempontjából véve és kivá-
lóan érdemesnek ajánl a megjutalmazásra : 
ezennel fölhívjuk az ezen segélyösszegre igényt 
tartható kartársakat, hogy kellően fölszerelt 
folyamodványaikat f. évi július l - ig az „Erdély-
részi Magyar Közművelődési Egyesület" köz-
ponti választmányához (Kolozsvár) nyújtsák be 

II. Fölvétel a Tanítók Házaiba. 
Az „Eötvös-alap" (Országos tanítói segély-

egyesület), úgy Budapesten a „Ferenc József 
Tanítók Házában", valamint Kolozsvárott a 
„Tanítók Hunyadi Házában" létesített inter-

nátusnak fizetéses, egész vagy félingyenes és 
alapítványi helyeire az 1904/905-ik tanévre 
ezennel pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak ezen helyekre a budapesti és 
kolozsvári tudomány- és műegyetemen vagy 
egyéb fő- és szakiskolákon tanuló tanítók, > 
tanárok és a tanügyi téren működő egyének 
kiváló előmenetelű, példás magaviseletű fiai, 
akik egyszersmind az „Eötvös-alap" (Országos 
tanítói segélyegyesületnek) rendes vagy rend-
kívüli tagjai, s akik ezen kötelezettségüknek 
az alapszabályokban körülírt módozatok szerint 
mindenben megfeleltek. 

Egész vagy félingyenes helyekre csak va-
gyontalan, nehéz anyagi viszonyok között élő 
szülők gyermekei vehetők föl, de ezek is csak 
akkor, ha a főiskolai, szakiskolai vagy egyetemi 
tanulmányaiknak folytatásához szükséges elő-
tanulmányaikat legalább is általános jó ered-
ménnyel végezték. 

A fölvételre folyamodók pályázati kérvé-
nyükhöz mellékelni tartoznak : 1. születési 
bizonyítványukat ; 2. végzett tanulmányaikról 
és erkölcsi magaviseletükről szóló bizonyít-
ványaikat ; 3. azt az okiratot, hogy a Tanítók 
Házaiba a fölvételt jogosan kérhetik; 4. va-
gyoni és családi viszonyaikról szóló hiteles és 
kimerítő bizonyítványt ; 5. esetleg, ha a pályázó 
valamely alapítványi helyet óhajt elfoglalni, az 
illető alapító ajánlólevelét; 6. legújabb keletű 
hatósági orvosi bizonyítványt, hiteles igazolványt 
arról (a 2., 3., 4., 5. évesek), hogy az időközi, 
szabályszerű alap-, szakvizsgálatokat vagy szi-
gorlatokat letette-e és milyen eredménnyel, 
vagy ha ez meg nem történt, igazolni tartozik 
a mulasztást. 

Mindaddig, amíg az Eötvös-alap régibb 
tagjainak gyermekei és jobb előmenetelű folya-
modók vannak, ezeknek a fölvételnél elsőbbség 
adatik. Egyenlő előmenetelű folyamodók közül 
az árvák és a nagyobb számú családtaggal 
megáldott szülők gyermekei részesíttetnek első 
sorban jótéteményben. 

Alapítvánnyal bíró egyesek, egyesületek, 
jogszemélyek ajánlattételüknél ezen elveket 
szintén figyelembe venni kötelesek, miért is 
az illető alapítványra pályázók összes okmányai 
az ajánlattal az „Eötvös-alap" osztóbizottságá-
nak július 10-ig bemutatandók. Később érkező 
ajánlatok nem vehetők figyelembe. 

A Tanítók Házaiba fölvételt nyert ifjak az 
egész tanéven át lakást, fűtést, világítást, fel-
ügyeletet, reggelit, ebédet, vacsorát, mosatást és 
esetleges orvosi kezelést élveznek. Az egész 
fizetéses helyek ára a budapesti házban havi 
40 és 50 koronában, a félfizetéses helyek ára 
pedig havi 20 koronában állapíttatott meg. A 
kolozsvári házban az egész fizetéses hely havi 
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30 korona, a félfizetéses hely havi 15 korona. 
Az ingyenes helyekre árvák, a féldíjas helyekre 
alapítványt tett egyesületek ajánlottai vétetnek 
föl. A 40, illetőleg 30 koronás helyekre azon 
folyamodók számíthatnak, kiknek atyja már 
10 évnél tovább tagja az „Eötvös-alap"-nak, 
míg ellenben azok, akik 10 éven belül tagjai 
az „Eötvös-alap "-nak, a budapesti házba csak 
az 50 koronás helyekre vétetnek föl. Ezen 
kedvezmények igénybevétele mindenkire egy-
aránt kötelező. Kötelező azonkívül minden 
egyes fölvett ifjúra nézve az „Eötvös-alap* 
gyűjtő- és kezelő-bizottságának ama határozata, 
mely szerint minden itjunak, minden időszak-
ban, annyi tárgyból és olyan eredménnyel kell 
kollokválnia, ami legalább is tandíjmentesség 
elnyerésére jogosít. Ezen határozatnak be nem 
tartása az intézetből való elbocsáttatást vonja 
maga után. 

A hiánytalanul fölszerelt kérvények az 
„Eötvös-alap" (Országos tanítói segélyegyesület) 
elnökségéhez címezve 1904. év július hó 10-ig 
nyújtandók be Kapy Rezső titkárhoz (VIII., 
Szentkirályi-utca 47. sz.). Az alapítványi helyekre 
pályázók kérvényeiket ugyancsak az Eötvös-
alap elnökségéhez címezve, az alapítványt tett 
egyesek, egyesületek, jogszemélyek útján, azok 
ajánlataival ellátva küldik be, 1904 július 10-ig 
az „ Eötvös-alap " titkárához. 

Az alapítványi helyre ajánlót! aknak, ha a 
fölvételi föltételeknek egyébként is megfelel-
nek, csak a fölvétel biztosíttatik az Országos 
Osztóbizottság részéről, egyébként tartoznak 
fizetni a féldíjas helyekre megállapított tar-
tásdíjat. 

A Kolozsvári Tanítók Házába havi 60 ko-
rona fizetéssel 30 helyre oly főiskolai iíjak is 
fölvétetnek, kiknek szülői nem a tanügy terén 
működnek és így az Eötvös-alap kötelékébe 
nem is tartozhatnak. Ilyenek a fölvétel iránt 
a Kolozsvári Tanítók Háza gondnokánál 1904. 
evi szeptember hó 15-ig jelentkezhetnek. 

A folyamodók tetszésük szerint kérhetik akár 
a budapesti, akár a kolozsvári Tanítók Házába 
való fölvételt, hogy azonban ki-ki (bölcséizek, 
jogászok és orvosok) melyik intézetbe vétetik 
föl, az a gondnokok előterjesztései alapján az 
Eötvös-alap egyesület jog- és hatáskörébe 
tartozik. 

A kérvények fölött 1904 augusztus hó 25.-én 
az „Eötvös-alap" osztóbizottsága határoz. 

Az „Eötvös - alap" (Orsz. tanítói segély-
egyesület) nevében: 

Ujváry Béla, Kapy Rezső, 
kir. tatlácsos, elnök. titkár. 

= A tanítói szaktanácskozásra a közok-
tatásügyi miniszter a lapunk 24. számában föl-
soroltakon kívül meghívta még : Újlaki Géza 
és Egri György róm. kath. felekezeti, továbbá 
Nisztor Joachim és Chityil Pál berzevicei áll. 
el. isk. tanítókat, illetőleg ig.-tanítókat, vala-
mint Láng Gusztáv békés-csabai ágost. hitv. 
ev. tanítót, a Békésmegyei Alt. Tanítóegye-
sület elnökét. Pallós Albert és Járossy Endre 
akadályozva lévén a megjelenésben, helyettök 
meghívást Elek Gyula kolozsvári közs. iskolai 
ig.-tanító és Törköly István rimaszombati áll. 
el. isk. ig.-tanító kaptak. Az összes meg-
hívottak budapesti tartózkodásuk tartamára a 
Ferenc József Tanítók Házában nyernek teljes 
ellátást. A pedagógusok anketjének első ülése 
folyó hó 17.-én cl. e. 10 órakor lesz dr. 
Berzeciczy miniszter elnöklete alatt. 

=: Űj főiskolai internátus Budapesten. 
Halász Ferenc min. oszt.-tanácsos, az állami 
tisztviselők orsz. egyesületének alelnöke, indít-
ványt tett ez egyesület utóbbi közgyűlésén egy 
főiskolai internátus fölállítására. Az indítványt 
elfogadták s már a tervezetet is kidolgozták. O o 
Az intézet háromszáz egyetemi és műegyetemi 
hallgató befogadására készül. Nem puszta 
szállástadó és élelmező háznak, hanem érett 
fiatalemberek közös művelődő helyének kell 
lennie. A kidolgozott tervezet, melyet a minisz-
tereknek át fognak nyújtani, tüzetesen meg-
jelöli az internátus föladatát, működését, belső 
élete folyását, eszközeit. Arra kéri az egyesület 
a kormányt, hogy amiként a tanítók gyermekei 
számára szolgáló internátusok elhelyezésére a 
törvényhozás egy millió koronát adott és a 
közoktatási kormány a budapesti tanítói inter-
nátus vezetéséről gondoskodik, fönntartására 
jelentékeny évi segítséget nyújt és ehhez 
hasonló támogatást helyezett kilátásba az ez 
év őszén Kolozsvárott megnyitandó tanítói 
internátus javára: épen így az állami és törvény-
hatósági tisztviselők fai számára, — ide értve 
még az államvasuti tisztviselők fiait is — a 
Budapesten — és később Kolozsvárott is — 
létesítendő internátusok elheh ezésénél, fölszere-
lésénél és a nevelői, valamint a segédszemélyzet 
alkalmazásánál nyújtson az állam segítséget s  
mindkét internátus szellemi vezetése a vallás-
és közoktatásügyi miniszter felügyelete és ren-
delkezése alá helyeztessék. Az internátusok 
fönntartásáról és összes dologi szükségleteinek 

o o 
ellátásáról a ti-ztviselők gondoskodnak. Föl-
kérik továbbá a kormányt, hogy 0 Fölségétől 
az állami sorsjáték egy bizonyos hányadának 
az internátusok javára átengedését kérelmezze. 
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Szegény Bimbó! 
Épen megebédeltünk. Az ételmaradékot a 

láncos-kutya kapta. A hű állat hálásan csóválta 
a farkát és a tálat olyan tisztára nyalta, hogy 
szinte mosolyogtak ránk a széles tálnak tarka-
barka virágai. A kutya azután szintén — 
csupa hálából — még a virágot is íregnyalta 
és odébb sompolygott. A túróscsusza-maradék-
kal azonban a gazd'asszony a rongyszedőt 
kínálta meg, aki a lócán ült a nagy batyuja 
mellett, amelyben mindenféle ringy-rongy volt. 
A rongyszedő sem a rongyot, sem a túrós-
csuszát nem fogadta el ingyen, hanem elővette 
ládikáját és kirakta abból a sok pántlikát, 
gyüszűt meg egyéb apróságot, hogy válasszon 
belőlük a gazd'asszony. 

Mikor fölkeltünk az asztaltól, hogy a rendes 
dolog után lássunk, a béres egy csomó bagót 
dugott a szájába, úgy, hogy szinte kidagadt 
tőle az arca. De azért meg tudta kérdezni a 
gazdát, hogy szüksége van-e ma a kölyökre ? 
Kölyök néven szólították nálunk azokat a 
béresfiúkat, akik mindig ott lábatlankodnak 
az emberek körül, ha a marha mellett már 
nincs dolguk. 

Rögtön tudtam, hogy a kölyök szó engem 
illet, meit a gazda rám nézett és a vállát 
rángatta. Nem volt szüksége reám. 

— Ha nélkülözheted, akkor majd hasznát 
veszem én, — szólt a béres. — Mivel a 
Bimbóval holnap Bécsbe kell mennem, jó lesz 
ma a legelőn egy kissé megjártatni az „állatot". 

Bimbó épenséggel nem volt afféle „állat", 
mint ahogy a nagyszájú béres mondta, hanem 
ő volt a mi fakószínü ökröcskénk, a háznak 
a kedvence. Nagyon jámbor állat lehetett, mert 
jobban gondját viselték, mint a többi marhá-
nak ; szénát kapott szalma helyett és répát 
pelyva helyett. Miért részesült ily kedveske-
désben? Mert Bimbó olyan édes jószág volt 
és olyan szépen tudott bőgni. Ha jóllakott és 
megállt az istállóajtó előtt, akkor előbb egyes 
hangokat hallatott, majd rövid időközökben 
összefüggőben és valósággal ujjongva bőgött, 
hogy szinte visszhangzóit tőle az erdő. A vilá-
gért se tudták a többiek őt utánozni ! Akkori-
ban még vajmi keveset tudtam, a többek 
között azt sem, hogy miért tud Bimbó ily 
szépen bőgni. Talán azért, mert a világon nem 
lehet nagyobb boldogság annál, ha nem kell 

a jármot húzni és mégis olyan finom répát 
lehet enni? Vagy talán azért, mert ilyenkor 
szólítgatta társait vagy talán azért, mert az erdő 
oly vígan visszhangozta bőgését ? Szóval, olyan 
kedves, olyan aranyos volt Bimbó, hogy mind-
annyian rajongtunk érte. Ezzel a Bimbóval 
kellett holnap Bécsbe utazni. Olyasfélét beszél-
tek, hogy még itt fogja Bimbó megalapítani 
a szerencséiét. 

— Gyér ide, te haszontalan kölyök ! — 
Ripakodott rám a béres. — Hajtsd ki Bimbót 
a legelőre és pár óráig jártasd meg. Hallot-
tad, he? 

Bizony nagyon szíves volt Bimbó. Mert, ha én 
olvan egészséges erős ökör volnék, mint Bimbó, 
akkor engem ugyan nem hajtana ki a legelőre 
egy hétéves kis gyerek, akit még ráadásul 
kölyöknek szólítgatnak. Vagy rúgnék rajta 
egyet, hogy tudom Istenem békét hagyna 
vagy a szarvammal fölöklelném. Bimbó azon-
ban elismerte felsőbbségemet, de meglehet az 
is. hogy nem tartotta érdemesnek kikezdeni 
egy parányi görccsel; szépen engedte, hogy 
megjárta-s un. Kissé lomhán lépkedett a mezőn, 
én meg mezítláb totyogtam utána és ha meg 
akart állni, hogy megnyalja magát vagy hogy 
egy csomó füvet tépjen: gyöngén meglegyin-
tettem a vesszővel és rögtön tovább ment. 
Nem tudtam elgondolni, hogy mi a szösznek 
totyogunk ma ide-oda a legelőn oly sokáig ; 
valószínűleg Bimbó se tudta az okát. Ha az 
ember nem tudja Aalaminek az okát, hát 
töpreng rajta, az ökör azt nem teszi és mégis 
épen annyira vitte, mint én — vagy ötvenszer 
végig járta a legelőt. 

Estére, amikor fáradtan és meggémberedett 
lábakkal az istállóba mentünk, tudtam csak 
meg, hogy mire való volt a jártatás. Bimbó-
nak — a bécsi nagy úthoz — előbb meg kel-
lett szoknia a masirozást. Nekem is hasznos 
volt, mert a béres engem is kiszemelt az útra. 

Másnap kora hajnalban a nagybéres, meg 
én, a kis kölyök, ünneplő ruháinkat öltöttük 
magunkra, én még az új cipőmet is fölhúztam ; 
aztán megregeliztünk ós Bimbónak még egyszer 
elébe raktuk a kedves eledelét: a répát. Mi-
alatt Bimbó pompás étvággyal elköltötte reg-
gelijét, rem is sejtve, hogy utolsó reggelje 
volt ez szülőföldjén, az alatt a gazda simára 
vakarta az ökör szőrét és elégülten tapogatta 
meg kerek testét. 
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— Százhatvanon alul visszahajtod — szólt 
a gazda a béreshez. Ezt nem igen értettem 
meg ; de a béres rábiccentette a fejét. — 
Gyer ide szépen, Bimbó ! — szólt és kötelet 
tett a szarvára. En hátul álltam a vesszővel. 
Amint így hármasan kimentünk a kapun, az 
istállóban maradt ökrök bőgni kezdettek és 
Bimbó párszor válaszolt nekik az ö édes hang-
jával. Csakugyan oly jól érezte magát, hogy 
most teljes idegenbe megy, vagy szegénynek 
csak egyetlen egy hangja volt az öröm és a 
fájdalom kifejezésére? A házbeliek utánunk 
néztek, mígnem elveszett az út a szemök elől. 

Eieinte nehezen ment, mert a tegnapi vándor-
lástól még gémberedettek voltak a lábaink, de 
később már gyorsabban lépkedtünk, mire a 
völgybe értünk, akkorra már vígan mende-
géltük k. 

— Te kölyök — szelt a béres — mire a 
nap lemegy, Gloggi_itztan kell lennünk. Hol-
nap aztán vasúton megyünk haza, mert azon 
biz! osabb a pénz ! 

Most kezdtem csak megérteni, hogy mi jár 
a béres eszében. Bimbót el akarja adni, 
Gloggnitzban egy marhakereskedőnek akarja 
eladni, aki aztán Bécsbe hajtja. Lehetetlen, 
ilyent komolyan csak nem gondol a béres. 
Bimbót eladni ! Eszembe jutott, hogy édes-
anyám gyakran mondogatta nekem, hogy az 
állat is a jó Istenkéé és az ökör meg a szamár 
az elsők voltak, amelyek a kis Jézusnál őrt 
áLtak. 

Mert az út oly széles és sima volt és az 
ökröcske oly szépen nendegélt, hát bátran 
cseveghettünk. Otthon nem szokott a béres 
a kölyökfiúval beszélgetni, de az idegenben 
közelebb férkőznek egymáshoz az emberek, 
még ha egy ökör is van köztük. 

— Aztán mit csinál majd Bimbó Bécsben ? — 
kérdeztem. 

— Hát mit ? Hát agyonütik, — válaszolt a 
béres. Erre már igazán jóízűt nevettem, mert 
ezt a durva beszédet finom tréfának véltem. 

— Holnapután ilyenkor már valamelyik 
mészárszékben csüng, — toldotta meg a béres 
durva beszédét. Erre aztán megijedtem, szeme 
közé néztem a szegény Bimbónak; hál' 
Istennek, egy szót sem értett. Mészárszék ! Ezt 
a szót különben már hallottam. Amikor édes-
anyám egyszer nagyon beteg volt, az orvos 
egy font leveshúst rendelt neki, hogy erőt 
kapjon. Ezt is a mészárszékből hoztuk. 

— Hajsz, Bimbó ! — kiáltott a béres és 
egyet rántott a kötélen. 

Aztán ilyenforma csudálatos beszédet foly-
tatott : 

— A legjobb húst mindig Bécsbe viszik. 
Ha magunkforma ember búcsú alkalmával a 

faluban húst vesz a mészárszékből, bizony 
csak afféle rágós húst kap. 

Mikorra közel voltunk Gloggnitzhoz, akkorra 
már mindent tudtam. Hallatlan dolog volt ez ! o 
Vissza már nem vezethettem a szegény nyomo-
rult Bimbót, mert élet-halál harcot kellett 
volna a béressel vívnom. Hiszen a gazda 
parancsára hoztuk ide a Bimbót, hogy Glogg-
nitzban eladjuk a mészárosnak. Ez aztán el-
cipeli a vágóhídra, ott egy nagy baltá\al a 
földre terítik és aztán egy hosszú éles késsel 
leszúrják. Azután a szép fekete szarvacskáit 
leütik a fejéről és lenyúzzák a bőrét. Ezután 
kihasítják a beleit és a húsát ezer darabra 
szétvagdalják. Es ezeket a darabokat meg-
főzik, megsütik és a bécsiek meg megeszik, 
akárcsak a farkas a bárányt és a macska az 
egeret ! Elhomályosult e gondolattól a szemem 
és elszédültem. A béres egy kis kenyeret 
dugott a számba. 

Később magamhoz térve, szomorúan tekin-
tettem Bimbóra. Ez azonban gondtalanul legelt o _ ~ 
a me. őn. Nem tudott az semmiről sem. Hal-
lotta a beszédet, de nem értette. Oh, szegény 
gondtalan teremtés ! És hangos sírásra fakadtam. 

A béres nevetett és figyelmeztetett, hogy 
már én is ettem egyszer marhahúst ! Már mint 
én!? No még az kéne! 

— Igen bizony, a vásáron, mikor a gazda 
pecsenyét meg salátát rendelt nekünk a korcs-
mában. 

Rosszul lettem. Hát persze, hogy ettem 
pecsenyét, sőt nagyon is jól esett, de arra 
nem is gondoltam, hogy az egy állatnak a 
része ! Talán épen olyan ökörnek volt a húsa, 
amelyik pár pillanat előtt szintolyan vígan élt 
és talán olyan szépen bőgött, mint a Bimbó ! 
Enyje, beh rosszak az emberek! 

Mikor először ébredtem arra a tudatra, hogy 
minden embernek meg kell halni, nekem is, 
nem éreztem oly keserűséget a szívem táján, 
mint azon a napon, amikor megtudtam, hogy 
az ember megeszi azt az állatot, amelyet pár 
perccel előbb még annyira szeretett. 

— No mi az? — kérdé tőlem a béres és 
botjával megbökte a lábamat. — Hát nem 
cipő ez ? 

— Ez az ünneplő cipőm, — feleltem lle-
delmesen. 

— Hát jól van, ünneplő cipőd és ezzel 
elmész a templomba és szépen imádkozol. 
Mond'sza csak, ismerted a Riskát, amelyiket, 
a gazda a mult nyáron egy borjúval cserélt el ? 

— Risk a tehenet, amelyiket a cseléd a 
sajtárral vert meg, mert nem akart tejet 
adni ? 

— Azt, azt ! Mit gondolsz, hol lehet most 
a Riska tehén ? 
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— Bizonyosan valahol a legelőn, — talál-
gattam. 

— Oh te esaesi — válaszolt a béres — vala-
hol a legelőn ! Hogy mondhatsz ilyen ostoba-
ságot? Hiszen te is a bőrébe bújtál. —- Es 
újra megbökte a botjával cipőmet. Ezek a 
kíméletlen fölfedezések egészen megzavartak. 
Belül marhahús, kívül tehénbőr ! És még ilyen 
akar Isten fia lenni ! 

Szép pázsitra értünk. Itt egyszerre megállt 
a Bimbó, nem akart tovább menni és szépen 
lefeküdt. 

— Még se olyan ostoba ez a Bimbó, — 
gondolta magában a béres és egy terebélyes 
fa árnyékába ő is lehevert a fűbe, mert nagy 
hőspg volt. 

Én is letelepedtem és ti tot ban az ökröcs-
kére plslongattam. Ez bizony nagy nyugalom-
mal kérődzött és a béres elővette a dohány-
zacskóját, közben gyöngéden megvakarta az 
állat fejét. Nagyon jól esett ez Bimbónak és 
egész bizalmasan úgy nyújtotta ki a nyakát, 
hogy a béres kényelmesen megvakarhatt i a 
fejét. És ekkor azt gondoltam: Hogy lehet az 
ember ilyen hamis? A béresre, rám és mind-
nyájunkra gondoltam ezzel, akik annyira szeret-
jük a háziállatot, hogy végre a vágóhídra 
cipeljük és fölfaljuk. Végre Bimbó lehajtotta 
nehéz fejét a fűre és nagy kerek szemét 
behunyta. A béres a fa törzséhez támasz-
kodva — szintén szunyókált. Most mindkettő 
aludt, de az igazak álmát bizonyára csak az 
egyik. A béres még álmában is kezére csavarta 
a kötelet, amellyel a szegény áldozatot vezette. 
Szívem megtelt szomorúsággal. 

Ekkor megpillantottam az úton egy nagy 
szürke batyut, mely alatt a minapi rongy-
szedő görnyedezett. Megállt csöndesen előttem, 
hosszú nyakát kinyújtotta felém és susogva 
kérdezte : 

— Mi bajod van, gyerek ? 
Zokogva álltam föl és a teljesen idegen 

ember előtt kitártam a szívemet. 
— Nagyon sajnálom az ökröcskét, hogy a 

mészároshoz viszik. 
— Ugyan ugy-e ! A mészároshoz ! — susogta 

az öreg és úgy félrehúzta a ráncos képét, 
hogy a képe borzasztó nevetséges álarchoz 
hasonlítoit. De én nem tudtam nevetni, a 
szánalom miatt mindjobban kellett sírnom, 
mert láttam, hogy az édes jó Bimbó oly gond-
talanul és ártatlanul szunyadozott. 

— Ugy-e ez a béres már akkor is ott volt 
a gazdádnál, mikor a minap ott jártam rálá-
tok? — kérdé halkan a rongjszedő. — Igen, 
igen, már emlékszem rá. 0 volt az, aki ki-
csúfolt. Hiszen az igaz, hogy rongyszedő 
vagyok, de azért megboszulom magam azon, 

aki kicsúfol. Várj csak, te vén medve, meg-
keserülöd még ezt ! Ennek a nemesszívű íiúcs-
kának úgyis fáj a szíve az ökröcskéért. Az 
enyém is. Az ökörnek a legelőn a helye és 
nem a mészárosnál. — Ezzel aztán elvágta a 
kötelet. 

Mindezt halkan, szakadozottan morogta a 
rongyszedő és megrázta az ökröt a szarvánál: 

— Hamar kelj föl, Bimbó úr és szökj, 
amerre látsz ! 

Bimbó bambán nézett a rongyszedőre, azután 
lomhán föltápászkodott, előbb a hátsó lábaival 
kelt föl, azután a mellső lábaira állt. A rongy-
szedő egyet rántott rajta és aztán elindult 
vele az erdő felé. A vén gonosz útközben 
visszafordult és fülembe súgta: 

— Te is alszol, fiam, és tégy úgy, mintha 
semmiről sem tudnál ! 

Kis embert könnyű félrevezetni, kivált ha 
maga is azt akarja, hogy félrevezessék. A fűre 
heveredtem, behunytam a szemem és vártam, 
míg a béres fölébred. Iszonyatos ébredés lesz 
ez ! Már előre féltem tőle és mégis alig vár-
tam, hogy fölébredjen. A szemem kissé föl-
fölnyitogattain és a béres felé hunyorgattam, 
ébredezik-e már. De ő oly gondtalanul aludt, 
akárcsak előbb Bimbó. Most meg már a bérest 
sajnáltam, épúgy mint előbb az ökröt. Még 
most is görcsösen szorította a kezében az 
elvágott kötelet. Most megrántotta kissé, mintha 
közelebb akarná húzni magához az állatot. De 
nem talált ellentállásra. Fölnyitotta a szemét, 
fölvetette a fejét és rémülten ugrott föl : 

— Jaj, az ökör ! 
Erre aztán szinte őrjöngő hangon rivait 

rám : 
— Fiú, hol az ökör ? 
Ügy tettem, mintha épen most ébredtem 

volna föl, nyújtózkodtam és nagyot ásítottam 
és oly szemtelenül akárcsak a rongyszedő azt 
kérdeztem : 

— Eladtad már a Bimbót ? 
— Ellopták, elrabolták, tisztára elrabolták ! — 

kiabált a béres és dühében úgy forgott a 
sarkán, mint a kutya a farka körül. Az öklét, 
amelyre még rá volt csavarva a kötél, az 
égnek emelte és az első pillanatban azt hittem, 
hogy mindjárt leüt vele. Nem igen volt kedvem 
nevetni és a Bimbó megmeneküléseért való 
örömömet irtózatos aggodalom váltotta föl. 
De nem bántott, hanem jajgatva futott föl* 
s alá. 

— Jaj oda a sok pénz! Éveken át oda a 
bérem! A gazda nem fogja e?t megbocsátani. 
Még meg is büntet rémítő gondatlanságomért. 
Idegenben elaludni ! Ez csúnya kötelesség-
mulasztás ! Csúnya kötelességmulasztás ! Édes 
fiam ! — szólt gyöngéden hozzám kétségbe-



2 1 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 13 

esésében — szaladj íziben vissza az útra, 
hátha elcsíped a zsiványt ! En meg előre futok. 
Hiszan nem lehet még messze. Jaj a pénzem! 

Alig indultunk meg, hogy üldözőbe vegyük 
a zsiványt, egyszerre csak a sűrűségből a 
Bimbó bőgése hallatszott . . . 

Oh, te ökör, bőgéseddel magad híttad a 
halált ! . . . Három órával későbh Gloggnitzban 
átvette a marhakereskedő a Bimbót és a többi 
hízóval együtt Bécsbe hajtotta a vágóhídra. 

Bosegger Péter után : Körösi Henrik. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. — 45.681. sz.) 
Folyó évi április hó 2.-án 3806. szám alatt 

kelt körrendeletem kapcsán tudomás végett 
értesítem a kir. tanfelügyelőséget, hogy az 
abban előlidézett 1903. évi 41.846. számú ren-
delet helyes száma, mintáz a 60.104 1903. sz. 
körrendeletből is kitűnik: 41.856. 

Budapest, 1904. évi május hó 26.-án. 
A miniszter meghagyásából : 

Halász Ferenc, 
osztálytanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kinevezte: Vértes Ignác oki. tanítót a 

bilkei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Klein 
Ede oki. tanítót a torontálszécsányi áll. elemi 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Hannig Géza oki. 
tanítót az oláhláposbányai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá ; Schmidt Krisztina Mária okleveles 
kisdedóvónőt a kucurai áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé. 

Áthelyezte : Forgó Magdolna bodolai áll. 
el. isk. tanítónőt a csongrádi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében. 

Yégleg megerősítette : Magarásevits Mirkó 
felsőkovili közs. isk. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: özv. Jovánovicsné, 
szül. Dimitrievits Jelena aracsi gör. kel. szerb 
munkaképtelen tanítónő részére évi 1220 ko-
ronát; özv. Marinovitsné - I'fersitz Mária jó-
tékonynőegyleti munkaképtelen óvónő részére 
évi 300 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Adler Gizella 
iharkuti munkaképtelen közs. tanítónő részére 
900 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett: 
néhai Buzogány Mózes seprődi ev. ref. tanító 
özv., szül. Kelemen Rozália és két kiskorú 
árvája részére 556 koronát ; néhai Ander Károly 
ossikói nyug. r. kath. tanító özv., szül. Schneider 
Mária részére évi 300 koronát és egy kiskorú 
árvája részére 50 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. H. P. 1. Azt, ami a díjlevélben határozottan 
megvan, követelhetik. 2. Esetleg megtehetik, 
mert a törvény azt mondja, hogy legalább 2 
szobából álló tisztességes lakás. 3. Azzal nem 
kötelesek, de talán nem is így vau ez ? — KI. 
M. B.-Szt.-László. 1. Az épületet nem veheti 
el, de az 5%-t iskolai adó cítnén fizetni kell. 
2. A minisztériumban (pesti oldal, V. Hold-u. 8.) 
az I. emeleten a kihallgatás napjának délelőttjén 
kell jelentkezni kihallgatásra. — H. S. Pozsony. 
Több ízben kijelentettük, hogy volt iskolatársak 
találkozására vonatkozó értesítéseket, mint nem 
közérdekűek et, sok oldalról igénybevett lapunk ban 
nem közölhetünk. — B. S. 1. Alkalmasint nem 
fognak pályázatot hirdetni, mert a legtöbb álla-
mosítandó iskolánál már vannak tanerők. 2. Meg-
teheti. 3. és 4. Az iskolafönntartó határozza meg. 
A vizsgázó tanító rendesen egy részt szokott 
kapni. — H. I. H. A 12 évet évközben betöltött 
gyermek az iskolaév végéig köteles iskolába 
járni. — L. Mihályné. Folyamodvány útján is 
megpróbálhatja, hogy végkielégítést kapjon. — 
50. A fürdőkedvezmények csak a Mária 
Dorothea-egyesület tagjaira vonatkoznak A 
nyugdíjintézet a befizetett díjakat nem adja 
vissza. — M. B. Trencsén. Nagyon sajnáljuk, 
de a szabályzatok értelmében lapunkat ingyen 
csak népoktatási intézetek kaphatják meg, 
magánosok nem. — Római. Rozgony. Igaza 
van. A földmívelésügyi miniszter a népkönyv-
tárakat teljesen fölszerelve és bekötve ingyen 
adja s a községeket csak arra kötelezi, hogy 
gondját viseljék, kezeltessék és évente szám-
adást adjanak róluk. — N. János. Levele 
szerint: „Minden tanító e dicső hazában, ha 
valami felől meg akar győződni, csak a Tettes 
néptanítói lap szerkesztőségéhez, mint a tanítók 
főkútforrásához fordul és onnan nyer gyó-
gyító balzsamot olyan ügyek beheggesztésére, 
melyet a maga esze szerint nem képes meg-
nyugtatókig elintézni." Köszönjük ezt a nagy 
bizalmat, de kénytelenek vagyunk megjegyezni, 
hogy nekünk nincs módunkban minden sebet 
beheggeszteni. Az ön tudnivágvását azonban ki-

O O O«/ 
elégíthetjük akövetkezőkkel: 1. 16 évi beszámít-
ható tanítói működés után az összes beszámítható 
fizetésnek 72%-a esedékes nyugdíjul. 2. A nyug-
díjintéző minisztérium az érvényben levő szabá-
lyok és törvények szerint nem veheti tekintetbe 
kedvezés végett a nyugclíjösszeg beszámításánál 
azt, hogy valamely tanító után halála esetére senki 
sem marad, ki özv. segélyt és neveltetési pótlékot 
igényelhetne. — Sz. L. Fertö-Szt.-Miklós. 
1. Egyszerűen jelentse közvetlen iskolaihatós gá-
nál, valamint a kir. tanfelügyelőségnél. 2, A taní-
tónő, ha férjhez megy is, taníthat tovább. 
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- KÜLÖNFÉLÉK. 
— A királylátogatás alkalmából dr. 

Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a következő levelet intéztette Péterfy 
Sándorhoz, az Eötvös-alap örökös elnökéhez: 
„Nagyságos Uram ! Dr. Berzeviczy Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nagy-
méltósága nevében a miniszter úr őszinte saj-
nálatát fejezem ki afölött, hogy Nagyságod 
0 Fölsége legmagasabb látogatása alkalmával 
a Ferenc József Tanítók Házában nem lehetett 
jelen. Örvendetes tudomásul vétel végett köz-
löm Nagyságoddal, hogy miniszter úr ő nagy-
méltósága 0 Fölsége legmagasabb tudomására 
juttatta, hogy az Eötvös-alapot és a Tanítók 
Házát Nagyságod kezdeményezte, hogy ez 
utóbbi intézmény megvalósításában is nagy 
része van és hogy Nagyságodat gyöngélkedő 
állapota akadályozta meg abban, hogy a leg-
magasabb látogatás alkalmával a Tanítók o o 
Házában megjelenvén, hódolatát bemutassa a 
Fölségnek. Erre 0 Fölsége legkegyelmesebben 
következőleg válaszolt: „Örömmel veszelc tudo-
mást Péterfy Sándor érdemeiről és sajnálom, 
hogy betegeskedése akadályozta őt a megjelenés-
ben." Ezek után vagyok Nagyságod igaz tisz-
telője: Budapest, 1904 június 9.-én. Halász 
Ferenc, miniszteri osztálytanácsos." 

— Lapunk mai számából a nagy tárgy-
halmaz miatt ismét több közleményt, köztük 
Tanácsadó-rovatunk nagy részét is, jövő szá-
munkra kellett halasztanunk, amiért az érde-
keltek szíves elnézését kérjük. 

— Két szobor. Folyó hó 12.-én vasárnap, 
két szobrot lepleztek le ; az egyiket : gróf 
Tisza Lajosét, Szegeden; a másikat: gróf 
Zrinyi Miklós költőét Csáktornyán. Ez utóbbi 
helyen dr. Wlassics Gyula mondott remek 
beszédet, Szegeden meg dr. Lázár György 
polgármester volt az ünnepi szónok. A szegedi 
szoborleleplezésen a kormány tagjai is meg-
jelentek, köztük dr. Berzeviczy Albert vallás-
és közoktatásügyi miniszter. 

— A kultuszminiszter üdvözlése. A székes-
fővárosi erzsébetvárosi első számú iskolaszék a 
következő üdvözlő föliratot küldte dr. Berzeviczy 
Albert kultuszminiszternek : „Kegyelmes urunk! 
Budapest székesfőváros VII. kerületének első 
számú iskolaszéke, a mai napon tartott ülésé-
ben elhatározta, hogy Nagyméltóságodat ama 

korszakalkotó törvénytervezet bemutatása alkal-
mából, melyet a hazai népiskolai oktatásügy 
reformálása érdekében megalkotni kegyes volt, 
üdvözli. A határozat meghozatalára iskola-
székünket első sorban a törvénytervezetnek az 
az alapeszméje sarkalta, mely édes hazánk 
anyanyelvének az ország összes népiskoláiban 
érvényt szerezni céloz. Tudjuk, hogy főkép a 
nemzetiségek nem fogadják szívesen Nagy-
méltóságodnak ezt a nagy kultúrpolitikai jelen-
tőséggel bíró törvénytervezetét, de hogy a 
javaslat ellenzőinek más irányú, törekvéseit 
ellensúlyozzuk éi kimutassuk, hogy a magyar 
tanügy igaz barátai egy szívvel-lélekkel lelke-
sednek Nagyméltóságodnak a magyar állam-
eszme kiépítésének nagy munkája terén kezde-
ményezett alkotásán, hazafias örömmel üdvö-
zöljük Nagyméltóságodat és a Mindenható 
áldását kérjük magasztos tevékenytégére, mellyel 
azt célozza, hogy a magyar nyelv édes hazánk 
minden zugában otthon legyen. Zboray Béla, 
elnök. Hámori Márton, jegyző." 

— Az Eötvös-alap folyó hó 9.-én küldött-
ségileg tisztelgett dr. Berzeviczy Albert vallás-
és közoktatásügyi miniszternél. A küldöttség 
szónoka : Ujváry Béla elnök körülbelül a követ-
kezőket mondotta: „Tisztelettel jelentünk meg 
az Eötvös-alap képviseletében, hogy hálás köszö-
netet mondjunk Nagyméltóságodnak, amiért 
0 Fölsége legmagasabb figyelmét a magyar 
tanítóság legszebb alkotására: a Tanítók Házára 
s ezzel magára a magyar tanítóságra irányozni 
kegyes volt. Ez a legmagasabb látogatás ki-
emelkedik a rendes királyi látogatások kereté-
ből azzal, hogy Magyarország koronás királya 
Nagyméltóságod beszédére válaszolván, a mi 
házunkban, fiaink otthonában volt kegyes biz-
tosítani királyi jóindulatáról jótékony intéz-
ményünket és a magyar tanítóságot. Örökre 
emlékezetes lesz előttünk ez a királyi látogatás 
és elménkbe véssük azokat a királyi szavakat, 
amelyeket 0 Fölsége kegyeskedett hozzánk, 
szerény néptanítókhoz, intézni. Köszönetet mon-
dunk Nagyméltóságodnak azért a jóindulatért 
is, amelyet Eötvös-alapunk iránt legújabban 
azzal is tanúsított, hogy kolozsvári Házunk 
fönntartására ugyanoly összeget volt kegyes az 
állami költségvetésbe fölvenni, mint amilyennel 
budapesti Házunkat segélyezi. A magyar taní-
tóság nehéz anyagi helyzetben van s mind-
amellett altruisztikus érzelmek töltik el szivét, 
amit bizonyít az, hogy Eötvös - alapunknak 
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immár 8000 tagja van s vagyona meghaladja 
a fél millió koronát. Ajánljuk ezt a magyar 
tanítóságot, melynek lángoló hazaszeretetét és 
szigorú kötelességérzetét semmiféle befolyás sem 
lankaszthatji, Nagyméltóságod jóindulatába." 
Dr. Berzeviczy Albert miniszter a tanítóság 
iránt érzett jóindulattal, sőt szeretettel válaszolt 
erre az üdvözlő beszédre. Válaszában kijelen-
tette, hogy 0 Fölsége látogatásáért a köszönet 
egyedül a királyt illeti meg, mert amidőn ő 
(a miniszter) említést tett a többi emberbaráti 
intézmények közt 0 Fölségének a Tanítók 
Házáról, a Fölség elhatározása rögtön meg-
nyilatkozott e nemes célú intézmény megláto-
gatása iránt. Biztosította a miniszter az Eötvös-
alapot és a tanítóságot jóindulatáról, mire a 
küldöttség a minisztert éljenezve távozott. 

— Az Orsz. Bizottság f. hó 11.-én láto-
gatott gyűlést tartott, melyen előbb Somlyay 
József, majd dr. Gröőz József elnökölt, aki a 
nagy költőhöz méltó módon emlékezett meg 
Jókai Mór haláláról, majd bejelentette, hogy a 
népoktatásügyi ankéten nem vett részt a május 
24.-i gyűlés magatartása miatt, amely gyűlés 
azonban erre nézve határozatot nem hozott s 
ilyen indítványra nem szavazott. (így tehát 
lapunk f . szerkesztője sem szavazhatott olyas-
mire, ami fölött szavazás egyáltalán nem is volt, 
mint ahogy azt egy fővárosi tanügyi lap — 
hisszük : jóhiszemű tévedésből — írja. Szerk.) 
Ezek után a változott helyzettel szemben 
Somlyay József elnök indítványozta: 1. hogy 
mondjon köszönetet a miniszternek az Orsz. 
Biz. azért, hogy a népiskolai törvényjavaslatot 
tisztán tanítókból álló szaktanácskozmány elé 
terjeszti. Ezt egyhangúlag elfogadták s a kül-
döttség, mint halljuk, f. hó 16.-án fog tiszte-
legni a miniszter úrnál. Indítványozta 2. hogy 
az egyetemes gyűlésen a fizetés és a törvény-
revizió kérdése együtt tárgyaltassék olyképen, 
hogy az általános vita után az egyes fejezetek 
kerüljenek megvitatásra ; 3. hogy a szolgálati 
pragmatika beillesztessék a törvényjavaslat 
tárgyalásába; 4. egységes, mindent felölelő 
memorandum készíttessék a népoktatás minden 
tárgyában. Az adatgyűjtéssel dr. Göőz József, 
az Orsz. Biz. alelnöke bizatott meg. A 3. és 4. 
pont szintén egyhangúlag fogadtatott el. A 2. 
pontnál Nagy László azt kívánta, hogy a 
fizetésügy külön tárgyaltassék, a javaslatból 
kikapcsolva, de Somlyay indítványa 18 szava-
zattal 2 ellenében (Nagy L. és Peres Sándor) 
elfogadtatott. — Nagy László a Rendezőbizott-
ság működéséről jelenti, hogy az elszállásolási 

bizottság serényen munkálkodik és hogy a 
tanszerkiállításra a közokt. miniszter 4000 K-t 
adott. Verédy Károly, a tanszerkiállítás elnöke, 
arra törekszik, hogy a kiállítás igazán tanul-
ságos legyen s gyakorlatilag mutassa be mind-
azt, ami az okszerű nevelés terén lehetséges ; 
továbbá, hogy a hazai tanszeripart megkedvel-
tetve, azt terjessze. Az Országos Bizottság a 
Tanítók Hunyadi Házának Kolozsvárt augusz-
tusban leendő megnyitása alkalmával dísz-
közgyűlést tart, melyre előadókul dr. Márki 
Sándort és Kozma Ferencet kéri föl. Az 
„Aradvidéki Tanítóegyesület" kéri, hogy a 
tételeket ne a szenvedély hangján tárgyalja 
az egyetemes gyűlés és hogy az Orsz. Biz. a 
törvényhatóságokat kérje föl a tanítói fizetés 
tárgyában leendő állásfoglalásra. Több kisebb 
ügy elintézése után a gyűlés véget ért. 

— Az Eötvös-alap kötelékébe folyó év 
január 1-től folyó hó 12.-ig 663 új tag lépett 
be; az új tagok összesen 4158 koronát fizettek 
be az alap pénztárába. Az alap vagyona f. hó 
12.-én 509.485 K 75 f volt. Sopron vármegye 
három éven fizetendő 50—50, tehát összesen 
150 koronát szavazott meg az Eötvös-alapra; 
az 1904. évi részletet dr. Baán Endre alispán 
már ki is utalványozta. 

— A Népiskolai Könyvtárakat Intéző 
Bizottság f. hó 10.-én tartott ülésében befejezte 
alapvető munkásságát: a könyvjegyzék és a 
könyvtár-típusok megállapítását. A bizottság-
hoz a kiadók összesen 613 kötet könyvet 
adtak be bírálatra, ezeken kívül a bizottság 
290 könyv bírálatát kebelbelileg intézte el s 
így összesen 903 könyvet bírált meg. A vég-
leges könyvjegyzékbe a bizottság összesen 461 
könyvet vett föl. Az el nem fogadott könyvek 
száma azért oly nagy, mert a kiadók oly 
müveket is küldöttek be, amelyek meghalad-
ják az ifjiísági könyvtárak színvonalát. A 
bizottság jelentését, továbbá a könyvek és 
a könyvtártípusok jegyzékét fölterjesztette a 
közoktatásügyi miniszterhez. 

— A Veszprém-vármegyei Altalános 
Tanítóegyesület június 8-án Veszprémben 
tartotta ez évi rendes közgyűlését, a vármegye 
székházának dísztermében. A közgyűlés első 
része díszgyűlés volt, melyen a vármegye kir. 
tanfelügyelőjét: Papp Sándort, a közpályán 
töltött 30 évi munkásságának méltatásával, 
Láng Mihály egyesületi elnök üdvözölte, át-
nyújtván a vármegye népnevelőinek arcképeit 
magában foglaló díszes albumot és a vármegye 
népnevelői által az Eötvös-alaphoz adott egy-
ezer koronás alapítványról szóló alapítvány-
levelet. A vármegye főtisztviselőinek, az egy-
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házi főhatóságok képviselőinek, városi ható-
ságoknak s a tanintézetek vezetőinek üdvözlése 
után a díszes ünneplést az ünnepelt tanfel-
ügyelő megköszönvén, a díszgyülés véget ért. 
A folytatólagos közgyűlésen az egyetemes 
gyűlés tételeit tárgyalták. „Az újabb írva-
olvasási tanítási irányok kritikai méltatása" 
c. pályatételre kitűzött 100 koronás pályadíjat 
Szabó István főjegyző nyerte el. Este a pápai 
áll. tanítóképző tanári kara s ifjúsága az Eötvös-
alap javára művészi s jövedelmi szempontból 
fényesen sikerült hangversenyt rendezett. 

— Tájékoztatás a YI. Egyetemes Tanító-
gyűlés tagjai részére. Az elszállásolás részint 
iskolaépületekben, részint szállodákban történik. 
A nők minden iskolaépületben külön termekben 
lesznek elszállásolva. Az iskolaépületekben 
fekvőhelyül kellő fölszereléssel ellátva részint 
ágyak, részint matracok fognak szolgálni. 
Agyak után személyenként tisztogatással együtt 
naponként 80 fillér, matracok után személyen-
ként tisztogatással együtt naponként 60 fillér 
lesz fizetendő. A szállodák közül azokkal lép-
tünk megállapodásra, amelyekben a szállásdíj 
tetemes leszállítása mellett teljesen kielégítő 
elhelyezést s kényelmet biztosíthatunk. Ezek 
a következők: Budapestszálloda, IV., Bécsi-
utca 2, személyenként 1 kor. 60 fill. Continental-
szálloda, V., Nádor-utca 22, személyenként 
1 kor. 60 fill. Hattyu-szálloda, VII., Kerepesi-út 
4, személyenként 2 K. József főherceg-szálloda, 
VIII., Baross-tér 2, reggelivel együtt, szemé-
lyenként 1 kor. 80 fill. Központi-szálloda, VII., 
Baross-tér 26, személyenként 2 kor. 40 fill. 
Metropol-szálloda, VII., Kerepesi-út 58, szemé-
lyenként 2 kor. 40 fill., egy-napos vendégnek 
3 kor. Nádor-szálloda, IV., Vámház-körút 4, 
személyenként 2 kor. Orient-szálloda, VII., 
Kerepesi-út 42, személyenként 1 kor. 60 fill. 
Páris-szálloda, VI.,. Váci-körút 25, személyen-
ként 2 kor. Rémi-szálloda, VIII., József-kőrút 
4, személyenként 2 kor. Ezek előrebocsátása 
után kérjük kedves kartársainkat, hogy legyenek 
szívesek e hó 18.-ig az alábbi címünkre okvet-
lenül bejelenteni, hogy a rendelkezésünk alatt 
álló szállások melyikére tartanak számot, hogy 
így a szükséges számú szálláshelyet idejében 
biztosíthassuk. Az Egyetemes Tanítógyűlés 
tagjai részére úgy az államvasutaknál, mint 
a többi közlekedési vonalak igazgatóságainál 
félárú utazási kedvezményt kért a Rendező-
bizottság. Az elintézés után ezeket is kellő 
időben eljuttatjuk a t. tagtársakhoz. Kartársi 
üdvözlettel : A VI. Egyetemes Tanítógyülés 
rendezőbizottsága. (VIII., József-körút 8.) 

— Petike cím alatt Körösi Hemik kir. 
tanfelügyelő Hosegger Péter, a híres német 
(osztrák) író müveiből egy kis kötetre való 

ifjúsági elbeszélést fordított le, még pedig az 
eredetinek teljesen megfelelő jó és szines nyelven. 
Ebből az élvezetes kis kötetből közöljük mu-
tatóul lapunk mai számának Sziinóra rovatában 
a Szegény Bimbó című kedves ifjúsági elbe-
szélést. Ezen kívül még 10 ily szép elbeszélés 
van a kis kötetben, melyet a Szent István-
Társulat adott ki s ára 80 fillér. Melegen 
ajánljuk az ifjúsági könyvtárak vezetőinek 
szíves figyelmébe, annyival is inkább, mivel ez 
a kis kötet benne lesz az ifjúsági könyvtár-
jegyzékben. 

— Rövid liírek. A „Somogymegyei Ált. 
Tanítóegyeiiilet" a budapesti Ferenc József 
Tanítók Házában létesített szobaalapítványára 
pályázatot hirdet. Az alapítványi helyért folya-
modhatnak oly jeles előmenetelű, példás vise-
letű tanító-fiuk, kik a budapesti tudomány- vagy 
műegyetemen vagy egyéb szakiskolában foly-
tatják tanulmányaikat s szülőik a Somogy-
megyei Alt. Tanítóegyesületnek és az Eötvös-
alapnak tagjai. Az Eötvös-alap elnökségéhez 
címzett és 1 koronás bélyeggel ellátott kér-
vényhez csatolandó : 1. születési bizonyítvány ; 
2. végzett tanulmányaikat igazoló iskolai bizo-
nyítvány"; 3. hiteles okirat arról, hogy a föl-
vételt jogosan kérik ; 4. vagyoni és családi 
viszonyaikról szóló községi bizonyítvány ; 5. or-
vosi bizonyítvány. Az így fölszerelt kérvények 
legkésőbb f. évi július hó 4-ig Cságoly József 
tanítóegyesületi elnökhöz Kaposvárra külden-
dők. — Pályatétel. A „Barsmegyei Népnevelők 
Egyesülete" saját rendes tagjai számára újólag 
a következő pályatételt tűzi ki: „Nevel-e a 
népiskola ma?" (Mennyiben felel meg a mai 
népiskola nevelői föladatának, ha egészen nem, 
melyek a gátló körülmények s mit kellene 
tenni az akadályok elhárítására ?) Első díj 80, 
második díj 40 korona. A pályadíjak a viszony-
lag legjobb műveknek kiadatnak. Beküldési 
határidő 1904 december 1. 

— Halálozások. Györffy Lajos a nagy-
szombati kir., majd az esztergomi érseki tanító-
képző-intézet volt tanára, hosszas szenvedés után 
48 éves korában elhunyt. — Rizinger Gáspár 
jázova-hodicsi áll. el. isk. tanító élete 44-ik s 
tanítói működésének 24-ik évében elhunyt. 
Áldás emlékökre ! 

— Tartalom : Elemi iskoláink magyar nemzeti 
jellege. Végli István. — A képviselőház pénzügyi 
bizottsága. — Jutalom és büntetés. Dr. Weszdy 
Ödön. — Külföldi szemle. — Az Eötvös-alap jótéte-
ményei. — A tanitói szaktanácskozás. — Új főiskolai 
internátus Budapesten. — Szünóra: Szegény Bimbó! 
Körösi Henrik. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: JJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Göőz József. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., Vár, Iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

A nyomtatványokat az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a portómentes 
hatóságok- és hivataloknak, a netto-íírösszeg előleges beküldése mellett, portómentesen 
küldjük meg. 

' A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket : „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Budapest, 
I. ker., Iskola-tér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben — a rendeltetési helyen kívül — az 
Utolsó póslát is tudatni kérjük. 

Bartalus István. Énektaiiító vezérkönyv. I., II. évf. 
83, 18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. A. 

Bartalus István. Énektanité vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12l/2 ÍV, kötve, bolti ára 2 K 40 f. netto ára 2 K. Á. 

Bartalus István. Énektanító vez rk. Y., YI. évf. 8°, 
18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. A. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf., 8°, 4\t ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

Bartalus 1. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'/s ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'/a ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4',* ív, kötve, 
bolti ára 60 f. netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. 8°, 5 ív, 
kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. A. 

Margitai J. Gyermekdalok. 8°, 2 ív, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. Á. 

Dr. Széli t . Vezérkönyv az életmentés és egészség-
tanhoz. 8°, 16'/i ív, kötve, b. á. 1 K, n. á. 80 f. A. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8', 53, s ív, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Maszák H. Kézi rajzminták. C. füzet (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. K. B. 

Tornatanítás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. K. B. 

Kiss és Kun. Játéktanító vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanítók számára. 8°, 5 ív, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. Sajtó alatt. Ii. B. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges tanítá-
sának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 8°, 6 ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ív, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. K. B. 

Gönczy. Utasítás a földgömbhöz és telluriumhoz. 8°, 
8 ív, bolti ára 1 K 50 f, netto ára 1 K 20 f. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 
I . E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
4 K 80 f, netto ára 4 K. Á. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. sz., 
újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 7 72 ív, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. A. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc-liez. S3, 7 ív, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 3<i f. Á. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f. Á. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 90 drb 
betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 
20 f, netto ára 1 K. Á. 

Gáspár J. 11. olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. A. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 3 4 ' í v , kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 18'A ív, 
kötve, bolti ára 48 f. netto ára 40 f. A. 

Nagy L. Vezérk. a niagy. nyelvtan tanításában a I. és 
11. oszt. sz. 8°, 6 ív, kötve, b. á. 40 f, n. á. 32 f. Á. 

Nagy L. Vezérk. a magy. nyelvtan tanításában a III. és 
IV. oszt. sz. 8°, 14 ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 64 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III.. IV. oszt. 
sz. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 2 K 
•50 f, netto ára 2 K. Á. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. Á. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. Á. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 ív. kötve, bolti ára 1 K 20 f. netto ára 1 K. Ä. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/< 
ív, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'/2 ív, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. A. 

Dr. Beke M. Vezérk. a népisk. számtani oktatáshoz. 
8°, 14 ív, fűzve, b. á. 2 K 80 f, n. á. 2 K. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 41/-» ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 53/4 ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 8V2 
ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Ny. Isk. 

b) Német nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Lederer A. ABC- és olvasókönyv, javított és egészen 

átdolgozott, képekkel ellátott kiadás. 8°, 7 '/a ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-liez. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Gönczy 1'. írásbeli mozgatható betűk, 55 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f. Á 

Gönczy P. Nyomt. mozgat, betűk, 65 drb betű, kemény 
táblapapirra felhúzva, bolti á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. A. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. ,8°, 11 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 '/a ív, kötve, bolti 
ára 68 f, netto ára 56 f. A. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 37 ív, kötve, 
bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 K 20 f. A. 
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Nagy E. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17 ',a ív. kötve, b. á. 90 f, n. á. 72 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 81/2 ív, kötve, bolti ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanítá-
sához. 8°, 27 '/a ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
26'/a ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss-Mayer. Magyarok története népisk. V. oszt. sz. 
8°, 7 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A ív, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. Á. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 6 ív, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. Á. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 4 K 

80 f, netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 30 f, n. ára 24 f. Á. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/a ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto áfa 32 f. Á. 
Gönczy P . írásbeli mozg. betűk. 110 drb betii, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. A. 
Gönczy P. Nyonit. mozg. betűk. 110 drb betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9Va ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 

tót ajkúak sz. II. r. ^ 8°, 7 '/» ív, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. Á. 

Nagy E. Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatok taní-
tásához. 8°, 13 V* ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á 

Nagy E. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 8 V« ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. À. 

Nagy E. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2 V4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11V» ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J . III . olvasókönyv. 8°, l l ' /a ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 15'/« ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33 V2 ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
II—IV. osztálya számára. 8°, 93/* ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Dr. Eniericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8°, 25 ív, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. Á. 

Dr. Eniericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 13A ÍV, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P . Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60, f, netto ára 50 f. Á. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
4>/a ív, kötve, bolti ára 1 X 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák II. Kivágott papírminták. 25 különféle alak, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

d) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti á. 30 f, n. á. 24 f. Á. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/a ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 

sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 91/* ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tőt ajkúak sz. II. r. 8°, 7',a ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 93/4 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 'A ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11' a ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 1 5 '/« ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/a ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28, f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy E. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'/4 ív, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. A. 

Nagy E. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. és 
II. oszt. sz. 8°, 8'/a, ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 4ü. Á. 

Nagy E. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 2K ív. kötve, b. ára 1 k 20 f, n. ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l'/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P . Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 
7 ív, kötve, bolti ára 60 t, netto ára 48 f. A. 

Kiss ós Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
23'/2 ív, kötve, bolti ára 1 Iv 20 f, netto ára 1 K. Á. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P . Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. A. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8?, 75/s ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. A. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8°, 9'/a ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, 7'/4 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkú isk. II - IV. 

oszt. sz. 8°, 9'/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Nagy E. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-

hoz. 8°, 12 ív, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. A. 
Nagy E. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számává. 

8°, 5'/a ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Nagy E. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. oszt. számára. 

8°, 10 ív. kötve, bolti ára 80 f, netto ára 64 f. Á. 
Nagy E. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, l'/4 ív, kötve, bolti ára 16 f. netto ára 12 f. Á. 
Nagy E. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály számára. 

8°, 6V< ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gáspár J. H. olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. A. 
Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 103/4 ív, kötve, bolti 

áta 56 f, netto ára 48 f. Á. 
Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8D, 14 ív, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. Á. 
Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'/» ív, kötve, 

bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tani á-

sában. 8 J , 26' a ív. kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 96 f. Á. 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 

2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 
Kis-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 7 ív, 

kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 
Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8 ' , 

271 4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 
Maszák II. Útmutató a rajztánításban. Nagy 8°, 4'/< 

ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 E. Á. 
Maszák H. Kivágott papirnraíák. 25 drb alak bolti 

ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 
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f ) Román nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC- és olvasókönyv. 8°, 5'/a ív, kötve, 

bolti ára ,30 f, netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P. írásb. mozg. betiik. 100 db betű, kem. 

táblapapirra felh., b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. Á. 
Gönczy P. Nyonitatásbeli mozgatható betiik. 100 

drb betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 
1 K 20 f, netto 'ára 1 K. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 13 V« ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában a 
népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 ív, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 3'2 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népisk. II. oszt. 
számára. 8°, 2 ív. kötve, b. á. 16 f, n. á. 12 f. Á. 

Groó V. Vezérkönvv a magyar nyelv tanítására román 
ajk. sz. I. r. 8°, 9'/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'/2 ív, kötve, bolti 
ára 48 f. netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajk. II—IV. o. szv8°, 
101 4 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto "ára 40 f. Á. 

Gáspár .1. II. Olvasókönyv. 8°, 85/b ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. III. Olvasókönyv. 8°, 11 '/a ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. IV. Olvasókönyv. 8°, 13'/2 ív, kötve, bolti 
ára 64 f, netto ára 56 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 28'/4 ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 ív."kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 812 
ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4' 4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. I. részv 9'/2 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 9 V2 

ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-

megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. oszt. 
számára. 8°, 91 2 ív, kötve, b. á. 48 f. n. á. 40 f. Á. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'/2 ív, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajk. II—IV. 

oszt. sz. 8°, 9 Vi ÍV, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'/2 ív, kötve, b. á. 40 f. n. á. 32 f. Á. 
Margitai J. Olvasókönyv a murák, horvát ajk. III—IV. 

oszt. sz. 8°, 8 ív, kötve. b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 
Margitai J, Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 131,2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. K. B. 

Margitai ,í. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. K. B. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú isk. 
sz. 8°, 5Va ív, kötve, b. á. 30 f, n. á. 24 f. K. B. 

Margitai J. Vezérkönyv az írva-olvasáshoz horvát- és 
vend-vidéki iskolák számára. 8°, 5'/3 ív, kötve, bolti 
ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

i) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. Á. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 7 ív, kötve, bolti 

ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez, 8°, 4>/4 ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. Á. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, ll'/s ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. A. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti 

ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

rutén ajkúak számára. I. rész. 8°, 91/2 ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajk. II—IV. oszt. sz. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'/4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss Áron. Magyarország története. V. oszt. számára. 
8°, 7'/2 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Valkovszky. Magyarország története. 8°, 4'/* ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

b) Sáros-zemplén megyei tájszólás szerint. 
Gönezy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 63/* ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

j) Vend nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótábla vend isk. sz. az átdol-

gozott Gönczy ABC-hez. 20 lap b. á. 5 K, n. á. 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/a ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gönczy P. Írásb. mozg. betiik. 92 db betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. Á. 
Gönczy P. Nyomt. mozg. betiik. 100 db betű, kem. 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. i K. Á. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. Á. 
Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/« ív, kötve, bolti 

ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 ív, kötve, bolti 

ára 72 f, netto ára 56 f. Á. 
Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-

vidéki iskolák számára. 8°, 5'/2 ív, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. K. B. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
iskolák számára. (1 példány = 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. K. B. 

Margitai .1. Magyar olvasókönyv a vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 13'/2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. K. B. 

Margitai J. Vezérkönyv a magyar írás és olvasás 
tanításához a horvát és vend ajkú iskolákban. 8°, 
5'/2 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

Nagy L. Vezérkönvv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz. 8°, 12Vs ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6'/a ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
oszt. sz. 8=, 2 ív, kötve, b. á. 16 f, n. á. 12 f. Á. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 4V< 
ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák K. Kivágott papírminták. 25 drb különféle 
alak. Bolti ára 72 f, netto ára 60 f. A. 

* 
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II. Polgári és felsőbb leányiskolák 
számára. 

Torkos. László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönvv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17 ',2 ív, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. Ii. B. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21 '/a ív, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f. netto ára 2 K 70 f. K. B. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népisk. szám. 8°, 81 i ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. K. B. 

III. Tanító- és tanító» őképezdék 
számára 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképezdék 
növendékei számára. 8 1'" s ív, fűzve, bolti ára 
2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'A 
ív, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára ?> K 20 f. A. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 ív, kötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 K. Á. 

Bartalus 1. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanítóképezdék számára.) 83, 22 ív, be-
kötve, bolti* ára 5 K, netto ára 4 K. A. 

Bartalus 1. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 241/* 
ív, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. Iv. B. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9V4 
ív, fűzve, bolti ára 3 K 60 f. netto ára 3 K. Á. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanítóképezdék számára.) 8°, 9 '/- ív, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f. netto ára 3 K. A. 

Láng .11. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. Kisdedóvóképzö-intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 4V* 

ív, bolti ára 80 f. netto ára 60 f. K. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. osztály sz. 83, 111 3 ív, 

bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. K. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. osziály sz. 8'. 17' 2 ív, 

bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. Ii. B. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 

ív, bolti ára 80 f," netto ára 60 f. K. B. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékl ázakat vezető nők számára, 8", 
12V» ív, számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, netto 
ára 3 K. K. B. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
Ili íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. K. B. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve, bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. K. B. (1896.) 

Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. K. B. 

V. Olasz nyelven. 
A fiumei iskolák számára. 

Capellari stb. ABC- és olvasókönyv. (II. Libro di 
Lettura per la prima Classe.) 10'/8 ív, kötve, bolti 
ára 70 f, netto ára 55 f. Iv. B. 

Capellari stb. IL. olvasó. (II libro di Lettura per la 
II. Classe.) 8 ív, kötve, b. ára 70 f, n. ára 55 f. K. B. 

Capellari stb. III. olvasó. (II libro di Lettura per la 
III. Classe.) 13Va ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

Capellari stb IV. olvasó. (II libro di Lettura per la 
IV. Classe.) 20 ív, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. K. B. 

Cziiik. Fiumei földrajz. (Manuale de geografia.) 10'A 
ív, kötve, bolti ára 1 k 20 f, netto ára 1 K. K. B. 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 
Commerciale.) I. rész, 12® 8 ív, kötve, bolti ára 4 K 
40 f, netto ára 3 K 40 f. K. B. 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 
Commerciale.) II. rész, 14' 2 ív, kötve, bolti ára 
4 Iv 60 f, netto ára 3 Iv 90 f. K. B. 

V i . H á z i i p a r i m ű v e k . 
Kubinyi L. A háziipar könyve. I. fiiz. n. á. 2 K. K. B. 

„ ' .. „ „ IL. „ n. á. 2K. K. B. 
„ „ ., III. „ 11. á. 2 Iv. B. 

A magyar háziipar diszítményei, magyar szöveggel, 
bolti ára 56 Ív, netto ára 42 K. Iv. B. 

Ugyanaz német szöveggel b. á. 56 K, n. á. 42 K, ' . B. 
Ugyanaz francia szöveggel b. á. 56 K, n. á. 42 . K. B. 
Női kézimunk :-minták (32 minta, szöveggel) netto 

ára 1 K 80 f. Ív. B. 

VII. Tantervek és szervezeti szabályok 
a népoktatási tanintézetek, képezdék, felsőbb leány-, 

kereskedelmi és ipariskolák számára. 
Tanterv a népiskolák számára. (1877. évi augusztus 

26-án 21.678. sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 54 f. K. B. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 

(1879. évi június hó 29-én 17.284. sz. r.) 83, 3 ív, 
fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Tanterv a felső népiskolák (fiúk és leányok) számára. 
Az 1868 : XXXVIII. t.-c. és az országgyűlési vég-
zések értelmében. 8°, l3/« ív, fűzve, netto ára 30 f. Ny. 

Tanterv az ipari tanműhellyel egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi augusztus 16-án 
18.634. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a gazdasági szaktanítással egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi aug. 16-án 18.634. 
sz. r.) 8°, 1 ív. fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. (1879. évi szept. 
hó 12-én 25.409. sz. r.) 83, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a polgári leányisk. számára. (1887. évi aug. 
11-én 2 9 . 0 0 0 . S-Í. r.) 8 J , 2 ív, fűzve, 11. á. 4 0 f. K. B. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanítóképezdék szá-
niára. (1882. évi február 6-án 3.998. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 32 f. K. B. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanítónőképezdék szá-
mára. (Nem kapható. Új kiad. fog megjelenni.) K. 13. 

Tanterv a budapesti m. kir. állami polgári iskolai 
tanító-és tanitónőképző-intézetek számára.(1901.máj. 
22-én 498. ein. sz. r.) Bolti ára 68 t', netto ára 56 f. K.B. 

A kisdedóvónöképzö-intézetek tanterve. (1891. évi 
57.472. sz. r.) Netto ára 24 f. K. B. 

Az állami kisdedóvőnöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. (1892. évi augusztus '26-án 29.973. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

Tanterv a házi-ipari munkamesternő-képezde számára. 
(Is77 szept. 7-én 22.678. sz. r.) 8D, ' / ' ív, n. á.lOf. K.B. 

Felsőbb leányiskola szervezete. (1887. évi júl. 7-én 
28.999. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, netto ára 76 f. K. B. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40.925. sz. 
r.) Bolti ára 80 f, netto' ára 60 f. K. B. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető rend-
tartási szabályok. (1»87 július 7-én 28.999. sz. 1-.) 
Netto ára 28 f. K. B. 

A kereskedelmi tanonciskolák szervezete. (1897. évi 
máj. 24-én 25.314. sz. r.) B. á. 40 f, n. á. 32 f. K. B. 

A női kereskedelmi tanfolyam szervezete. (1900 jún. 
11-én 26.033. sz. r.) B. á. 26 f, n á. 20 f. K. B. 

A felső kereskedelmi iskolák szervezete. (18 15 aug. 
20-án 44.001. sz. r.) Bolti ára 80 f, netto ára 64 f. K. B. 

A középipartanoda szervezete. (Í877. évi 23.042. sz. 
r.) 8D, 1V* ív, fűzve, netto ára 24 f. K. B. 

Az iparos tanonciskola szervezete. (1893. évi 33.564. 
sz. r.) 8°, 2'/4 ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Az iparossegédeket továbbképző tanfolyam szerve-
zete. (1894. évi augusztus hó 29-én 35.527. sz. r.) 
Bolti ára 12 f, netto ára 10 f. K. B. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
(1902. évi szeptember hó 24-én 66.569. sz. a. kelt 
r.) Fűzve, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 
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VIII. Szabályrendeletek. 
Szabályrendelet az állami népiskolai (elemi) tanítók 

és tanítónők képesítő-vizsgálatáról. ( 1900. évi dee. 
18-án 40.781. sz. r.) 8°, 1' s, ív, fűzve, bolti ára 
32 f. netto ára 24 f. K. B. 

Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók és 
tanítónők képesítő vizsgálatáról. (19U2. évi február 
19-én 539. ein. sz. r.) 8 J , 1 ív. fűzve, bolti ára 50 f, 
netto ára 40 f. K. B. 

A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanítóképző-
intézet nevelőnői tanfolyamának szervezete, tanterve, 
és képesítő-vizsgálati szabályzata. (1898- évi 31.068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. K. B. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanítóképző-intézettel kapcsolatban szervezett orsz. 
felső nép- és polgári iskolai tanítónő vizsgáló-
bizottság szabályzata. (1898. évi 17.139. sz. r.) 8°, 
P/s ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-, 
felső nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tar-
tandó nyilvános, magán-, pót- és javító vizsgálatok-
ról. (1895. márc. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, 
nettó ára 30 f. K. B. 

Az állami elemi népiskolai tanító- és tanítónőképző-
intézetek rendtartása. (1900. évi december lö-án 
45.781. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. K. B. 

Szabályrendelet a közs., nép-, felső ntp- és polg. isk. 
tanítók testületekké alakulásáról és ezek működésé-
ről. 8°, '/a ív, fűzve netto ára 10 f. Ny. 

Szabályrendelet az állami tanító- és tanítónő-képez-
dék tanárai és az állami vagy államilag segélyezett 
községi, felső nép-, polgári és elemi iskolai tanítók 
ötödik évi pótléka megállapításáról. 8°, '/a ív, fűzve 
(1880—32.944. sz. r.) netto ára 16 f. K. B. 

Szabályrendeletek a volt határőrvidék területén levő 
népiskolák ügyeiről. (1877. okt. 16-án kelt legt', 
elhatározással.) 8°, 4>/a ív, fűzve, n. ára 50 f. K. IS. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. (1897—456. sz. r.) Bolti ára 50 f, 
netto ára 40 f. K. B. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó írófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33.868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-
jellegű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbírálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/4 ív. (1888. évi 
dec. 20-án 17.589. sz. r.) Kettő ára 20 f. K. B. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leányisko-
lák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan- és 
segédkönyveinek megbírálása, engedélyezése és hasz-
nálatba vétele tárgyában. (189.. évi jan. hó 25-én 
55.800. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

IX. Utasítások. 
Utasítás a törvényhatósági közigazg. bizottságok szá-

mára a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fenntartott elemi iskolákban működő tanítók és 
tanítónők fizetésének rendezéséről. (1893. évi XXVI. 
t.-c. 1894. márc. 2. 10.000. sz. r.) Bolti ára 40 f, 
netto ára 32 f. K. B. 

Utasítás az állami elemi népiskolák gondnoksága és 
az áll. elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-
tanítói számára. (1901. évi május 21-en 32.055. sz. r.) 
Bolti ára 1 K, netto ára 80 f. K. B. 

Utasítás a polgári felsőbb és községi elemi iskolák 
számadásainak szerkesztése körül követendő eljárás-
ról. '/a ív. (1874—21.556. sz. r.) Netto ára 4 f. Ny. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára, a 
népiskolai közoktatást rendező lc-68-iki XXXVIII. és 
1876. XXVIII. t.-c. végrehajtása tárgyában. (20.311. 
sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 24 f. Iv. B. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára, a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XV1I1. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában.) 8 ' , 1 ív, fűzve. (1879-17.284. sz. r.) 
Netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a népoktatás 
állapotáról szóló statisztikai adatok tárgyában. 
(1901. március 21-én 2604/lüüO. ein. sz. r.) 8°, l ' / i 
ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről az 
1868. évi XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a értelmében. 
(1883. június hó 26-án 13.217. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 12 f. K. B. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárainak szerkesz-
tése tárgyában. (1899. július 25-én 40.505. sz. r.) 
Bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 

Utasítás a polgári községek számára. (18'8. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-c.) 8°, 4 ív, fűzve. (20.311. sz. 
r.) Netto ára 32 f. K. B. 

Ugyanaz német nyelven. 8°, 4 ív, fűzve, n. ára 40 f. Iv. B. 
„ tót „ 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K. B. 
„ román „ 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K. B. 

Utasítás a községi iskolaszékek, valamint a községi 
elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-tanítói 
részére, (1868. évi XXXVIII., 1876. évi XXVIII. t.-c. 
és 1902. évi okt. 21-én 44.246. sz. r.) Netto ára 
1 K. K. B. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvás-
ról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi október 
8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyermek-
menedékházak felügyelőbizottságai (községi iskola-
székek és állami iskolai gondnokságok) számára a 
kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása 
tárgyában. (Vallás- és közokt. minisztérium 1892. 
évi okt, 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. 15. 

Utasítás a polgári községek számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi okt. 8-án 
44.00U. sz. r.) Netto ára l K. K. B. 

Utasítás a törvényhatósági közig, bizottságok számára 
a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában. (Vallás- és közokt. miniszt. 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 40 f. K. B. 

Utasítás az állandó és nyári gyermekmenedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. (Vallás- és 
közokt. miniszt. 1892. évi okt. 8-án 41.000. sz. r.) 
Keito ára 44 f. K. B. 

X. Iíönyv- és taiiszcrjegyzékek. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-
mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. júl. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Jegyzéke a kisdedóvónőképző-intézetek számára szol-
gáló könyveknek. (1892. évi 49.308. sz.) Netto ára 
30 f. Iv. B. 

I. Jegyzéke az áll, községi, társulati és magánjellegű 
népokt. tanintézetek, kereskedelmi és ipariskolák 
használatára engedélyezett tankönyveknek. 2 ív. 
(1888. évi dec. 20-án '17.358. sz. r.) N. á. 50 f. K. B. 

II. Jegyzék ugyanazokról. (1889. évi április 10-én 
14.539. sz. r.) Netto ára 10 f. K. B. 

III. Jegyzék ugyanazokról. (1890. évi ápr. hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

IV. Jegyzék ugyanazokról. (1891. évi jún. 14-én 
26.704, sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

V. Jegyzék ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

VI. Jegyzék ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. r.) 
Netto ára 50 f. Iv. B. 

VII. Jegyzék ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 
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VIII. Jegyzék ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

IX. Jegyzék ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

X. Jegyzék ugyanazokról. (1897. évi 71.662. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

XI. Jegyzék ugyanazokról. (1899. évi 19.004. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

XII. Jegyzék ugyanazokról (1891. évi 45.702. sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 

XIII. Jegyzék ugyanazokról. (1902. évi 13.262 sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 
XI. Népiskolai kezelési és rendtartási 

nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napié AJ minta. N. ára 4 f. Ny. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 8 f. Ny. 
Népisk. költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. Ny. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló szám-

adás (kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi 
XXXV1ÍL t.-c. 38. és 39. §-a ért.) N. ára 6 f. K. B. 

Felvételi napló a 2. m. 1 ív b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló. 1 ív 4 tanulóra. 

Bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Együttes összeírási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 belív 144, 1 külív 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. K. B. 

Bérszerződés a kincstár által bérbe veendő épületek 
számára. 1 ív netto ára ti f. K. B. 

Tandíjmentességért folyamodók kim. 1 ív n.á. 4 f. K.B. 
Polg. isk. anyakönyv (kül- és belív). 1 ív n. á. 10 f. Ny. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül- és belív). 1 ív bolti ára 
10 f. netto ára 8 f. K. B. 

Polgári isk. előmeneteli és mulasztási napló b/5, 
1 ív 4 tanulóra. Netto ára 3 f". K. B. 

leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
belív). 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

Minösítvényi táblázat tanítók számára. 1 ív bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. K. B. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 ív netto ára (if. K. B. 

Haladási napló (kül- és belív). 1 ív bolti ára 4 f, 
netto ára 3 f. K. B. 

Látogatási napló (kül- és belív). 1 ív bolti ára 4 f, 
netto ára 3 f. K. B. 

K imutatás az áll. el. iskolába beiratkozott mindennapi-
és ismétlő tanulókról. 1 belív 84, 1 külív 42 tanuló 
számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

• Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 belív 88, 1 külív 64 
tanuló számára. 1 ív b. ára 4 f. n. ára 3 f. K. B. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. Ny. 

XII. IiisdedOvodai és gyerinekmeiiedék-
Iiázi rendtartási nyoml:;» ványok. 

Az állami kisdedóvónőképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata. 50 f. K. B. 

A kisdedóvónőképző-intézetek tanterve. 24 f. K. B. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézetben 

végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. K. B. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői kép.-vizsgálatra 

bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 10 f. K. B. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. évi 
49.308. sz.) 30 f. _ K. B. 

Együttes osszeirasi !i imutatás a 3—14. életévet be-
töltő gyermekekről. 4 f. K. B. 

Kisdedóvodai felv. napló, a / l m., b.á. 4 f, n.á. 3 f. K. B. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. . B. 
Kisdedóv. mulaszt, napló, bel-és külív, b/1 m. 3 f. K. B. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyerm. névsora, 1 f. K. B. 

Nyári gyermekmenedékliázak vezetésére kép. anya-
könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. Ii. B. 

Nyári gyermekmenedékliázak vezetésére képesítő 
bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

Állandó gyermekmenedékliázak vezetésére képesítő 
bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

X I I I . Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. Iv. B. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto éra 2 f. Iv. B. 
Mulasztási kimut. (bel- és külív), b. á. 5 f, n. á. 4 f. Iv.B. 
Felvételi napló (bei- és külív), a/3 m., bolti ára 6 f, 

netto ára 4 f. Iv. B. 
Osztálynapló (bel- és külív), b.á. 5 f, n. á. 4 f. K.B. 
Mulaszt, napló (bel-és külív), b 3 m.,b.á.4f,n.á. 3 f. K.B. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és külív), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. K. B. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. K. B. 
Iparos tanonciskola szervezete. N. ára 40 f. K. B. 
Ipariskolai ellenőrző-könyvecske. N. ára 30 f. K. B. 
Felvételi napló a fegédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a, 4 minta (bel- és külív). 1 ív 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. IC. B. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára, b/4. minta (bel- és külív). 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

XIV. Nyomtatványok képzöintézetek 
számára. 

Felvételi napló, 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. Ny. 
Anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, netto ára 5 f. K. B. 
Időszaki értesítő, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Iskolalátogatási bizonyítvány, b. á. 3 f, n. á. 2 f. Ny. 
Osztályozó-ív (éwégi és évharmadi), 1 ív bolti ára 

14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítóképző oszt. bizonyítvány, b. á. 8 f, n. á. 6 f. Ny. 
Tanítónőképző oszt. bizonyítvány, b. á. 8 f. n. á. 6 f. Ny. 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, 

netto ára 5 f. Ny. 
Zenéből vizsg. anyakönyve, 1 ív b. á. 16 f, n. á, 12 f. Ny. 
Munkamesternői anyakönyv, 1 ív b.á. 16 f. n.á. 12f. Ny. 
Tanítói oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítónői oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny.. 
Bizonyítvány énekből, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. Ny. 
Műnkamesternői bizonyítvány, b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról, bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
Kivonat anyakönyvből, 1 ív b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
Osztályozó-ív képesítö-vizsg. számára, l ív bolti ára 

11'f, netto ára 8 f. Ny. 
Osztálynapló, 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
Mulasztási napló CJ, 1 ív b. á. 14 f, n. á. 10 f. Ny. 
Orsz. anyakönyv népisk. tanítóságra képesített taní-

tókról. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 
Orsz. anyakönyv népiskolai tanítónőségre képesített 

tanítónőkről. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 1*' f. K. B. 
Kimutatás a tanító(nő)-képző L osztályába felvételre 

jelentkezett folyamodókról. 1 ív bolti ára 8 f, netto 
ára 6 f. K. B.' 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai taní-
tóságra képesített tanítókról. Bolti ára 14 f, netto 
ára 10 f. K . B. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai tanító-
nőségre képesített tanítónőkről. Bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. K. B. 

XV. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. b.á. 12 f, n. á. 9 f. Iv. B. 
Népisk. (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. Ny. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk sz. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 pd 

netto ára 4 f. Ny. 
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Gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népiskolai 
bizonyítvány. I péld. netto ára 4 f. Ny. 

Ipari szakosztállyal megtoldott felső népiskolai bi-
zonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 

Polg. fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
Polg. leány isk. bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
Polg. fiúiskolái bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Polg. leányisk. bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 f. netto ára 3 f. K. B. 
Tanítóképezdei bizonyítvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Tanítónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Munkamesternői bizonyítvány. 1 péld. n. ára 7 f. Ny. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. Ny. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. n. ára 10 f. Ny. 
Felső nép- és polg. iskolai tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. K. B. , 
Felső nép- és polg. iskolai tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. K. B. 
Egyházi ének- és zenebizonyítvány. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
Elemi népisk. tornatanítónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 4 f. Ny. 
Felső né]»- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. K. B. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoporíra. Netto  
ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pd. netto ára 1 K 20 f. K. B. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézimunka-
tanfolyam-bizonyitvány. (32.028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

XVI. Felsőbb leányisk. nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. K. B. 
Jelentő-ív a tanév kezdetén. 1 péld. n. ára 4 f. K. B. 
Jelentő-ív a tanév végén. 1 péld. n. ára 4 f. K. B. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák számára 

(díszes kiállításban). Netto ára 1 K. K. B. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára sziikséares tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. Fűzve, b. á. 50 f, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

XVII. Felső keresk. isk. nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére: B. i Ira N. ára 
1. Érettségi bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
2. Bizonyí+vúny . . . . . 10 f. 8 f. Ny. 
3. Beíró-könyv, kül- vagy belív . . . 8 f. 6 f. Ny. 
4. Tanulmányi napló, kül- v. belív . 8 f. 6 f. Ny. 
5. Fegyelmi napló, kül- v. belív . . 8 f. 6 f. Ny. 
6. Kimutatás éretts. vizsg., kül- v. belív 10 f. 8 f. Ny. 
7 Osztály-névkönyv 10 f. 8 f. Ny. 
8. Minősítő-táblázat tanárok részére . 8 f. 6 f. K.B. 

XVIII. Kői kereskedelmi szaktanfolyam i 
nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
Márnára a/2, minta (bel- és küliv.) 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

Bizonyítvány. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 
Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. Iv. B. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 

Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statisz-
tikai kimutatás. 1 ív b. á. 10 f, n. á. 8 f. K. B. 

A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 
26.033. sz. a. k. r.) Bolti á. 26 f, n. á. 20 f. K. B. 

XIX. Tanfelügyelői kezelési nyom-
tatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Tárgymutató. II. minta. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Előadó-ív. III. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. * 
Iskolalátogatási napló. IV. m. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta i ív netto ára 4 f. Ny. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta, i ív netto ára 4 f. Ny. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 ív n. á. 4 f. Ny. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. I ív n. á. 6 f. Ny. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 ív n. á. 2 f. Ny. 
Határidő-napló. 1 ív netto ára 4 f. K. B. 
Jegyzőkönyv a teljesített iskolalátogatásról. 1 ív netto 

ára 3 f. K. B. 

XX. Gazdasági ismétlő-iskolai nyom-
tatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m., n. á. 3 f. K. B. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ívre 20 

név írható), bolti ára 8 f. netto ára 6 f. K. B. 
Haladási napló (bel- és küliv), egy ív bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. K. B. 
Mulasztási napló (bel- és küliv, egy ívre 10 név 

írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, küliv, 
egy ív 3 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3. f, belív, 
egy ív 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 

Mulasztási kimutatás, 1 belív 88, 1 küliv 83 tanuló 
számára, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

T a n e s z k ö z ö k . 
Szemléleti képek.* IV. szállítmány. Tartalma : 

1. Alföldi gazda udvara. — 2. Felföldi gazda udvara. 
— 3. A földmíves nyári foglalkozása. — 4. Zöldség-
piac. — 5. Gyümölcstárlat. — 6. Fazekas és takács. 
— 7. Épülőfélben levő házak. — 8. Iskolaterem bel-
seje. — 9. A bükk és gyertyánfo. — 10. Mocsaras 
vidék tájképe, b. á. 13 K, n. á. 11 K 70 f. K. B. 

Gönczy P. A métermértékek falitáblája, magyar, 
német, tót, ruthén, vend és szerb nyelven. Bolti ára 
1 K, netto ára 90 f. K. B. 

Gönczy P. Szöveg a métermérték-táblához, német, i 
tót, ruthén és vend nyelven, b. á. 60 f, n. á. 50 f. A ' 
tábla szöveggel egytitt. Bolti ára 1 K 60 f, netto  
ára 1 K 40 f. K. B. 

Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót ós szerb nyelven, 
1 példány, b. á. 2 K 40 f, n. á. 2 K. K. B. 

Rascli-féle természetrajzi ábrák (16 darab szinezett 
tábla, állat-, növény- és ásványtanhoz, táblapapirra 
felhúzva és 41 4 ívre terjedő magyarázó szöveggel, 
netto ára 13 K 20 f. A. 

Bopp-féle természettani ábrák (10 darab színezett 
tábla, 4 ívre terjedő magyarázó szöveggel, felhúzat-
lan. Netto ára 8 K. K. B. 

Bopp-féle természettani (géptani) ábrák. K. B. 
Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). N. á. 12 K. A. 
Metzner Alfons. Szám vető-kész iilék az elemi és pol-

gári iskolák számára utasítással. N. á. 36 K. K. B. 
* Az I., II. és III. szállítmány nem kapható. 
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Bopp. Métermértékek gyűjteménye. Tartalma : 1 db 
bádogliter, 1 db bádogdeeiliter, 1 db bádogcentiliter, 
1 db pléhköbliter, 1 darab pléheentiliter és 1 db 
deciméter-fakocka, 1 db 1 kilogramm vassúly, 1 db 
10 dekagramm rézsúly, 1 db 1 dekagramm rézsúly 
és 1 db 1 gramm rézsúly, valamint egy méterrúd. 
Netto ára 10 K. A. 

Dohánytermelés 1 tábla 18 sz. N. á. 2 K. 

B ) k m.kir.tud.-egyetemi nyomda kiadványai. 
Kath. elemi népiskoláit számára. 

ABC- és olvasókönyv. 8°. 6Vs ív, kötve, bolti ára 
36 f, netto ára 30 f. 

Német nyelven. 8°, 5 Vi ív, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 8°, 5'/a ív, kötve, b. ára 32 f, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'/2 ív, kötve, bolti ára 54 f. netto ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 10 '/s ív, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8°, 91/* ív, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, 16' 2 ív, kötve, b. á. 96 f, n. á. 80 f. 
Német nyelven. 8°, 16 ív, kötve, b. ára b2 f, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 1674 ív, kötve, b. ára 96 f, n. ára 80 f. 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 ív, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 19',8 ív, kötve, b»lti ára 1 K 28 f, 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetéssel, 

III. ás IV. osztály számára. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 17 74 ív, kötve, b. ára 80, n. ára 66 f. 
Tót nyelven. 8°, 157< ív, kötve, b. ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző, 8°, 2'/4 ív, fűzve, b. ára 14 f. n. ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. osztály számára. 

8°, 10 ív, kötve, bolti ára 64 f. netto ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 8°, 

15'/8 ÍV, kötve, b. ára 82 f, n. ára ti8 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

oszt. sz. 8°, 12 72 ÍV, kötve. b. á. 88 f, n. á. 72 f. 
Tót nyelven. 8°, 12V< ív, kötve, b. ára 94 f, n. ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8D, 8 ív, kötve, bolti 

ára 5II f, netto ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a Hl. oszt. számára. 

8J, 6 ív, kötve, bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. szá-

mára_8°, 6'/2 ív, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 

Tót nyelven. 8°, 6V< ív, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 í 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. — Tanítók és tanítójelöltek számára. 
8°, 12 Va ív, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8°, 9',2 ív, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes péld. — 10 lap, ára 1 K 78 f. 
Tót nyelven. 1 teljes példány -12 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 30 f. 

Izraelita iskolák számára. 
Német. ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A ív, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 
Első nyelvgyakovló- és olvasókönyv a népiskolák II. 

oszt. számára. 8°, 974 ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 11 ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17 '/2 ív, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 1772 ív, kötve, b. ára 82, n. á. 68 f. 
Héber ÀBC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 4 ív, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 

8°, 8 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 
Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német. Számolási gyakovlókönyv a népisk. IV. és V. 

oszt. sz. 8°, 6'/a ív, kötve, b. á. 42 f, n. á. 36 f. 

Szerb iskolák számára. 
Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 

8°, 5'/-» ív, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 8°, 103 4 ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 8°, 3',2 ív, kötve, b. ára 22 f, n. ára 20 f. 
A karlóczai gör. kel. synodus által kiadott Kis Kate-

kizmus. 8 , 4V8 ív, kötve, b. á. 26 f, n. á. 22 f. 
A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák szá-

mára kiadott Katekizmus. 8°, 8'/2 ív, kötve, bolti 
ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 3 '/« ív, kötve, b. á. 26 f, n. á. 22 f. 
Kis Katekizmus. 83, l 'A ív, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Román iskolák számára. 
Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-

mára. 8°, 472 ív, kötve, b. ára 28 f, n. ára 24 f. 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél a követ-

kezőket szíveskedjenek szem előtt tartani: 
1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

2. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk el 
megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendelkezési 
joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

. 3. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — ille-
tőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

4. Hitelbe esak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tankönyvek 
szolgáltatnak — a 28.078/90. sz. a. kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok mellett — ki. 

5. Magánszemélyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. • 

6. A könyvleüldemények portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenben, ha netto-áruk előlegesen 
beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómentesen küldetnek 
meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót a megrendelő tar-
tozik viselni. 

7. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapesten, 1904. évi junius hó 15. 

A ra. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Liptóvármegyében Vavr i s só ev. leányközségbe 

okleveles orgonistatanító kerestetik. Javadalmazása : 
1400 korona különfélékben (ebből kántori : 200 ko-
rona). Folyamodványok 1904 július 15-kéig alul-
írotthoz. Bella István, iskolaszéki elnök. 

(400—III—2) 
Az iglói ág. h. ev. egyház polgári leányiskolájánál 

egy rendes tanítónői állás betöltendő. A folyó évi 
szeptember elsején elfoglalandó tanítónői állásra ok-
leveles, bármely szakcsoport mellett francia nyelvre 
is képesített evang. vallású polg. isk. tanítónők 
pályázhatnak. A megválasztott tanítónő kötelessége a 
francia nyelvű órákkal együtt a reábízott tantárgya-
kat heti (legfölebb) 23 órában tanítani. Az állás jöve-
delme 1600 korona évi fizetés, 100 korona ötödéves 
korpótlék és 300 korona lakásbér. A kellőleg fölszerelt 
kérvények folyó évi július l-ig alulirott egyházfelügye-
lőhöz Iglóra küldendők be. Topscher Gvörgy, egyház-
felügyelő. r (297—IV—4) 

Temesmegye Csákóvá községében a községi jellegű, 
magyar tannyelvű elemi népiskolában megüresedett 
igazgató-tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Évi javadalmazás 1200 korona, 200 korona lakbér és 
20 korona irodai általány; azonkívül a mezőgazdasági 
ismétlő-iskoláért 200 korona, az iparostanonciskoláért 
300 kor. és 100 korona igazgatói tiszteletdíj, mindaddig, 
míg ezen intézetek ugyanilyen jellegben törvénye-
sen fönnállanak. Kötelessége a községi iskolában a 
IV., V., VI. osztályt, úgy a gazdasági ismétlő-
iskola-, valamint az ipartanonciskola tanköteleseit 
oktatni és tanítani és mind a három iskolánál 
az igazgatói teendőket végezni. A magyar nyel-
ven kívül kívántatik a német nyelv teljes bírása. 
Akik a kántori teendőkre és a gazdasági ismétlő-
iskolákra képesítéssel birnak, előnyben részesülnek. A 
megválasztott tartozik állását folyó évi szeptember hó 
1-én elfoglalni. A kellően fölszerelt kérvények leg-
később folyó évi június hó 20.-ig alulirott iskolaszéknél 
benyújtandók. Csákován, 1904. évi május hó 15-én. 
Cludy Jenő, közs. iskolaszéki elnök. (399—III—3) 

Pályázati hirdetmény. Nemesmi l i t i c s (Bács-
Bodrog vm.) községben megüresedett róm. kath. 
kántori állásra pályázat hirdettetik. Az állás jöve-
delme : 1. Készpénzben 580 korona évnegyedenként 
előleges részletekben. 2. 5.665 kt. hold föld haszon-
élvezete, mely után az összes adókat a haszonélvező 
tartozik fizetni. 3. Szabad lakás melléképületekkel és 
házikerttel. 4. Stólailleték körülbelül 150 K. 5. 
Örökös misék után körülbelül 200 K. 6. Búcsúztatók 
külön lesznek fizetve. Kellékek: 1. Magyar és bunyevác 
nyelvnek szóban és írásban való bírása. 2. Kántori 
oklevéllel bírók előnyben részesülnek. Kötelezettsége: 
1. Keresztelés, avatás, esketés, provizio és temetések-
nél személyesen segédkezni. 2. Isteni szolgálatnál 
naponta orgonálni és énekelni. 3. Évenként szükséges 
ostyákat sütni, melynek fejében a községi közpénz-
tártól 40 korona járandóságot élvez. Működési és 
erkölcsi bizonyítványokkal kellőkép fölszerelt kérvé-
nyek a választó közönségre címezve folyó évi június 
hó 20. napjáig Nagyságos Meszner István apát kerületi 
esperes úrhoz Bezdánba küldendők. A prőba-orgonálás 
és éneklés folyó évi június hó 23-án reggel 10 órakor 
fog megtartatni az itteni templomban. A választás 
a próba után fog megtartatni. A választott állását 
folyó évi július hó 1 napján tartozik elfoglalni. Kelt 
Nemesmilitics, 1904. év május hó 25. napján. Elöl-
járóság. (406—II—2) 

Gelsén (Zala m.) a nyári gyermekmenhely veze-
tésére a közs. isk.-szék július és augusztus hónapokra 
pályázatot hirdet. Fizetés a két hónapra 100 korona. 
Választás június 20-án. Kugler Sándor, isk.-sz. elnök. 
Selmecz Imre, isk.-sz. jegyző. (450—1—1) 

Pusztai tanító, okleveles, róm. katholikus, jövő tan-
évre fölvétetik. Évi javadalmazása 400 korona és con-
ventio, úgy szinte tankötelesek által fizetendő tandíj. 
Kellően fölszerelt ajánlatok, mely vissza nem kül-
detnek, Stéger Mór, kasznár úrhoz Puszta-poö, 
Jászkunszolnok megye címzendők. (417—III—2) 

Az I. cs. kir. szab. Dunagozhajózás i társaság 
vasasbányate l ep i közös népiskolájánál Pécs 
közelében egy osztálytanítói állás töltendő be. A 
javadalom a következő : 1. 1000 korona kezdő fizetés 
előzetes havi részletekben. 2. Szabad lakás, mely áll 
két szobából előcsarnokkal vagy konyhával. 3. Szabad 
fűtés szükséglet szerint 30 métermázsa szén és 10 
ürméter alátüzelő fa erejéig évenkint a nőtelen és a 
kétszeres mennyiségek a nős tanító részére. Az alkal-
mazás egyelőre ideiglenes minőségben történik, azután 
kielégítő szolgálat.eljesítés után véglegesen. Mindkét 
félnek három havi fölmondási joga van. Az állás folyó 
évi szeptember hó 1-én foglalandó el. Okleveles pá-
lyázók, kik a magyar és német nyelvet és lehetőleg 
valamely szláv nyelvet is bírják, a szükséges bizo-
nyítványokkal ellátott kérvényeiket folyó hó 30-áig 
alulirott bányaigazgatósághoz nyújtsák be. Az alkal-
mazott pályázó az országos nyugdíjalapba lép be, 
illetőleg abban megmarad. Pécs, 19>)4 június hó 4-én. 
Az Első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási társaság bánya-
igazgatósága Pécsett. (429—II—1) 

Pályázat a felsőszabolcsi ev.ref. egyházmegyében levő 
v a s m e g y e r i ev. ref. egyház kántortanítóságra. Évi 
javadalom : kántori 200 K, tanítói 800 K, mely összeg 
előleges évnegyedekben az egyház pénztárából fizet-
tetik, stólajövedelem mintegy 60 K. Ismétlők tanítá-
sáért a község pénztárából 80 K. Természetbeni lakás : 
2 szoba, konyha, spájz, melléképületeivel, 327 [ 7 ' - ö l 
házikerttel. Ötödéves korpótlék az államtól. Köteles-
ség : 80—120-ra tehető tanköteleseket a tantervben 
előírt 6 osztályban tanítani s az ismétlősöket a 3 
felső osztály szerint tovább képezni, s a coníirmálandó 
gyermekeket előkészíteni, templomi szolgálatot telje-
síteni, szokás szerint a lelkész akadályoztatása esetén 
helyette végezni. Pályázat véghatár ideje július 15, 
választás napja július 24. Megválasztott augusztus 25. 
tartozik állását elfoglalni. Választás végmegerősítése 
illetve állandósítása egy próbaév eltelte után történik. 
Pályázók felhivatnak, hogy oklevéllel és ezen pályázat 
közzététele után kelt szolgálati bizonyítvánnyal föl-
szerelt pályázati kérvényöket a lelkészi hivatalhoz 
terjesszék be. U. p. Kemecse. Vasmegyei', 1904 május 
30. Hódy János, ev. ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(413-11—1) 
L a c h á z a (Verőce megye) államilag segélyezett 

községi iskolájában a kántortanítói állás üresedésben 
van ; ezen állás esetleg azonnali vagy szeptember 1-én 
való betöltésére pályázat hirdettetik. Javadalom : PCO  
korona és róm. kath lakosok temetési stóla díja, lakás, 
1000 ! >öl kert, 1600 [ -öl tengeri föld és 6 öl tűzifa, 
továbbá 600 kenyér és 100 klgr. finom liszt ; meg-
kivántatik horvát oklevél magyar nyelv tanítással. 
Kellőleg fölszerelt folyamodványok legkésőbb július 
10-ig beterjesztendők Sorger Sándor iskolaszéki elnök-
höz, posta Cepin. Személyesen jelentkezők előnyben 
részesülnek. (418—III—1) 

Tanítóképző utolsó évfolyamát hallgató ifjú nevelői 
állást keres. Ajánlatokat: „Memszey, poste restante 
N a g y e n y e d " címre kérek. (423—1—1) 

A szemlaki ág. hitv. evang. egyház harmadik 
kántortanítói állomására okleveles tanítót keres. 
Fizetés : 630 korona készpénz, 28"80 mm búza, szabad 
lakás nagy kerttel, káposztás, stólák. Tannyelv : 
német-magyar. Tót nyelv ismerete előny. Kezdőtanító 
csak egy sikeres próbaév után véglegesíttetik. Próba-
tételi bemutatkozásra meghívottnak utazási költsége 
megtéuHntik. Fölszerelt folyamodványok június 30-ig 
elfogad Liífa János lelkész. (446—1—1) 
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A kis-kaposi (Ung m.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra július l-ig pályázat hirdettetik. Évi jöve-
delme : Három szoba, konyha és kamarából álló szép 
lakás, a hozzátartozó istálló, egy holdnyi területű 
kerttel; 10 hold első osztályú szántóföld három fordu-
lóban, 6 kaszás rét és közlegelő ; stóla 100 korona, 
párbér 12—15 köböl gabona; tanpénz minden iskolás 
gyermek után 80 fillér, összesen 160 korona; a jászó-
vári prépostságtői 96 korona, 4 köböl búza, 6 köböl 
gabona, 16 öl fa beszállítva, melyből az iskola is 
fűttetik ; 94 korona államsegély. Évi adóját a tanító 
maga fizeti. A tanítási nyelv : magyar. A kérvények 
nt. Sirulszky Gyula, esperes úrhoz küldendők Kis-
Rátba, u. p. Szűrte (Ung m.). (424—I- 1) 

A szombatfai ev. ref. leányegyház tanítói állomá-
ára 1904 július 10-iki határidővel pályázatot hirdetek, 

fizetése: Új, két szoba, konyhából álló lakás, mellék-
épületek s mintegy másfél hold gyümölcsös ; kész-
pénz 1020 korona, évnegyedes részletekben s két öl 
tűzifa, melynek terhére az iskola takarításáról és 
fűtéséről gondoskodni tartozik. Községi faiskola keze-
lésért, ha elvállalja, külön 40 koronával díjaztatik. 
Megválasztott, ki állomását szeptember l-ig tartozik 
elfoglalni, 30 korona utiátalányt s vasúttól elegendő 
fuvart kap. Kérvények alulirotthoz : Keresa (Vas m.) 
küldendők. Hodossy Lajos, ev. ref. lelkész. 

(430—II—1) 
Betöltendő a sz inai állami elemi iskolánál évi 800 

korona fizetésből, 200 korona személyi pótlékból és 
szabad lakásból álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleg különös képességeiket (tor-
nászat, gazdasági szak, zene stb.) és magyar honos-
ságukat igazoló iratokkal fölszerelt s 1 koronás 
bélyeggel ellátott kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez címezve, legkésőbben 
1904. évi június hó 25-ig Abauj-Torna vármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál mái-
alkalmazottak előnyben részesülnek. A kinevezendő 
tanító köteles az ev. ref. egyháznak orgonálással is 
egybekötött kántori teendőit ellátni, s ezért kap 
— stőlán kívül —• az egyház pénztárából évi 240 
korona külön díjat. A kántori teendőkben való jár-
tasság igazolandó. Kassán, 1901. évi június hó 5-én. 
Zagróczky Gyula, kir. tanfelügyelő. (19/h—I—1) 

A s iklósi róm. kath. kántortanítói állásra (Baranya) 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 800 korona kész-
pénz havi előleges részletekben, 300—350 korona 
stoláris jövedelem. Egy hold szántóföld, amelyet a 
tanító saját költségén műveitett. 6 öl tüzelőfa, amelyet 
a tanító a legközelebbi uradalmi erdőben kap és 
saját költségén köteles levágatni és behordatni. A 
községi gazdasági ismétlő-, esetleg a tanonciskolánál is 
alkalmazást nyer évi 120—160 korona tiszteletdíj 
mellett. Két szobából álló lakás és a háztartáshoz 
szükséges mellékhelyiségek. Kötelessége egy osztatlan 
magyar tannyelvű osztály önálló vezetése és az összes 
kántori teendők végzése. Az állás folyó évi szeptember 
1-én foglalandó el, amely időtől a javadalmazás ki 
fog utalványoztatni. Az állásra folyamodók fölszerelt 
kérvényeiket folyó évi június hó 30-ig Vargha Vitus 
iskolaszéki elnökhöz Siklósra nyújtsák be. Személyes 
megjelenés kívánatos. (373—II—1) 

A k irá lyhelmeci reform, egyház orgonista-tanítói 
állására pályázatot hirdet. Jövedelme uri lakás, mellék-
épületekkel. Termésben, földekben, pénzben, fában, 
stólában, tandíjban, államsegélyben 1000 korona. 
Kötelessége : szorgalmas tanítás, valláserkölcsi élet, 
énektanítás és vezetés, orgona-kezelés. Állami oklevél 
nélkül pályázni nem lehet, a pályázat július 10-ig, 
legjobb ha a pályázó személyesen eljön próbaének-
U'sre és papolásra, okmányait magával hozandó, 
íioliajda János, lelkész. (-Ill—I —1) 

Pályázat hirdettetik a zólyom-radványi ev. anya-
egyházhoz tartozó malakól leányegyház tanítói 
állására, melyre okleveles evang. vallású tanítók 
vagy óvónők pályázhatnak. Az állás jövedelme : 800 
korona és szabad lakás. A pályázóktól megkívántatik, 
hogy a tót nyelven kívül az egyházi énekben is 
jártasak legyenek. A szükséges okmányokkal fölszerelt 
folyamodványok június hó végéig a zólyom-radványi 
ev. lelkészi hivatalnál nj^ujtandók be. (425—I—1) 

A szűcs i (Heves m.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat nyittatik. Évi javadalma : 1141 
• - ö l szántóföld, 799 f - ö l rét, 181 [ -öl káposztás 
és 581 Qj-öl házikert haszonélvezete. Kőszéntörzstőke 
évi kamata 14 korona 52 fillér. Párbérből 60 pár után 
páronként 4 korona évnegyedes előleges részletekben 
fizetve. Községi deputátumból 133 korona 20 fillér. 
Egyházi- és államsegélyből 442 korona. Stólából 24 
korona. Lakás áll; 2 szoba, konyha, kamra, az udvaron 
istálló és sertésól. Kellően fölszerelt kérvények folyó 
évi július 5-ig Dobóczky Gábor lelkész és iskolaszéki 
elnökhöz Egeresehi küldendők. (445—1—1) 

A l imbachl ág. hitv. evang. hitközség újonnan 
rendszeresítendő másodtanítói állásra pályázatot hirdet. 
Évi javadalmazás 800 korona és egy bútorozott szoba. 
Kötelességek : alsó két osztály tanítása és az első 
tanító fölváltása az ox-gonálásban. Tannyelv magyar-
német. Határidő július 15. Linbach, u. p. Bazin. 
Schárbert Ármin, lelkész. (447 — 1—1) 

Pályázat a bács- feketehegyi ev. ref. egyház két 
elemi tanítóságára. I. Rendes tanítóság. Javadalma ; 
lakás, 4689 liter búza, 4689 liter árpa, 150 korona pénz, 
bét öl kemény tűzifa, 300 Q-öl föld, a kincstár által 
kihasított 600 Q-öl föld használata oly módon, hogy 
fele mint faiskola, fele — a belső kert helyett — 
mint magánkert használtassák. Ehhez azonban a 
megválasztott csak addig formálhat jogot, míg ez 
valamely intézkedés által vissza nem vonatik. A meg-
választott esetleg — ha elnyeri — a gazdasági ismétlő 
vezetéseért 140 koronára is számíthat. Pályázhat oly 
ref. vallású, ki egyházi énekeinkben és az orgonálás-
ban oly jártassággal bír, hogy szükség esetén a kántort 
helyettesítheti. É javadalom 2., 3., 4., 5. tételeit az 
egyház 1050 koronával szokta megváltani. II. Segéd-
tanítóság. Javadalma : egy szerényen bútorozott szo-
bából álló lakás, fűtés, 700 korona pénz. Pályázhat 
oly ref. vallású, ki énekeinket jól tudja. A pályáz-
hatás határnapja 1904 június 30. Tóth Sándor, lelkész. 

(448—II—1) 
A blatnicai ág. hitv. ev. egyház iskolájához 

másodtanítót, tanítónőt keres. Fizetése : 800 K kész-
pénzben, melynek fele államsegély, szép lakás és meg-
felelő házi kert. Kötelessége : az I—II. osztályt vezetni. 
A kérvények folyó évi július hó 20-ig az iskolaszék 
elnökéhez Turóc-Blatnicára küldendők. (452—11—1) 

Pályázat az Andornak-i (Borsod megye) ev. ref. 
előkönyörgő-tanítóságra. Fizetés : 462 korona állam-
segély, 160 korona haszonbér értékű 6 hold szántóföld, 
100 kor. értékű házikert, mintegy 16 köböl gabona, 
32 korona párbérpénz, ismétlődíj-közmunkaváltság és 
fűtéspénz 62 korona, stóla. Jó lakás. Tanítvány 20. 
Pályázat augusztus l-ig ref. felügyelő lelkészhez 
küldendő Makiárra, postahely Heves megyében. Áll as 
szeptember 1-én elfoglalandó. Kötelesség : minden 
vasár- és ünnepnapon legalább délelőtt istentisztelet 
tartás predikálással, esetleg imádkozás hétköznapon. 

(455-1 1) 
A moson-szent-andrási róm. kath. magyar-német 

tannyelvű osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 800 korona, egy bútorozott szoba és egy 
öl fa. Tanítónők is pályázhatnak. A férfitanító köteles 
templomi szolgálatokban is segédkezni. Az állomás 
szept. 1-én foglalandó el. Okmányokkal fölszerelt 
kérvények június 30-ig az iskolaszékhez küldendők. 

(456-1-1) 



2 6 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 7 . 

A kladzáni (Zemplén megye, posta Varannó) 
ág. h. ev. egyház, lakáson kívül, 800 koronával javadal-
mazott kántortanítói állomásra pályázatot hirdet. 
Fölvilágosítást ad augusztus 15-ig Goldperger János, 
lelkész. (451—III—1) 

Harmadik képezdét végző szerény ifjú szünidőre 
nevelői, kántorsegédi, vagy egyéb állásra ajánlkozik. 
Ajánlatok Bellus István kántortanítóhoz Libácl 
( sztergom m.) küldendők. (457—I—1) 

A Vichodnai (Liptóm.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra f. év június 30-ára pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 27 [J-méter puha tűzifa, melyet a hit-
község előkészít és befuvaroz ; 563/5 f '-méter puha 
tűzifa, melyet a tanító előkészít és befuvaroz ; 102 
Q-öl iskolamelletti kert ; 15 kat. hold 428 [>01 
szántóföld és 3 kat. hold 656 [ -öl rét élvezete 300 K 
évi bérleti értékben és 513 K 90 f készpénz (ide 
számítva 164 K államsegélyt és egyéb aprolékos jöve-
delmet). Szép lakás, célszerű gazdasági épületekkel. 
A folyamodványok ft. Platthy Zsigmond liptószent-
iváni plébános és ker. tanfelügyelőhöz küldendők be 
Kántortanítói oklevél és tót nyelv ismerete kívánatos. 

(432-1 -1 ) 
Pályázati hirdetmény székesegyházi tenor énekes 

állásokra. A nagyvárad i latin szert, székesegyháznál 
üresedésben levő 2 (kettő) tenor énekes állásra pá-
lyázat hirdettetik. Mindkét állás külön-külön 1600 
korona (egyezerhatszáz korona) fizetéssel van díjazva. 
Votivális misék után mintegy 120—125 korona. A 
megválasztandó énekes kötelessége naponként a voti-
vális és conventuális miséken, valamint a resperásokon 
is énekelni. A pályázótól megkívántatik, hogy egész-
séges, csengő tenor hanggal rendelkezzék, lapról jól 
énekeljen s a gregorián éneklésben jártas legyen. 
Akik valamely vonós hangszer kezelésében vagy 
orgonajátékban kitűnnek, a választásnál előnyben 
részesülnek. A pályázati kérvények (keresztlevél, 
erkölcsi és működési bizonyítvánnyal fölszerelve) f. évi 
július hó 3-ig a nagyváradi lat. szert, káptalanhoz 
előre beküldendők. A pályázók pedig f. évi július 
hó 5-én d. e. V2IO órakor a székesegyházban tartandó 
próbaéneklésre személyesen tartoznak megjelenni. Az 
állás azonnal elfoglalandó. A nagyváradi lat. szert, 
káptalan. _ (433—1—1) 

Salgótarjáni hatosztályú gyári elemi iskolánk 
részére keresünk okleveles tanítót évi 1200 korona 
fizetéssel, természetbeni lakás, fűtés és világítás élveze-
tével. Belépés f. é. szeptember l én történik. Tanító 
köteles a mértékhitelesítő vizsgát letenni és a gyárban 
előforduló mértékhitelesítői teendőket elvégezni, me-
lyért megegyezés szerinti külön díjazás jár. Ajánlatok 
beadandók : Egyesült magyarhoni üveggyárak r.-t.-
nak Budapest, VI., Nagymező-u. 8. (434—1—1) 

Bácskái ref. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : 3 köböl 3'/2 véka buza. 7 
köböl 2 véka gabona. 6 kat. hold négyszáz öl szántó-
told egy tagban, szántásért 18 korona, párpénz 
kétszáztíz korona, tandíj ötven-hatvan gyermek után 
2 koronájával egyenkint, hat s fél öl fa, Stóla 18 
korona. Államsegély 204 korona. Lakás, kert, istálló. 
Az állomás szeptember 1. elfoglalandó. Kérvények 
július 15-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Posta 
Bély, Zemplén. Bacska, 1904. év június 5. Verebélyi 
József, ev. ref. lelkész. (435—I—1) 

Kecskemét th. város községi iskolaszéke egy, 
elhalálozás folytán megüresedett, városi tanítónői 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 200 korona lak-
béren kívül az első évben 1000, azután négy éven át 
1200, azontúl 1400 korona és szabályszerű korpótlék. 
A tanítónő a kézimunkát is köteles tanítani ; az ének 
tanítása hangjegyek alapján történik. Fölszerelt kér-
vények újabb keletű orvosi bizonyítvánnyal együtt 
június 30-ikáig Szabó .józsef, iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. (461 l - l ) 

Kökeai i (állomás Drégelypalánk) katholikus ma-
gyar kántortanító állásra pályázat. 2 szoba, konyha, 
kamra, istálló, kert. Hitközségtől 450, alapítvány 80, 
ismétlőért 20, tandíj 120, rét jövedelme 72, neme-
sektől 12, ostyasütés 10, vallás-alap 6'72, stóla 200, 
fapénz minden gyermektől 1 (100 gyermek), ebből 
iskola is fűtendő, juhászoktól 6, 22 kila rozs = 112 
korona. Okleveles, személyes megjelenéssel. Június 
26-án választás. Bliesz, plébános. (436—I—1) 

A jo l sva-taplocai (Gömör) ág. hitv. ev. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom állam-
segéllyel 800 korona. A tanítás nyelve magyar, az 
istentiszteleté tót. Pályázati határidő június 20. Balczo 
Lajos, lelkész. (437—I—1) 

A f e l söábrányi (Borsod m.) ref. orgonista-kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalom : 8 2 hold 
kitűnő szántóföld, öt hold a hivektől munkálva, ter-
mése behordva, adóját egyház fizeti. Új tanítói lak 
melléképületekkel, nagy kerttel. 106 korona állam-
segély. 80 korona a község pénztárából. 40 korona a 
hívektől. Minden pártól (80—90 pár) egy véka rozs. 
8 köbméter kemény tűzifa, beszállítva Két legelő. 
Tandíj 50—60 gyermektől, mindegyiktől: egy véka, 
árpa, 80 fillér, egy csirke, tíz tojás. Stóla. Pályáza-
tokat június 25-ig elfogad a lelkészi hivatal. 

( 4 3 8 - 1 - 1 ) 
Alsóstubnyára (Turóc) okleveles evang. tanító, 

esetleg tanítónő kerestetik. Tannyelv tót. Fizetés 800 
korona készpénz. Jelentkezhetni július 15-ig a háji 
evang. lelkészi hivatalnál. (442—III—1) 

A zemplénmegyei bodrogolaszi ref. kántor-
tanítóság betöltendő. Fizetés : lakás, melléképületek, 
kert, 800 korona. Okleveles tanítók kérvényeiket föl-
szerelve küldjék július 20-ig Szántó István lelkészhez. 

( 443 -1 -1 ) 
Baranyalöcsön megürült a kántortanítói állás. 

Pályázhatni június 29-éig horvát és német nyelv-
ismerettel. Jövedelme polgári évenkint : a kegyúrtól 
8 pm. mérő kétszeres, 4 frt 20 kr készpénz, 350 pár 
után à l/2 nyolcada kétszeres, '/•« nyolcada szemes 
kukorica, 1 itce bor vagy 10 kr és 5 kr lélekpénz. 
34-10 köbméter tölgy hasábfii az iskolafűtésre is. 
Tisztességes lakás melléképületekkel s konyhakerttel, 
43/4 kataszt. hold szántóföld, '/a kataszt. hold rét. 
31 frt a vasárnapi iskolaoktatásért. Minden tanköte-
lestől 52 kr tandíj. Stóla fejében 25 frt. Az összes 
járulék 633-39 frt, amelyből kántori 142"26 frt. Próba-
éneklés kívánatos. A választás napja a kerületi espe-
restől függ, de a folyamodványolt Lőcsre az iskola-
székhez küldendők, ahol a kötelezettségek is megtud-
hatók. (458—1—1) 

A balatonfőkajári róm. kath. fiókközség kántor-
tanítói állomásra július 12-éig pályázat hirdettetik. 
Jövedelme különféle címeken 860 korona és lakás 
kerttel. Csak okleveles róm. kath. kántortanítók 
pályázhatnak. Személyes megjelenés kívántatik. Kér-
vények július l-ig beadandók. Lepsény (Veszprém 
megye). Szelmayer Rudolf, plébános. (462—I—1) 

A szemlaki községi iskolaszék egy második rendes 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás : a 
községtől évi 400 korona. Államsegélyből 400 korona. 
Irodaátalány 10 korona ós szabad lakás az iskolai 
épületben. Kellően fölszerelt kérvények július 17-ig 
elnök címére intézendők. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Szemlakon, 1904 június 10. Bleszák 
Mátyás, iskolaszéki elnök. (463—III—1) 

Okleveles, magyar, de tót nyelvet szóban bíró szelid. 
szorgalmas, nőtlen tanítót, ki jegyzői irodában alkal-
mazható lenne, havi 20 korona fizetés, teljes ellátás6 

mellett azonnal alkalmazok. Római kath. vallású 
pályázónak kilátása van, hogy idővel községi isko-
lánál, mint tanító meglesz választva. Rexa Pál jegyző, 
mint iskolaszéki elnök Szentkereszten, Nyitra 
megye, u. p. Vágujhely. (464—1—1) 
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A l g y ó g y r a végzett dadát keresek. Szente Irén, 
óvónő. (441-1—1) 

A fe lkai községi iskola egyik megüresedett tanítói 
állására pályázat hirdettetik. Jövedelme : évi 1000 K 
törzsfizetés és névnapi pénzek megváltása címén 50 K 
a községi iskola pénztárából fizetve. Lakás, kert és 
16 m3 tűzifa házhoz szállítva. Továbbá minden idegen 
gyermek által fizetendő tandíjban tanítótársával 
egyenlő részben osztozkodik. A helybeli ág. hitv. ev. 
egyházban végzendő kántori teendőkért 240 K és a 
szokásos stóla. Teendői : a reá bízott osztályok veze-
tése és a helybeli ág. hitv. ev. egyházközségben az 
egyházi teendők végzése és a lelkész akadályoztatása 
esetén annak helyettesítése. Az állás f. évi augusztus 
hó 1-én foglalandó el. Okleveles ág. hitv. ev. pályázók, 
kik a magyar és német nyelvben tökéletesen jártasok, 
kellően fölszerelt kérvényeiket folyó évi június hó 
28-ig bezárólag a felkai községi iskolaszék elnökéhez 
küldjék be. (439—II—1) 

A p i l i sborosjenöi róm. kath. elemi népiskolánál, 
a főváros tőszomszédságában egy osztálytanítói állo-
másra pályázat hirdettetik, folyó évi július 15-ig 
terjedő határnappal. Az állomás jövedelme: 730 korona 
évenként és egy a legszükségesebbel bútorozott szoba. 
Ezen díjazásért tartozik egy iskolateremben tanítani, 
a növendékeket hétköznap, vasár- és ünnepnapokon 
az isteni szolgálatra vezetni és ott reájuk felügyelni. 
Az állomás szeptember hó elsején elfoglalandó. A 
tannyelv magyar, de a község német. Pályázhatnak 
okleveles nőtlen férfitanítók. Folyamodványok, oklevél 
és működési bizonyítványok az iskolaszékhez címezve 
Kállinger Lajos, plébános, iskolaszéki elnökhöz külden-
dők Pilisborosjenőre, utolsó posta Üröm, Pest megye. 

(469-1—1) 

H I R D E T E S E K . 

és minden beszédhibát kezesség 
mellett sikeresen gyógyít So l t 
Lajos , B u d a p e s t , V., B á t h o r i -

utca 20. sz . Fölvétel naponta 12 —l-ig. Ismertető 
bérmentesen és ingyen. (440—X—1) 

Gyönyörű hegyes vidéken lakó állami tanító 

i gy városban vagy nagy községben működő állami 
tanítóval. Biztos 60 kor. mellékjövedelem havonként. 
Lakpénz 240 korona. Cím : S z é k e l y I., An ina , 

Krassó-Szörény m, (410—I—1) 

" P A T T 7 " P T 3 "pi\/r Giay Frigyes kartársat lakó-
X W1JI\--LI11)XJÍV1 helyének ezen úton való közzé-
tételére, hogy a „Baráti szerződés" ötödik pontjának 
minél előbb eleget tehessünk. S é r f e n y ö - s z l g e t e n 
(Pozsony megye). B á c s a y Lajos , állami iskolai 

tanító. (449—1—1) 

Alapíttatott 1863. évben. 

Első leánykiházasítási egylet 
m. sz. leány és fiúbiztosító intézet. Budapest, VI. ker., 
Teréz-körút 40. sz. az intézet saját házában. Leg-
előnyösebb és legolcsóbb díjtételek gyermekek bizto-
sítására. Változatlanul megállapított havi díjtételek. 
Azonnali haláleseti biztosítás. Kötvény- és bélyegilleték 
nem fizetendő. Prospektussal és fölvilágosítással szol-

gál az intézet. (184—12-6) 

Egy községben lakóref . taní tóéstaní tónő egy más községbe 

óhajt. Előnyös föltételek. Cím : Ref . kántortaní tó , 
Máramaros , H o s s z ú m e z ö . (412-11-1) 

Kremlioka,-féle fénytelen 

iskolatábla - máz 
koromfekete, teljesen fénytelen, alkalmas úgy használt, 
mint új táblák hemázolására. A bemázolt tábla 12 óra 
múlva már használható. 1 kg máz 10—12 m2 felületre 
elegendő. 1 kg ára 6 korona, 1 tégely piros vona-

lozási festék ecsettel együtt 70 fillér. 
Több tanszer- és világkiállításon kitüntetve. 

K r e m l i c k a F e r e n c , 
droguista, (368 —X— C) 

Prága-Karolinenthal, Király-út 4. sz. 

Magyar tanszerkészítö intézet 
F e l d m a i i n G y u l a , 

Budapest, VI., Felső-erdősor 5. szám. 
Összes népiskolai tanszerek. Physikai alapfölszerelés. 
Hivatalosan ajánlott beszerzési forrás. Kérjünk árjegy-

zéket. (193—XII—9) 

1 /Vi i w e l L i p ó t u t ó d a 
B U D A P E S T , IX. , Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, iskolaberendezések, tornakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
( 8 7 - 2 6 - 1 5 ) 

II ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR [Q 
= v i l lamos erőre berendezve . = 

STOWÀSSER J. 
cs.és kir. udvari tinngszergyäros, 

Budapest, 
a „Rákóczy" 

javított 

tárogató 
egyedüli 

feltalálója. 

Ajánlja saját 
gyárában 

készült összes 
vonós, fa-, 
réz-, fuvó-

II. ker., 
Lánchid-u. 5. 

'XSav 
hangszereit 
szakértői és 

föltétlen 
szolid árak 

mellett. 
Legújabb kiadású árjegyzék 

: összes hangszerekről és — Uarmvniumokról — 
kívánatra ingyen és bérmentve megküldetik. 

B I 
budapent, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - Ë S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, c s ü t ö r t ö k ö n (este). 

Megkaphatja e lapot m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
intézet, tehát az össze3 óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 6 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be.^Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasáb'ú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL 
BUDAPEST, II. KE it., OS1UOM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIK. EGYETEMI MOMÜA, l . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéís irato l ta t n e m aclxxiilc v i s s z a . 

A népoktatás reformja. 
(Tanítók szaktanácskozása.) 

Országszerte őszinte lelkesedést kel-
te t t Berzeviczy miniszter ama nemes 
eljárása, hogy törvényjavaslatára vonat-
kozó szakszerű tanácskozásra az ország-
ból összehívta a tanítókat. 

Jól esett látnunk azt az igazi lelke-
sedést, a hivatásérzet megnyilatkozását, 
mely az összesereglett tanítók körében 
észlelhető volt. Mély hálával eltelve 
fogadták ezt az egész tanítói karra 
megtisztelő s örökké emlékezetes tényt, 
mert eddigelé nemcsak Magyarországon, 
de az egész művelt világon nem volt annak 
példája, hogy egy állam közoktatási kormánya 
népoktatási törvényjavaslata beterjesztése előtt 
az ország tanítósága köréből szaktanácskozást 
hívott volna össze javaslata megvitatására. 
Emelte ennek az intézkedésnek becsét 
az a körülmény, hogy dr. Berzeviczy 
Albert előző napon a Tanítók Orsz. Bizott-
ságának tisztelgése alkalmával, amely 
köszönetét nyilvánította a miniszter 
úrnak azért az elhatározásáért, hogy 
tanítói szaktanácskozást hívott össze, 
nyiltan kijelentette, hogy az ország 
tanítósága köréből egybehívottakat nem-
csak a pedagógiai kérdésekie nézve 
hallgatja meg szívesen, hanim meg-
felelő formában szabad véleménynyilvánítást 
kíván a törvényjavaslat bármély fejezetére 
vonatkozólag. 

Ennek az igazán liberális, nagyha-
tású kijelentésnek tulajdoníthatjuk, hogy 
mindjárt a június 17.-én d. e. 10 órakor 
megnyitott értekezleten a miniszter 
üdvözlő szavai elhangzása után Molnár 
József, a körülbelül 1000-nél több tag-
ból álló Délmagyarországi Tanítóegye-
sület alelnöke, lelkes szavakkal, a jelen-
voltak osztatlan tetszése és élénk éljenzése 
közt üdvözölte a miniszter urat ezért a 
korszakos intézkedésért és a tanítóság országos 
megbecsüléseért. 

Az értekezletet a miniszter a követ-
kező beszéddel nyitotta meg: 

„Örömmel üdvözlöm ebben a házban, 
melynek létrejöttét a magyar tanítók 
humánus érzületének köszönhetjük, ebben 
a teremben, amelyben rövid idővel 
ezelőtt Fölséges Urunk királyunknak a 
magyar tanítókhoz intézett buzdító, 
jóságos atyai szózata hangzott el, a 
magyar tanítói kar ily nagyszámú ér-
demes ós jeles képviselőit, akik meg-
hívásomra készségesen megjelentek ezen 
az értekezleten, hogy megvalósítsák azt 
a célzatomat, mely szerint azokat, akik 
munkatársaim a népnevelés folytonos, 
mindennapi munkájában, munkatársaim-
má kívánom avatni népnevelésünk 
reformjának nagy korszakos föladatá-
ban is. 

Az előttünk fekvő javaslatot ismer-
tetnem és indokolnom nem szükséges; 
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önök bizonyára átértették nemcsak 
annak szövegét, de abban nyilvánuló 
intenciómat is; ismeretesek önök előtt 
azok a nyilatkozataim is, melyekkel a 
nemrég megtartott szaktanácskozmány 
előtt javaslatom alapeszméit megvilá-
gítani igyekeztem. 

A megtartott ankét föladatául főkép 
azt tűztem ki, hogy a reformot a maga 
nagy közjogi, politikai, közigazgatási, 
szociális és pénzügyi vonatkozásaiban a 
legilletékesebb tényezők közreműködé-
sével megvitassuk; ennek a föladatnak 
az ankét teljesen megfelelt s azonfölül 
igazolta azt, hogy a javaslat alapeszmé-
jére: a népnevelés irányelveire nézve Magyar-
ország közéletének vezető elemei körében 
nézetéltérés alig van. A jelen tanácskoz-
mány céljának főkép azt tekintem, 
hogy a javaslat fontos pedagógiai vonat-
kozásai és következménye iránt a nép-
oktatás föladataival gyakorlatilag fog-
lalkozó szakférfiak véleménye megnyilat-
kozhassék. De korántsem szándékom 
ebből a szempontból korlátokat állítani 
az eszmecsere útjába; a javaslat minclen 
részére nézve ebben az érdemes körben is 
szabadon nyilatkozliatik mindenki, sőt föl-
kérem az urakat, hogy nyilt és őszinte 
véleménynyilvánításukkal tájékoztassanak föl-
fogásukra nézve ós kijelentem, hogy 
minden higgadt és objektív véleményt 
.szívesen fogok megfontolás tárgyává 
tenni; azt azonban csak természetesnek 
találandja mindenki, ha a fősúlyt a peda-
gógia körében szerzett gyakorlati tapasz-
talataik útmutatására fogom helyezni. 

Tanácsukat nem felelősségem könnyí-
tése érdekében, hanem azért kérem, 
mert meggyőződésem, hogy a reform 
életrevalóságát, gyakorlati célszerűségét, 
hatását fogja fokozni az, ha keletkezé-
sének már első stádiumában a létre-
hozás munkájában résztvesznek azok, 

"kik azt alkalmazni és az életbe átvinni 
lesznek hivatva: a magyar tanítóknak 
hazafisága, intelligenciája és gazdag 
tapasztalata. 

E meggyőződósben üdvözlöm és 
hívom föl munkára önöket, uraim, 
munkálkodásukhoz szívemből kivánva a 
legjobb sikert!" 

Erre Molnár József a szaktancskozás 
tagjainak nevében köszönetet mondott 
a miniszternek, amért gyakorlati tan-
férfiakból szaktanácskozást hívott egybe 
s ezzel a tanítóságot megtisztelte, 
munkáját megbecsülte. 

Az üdvözlés elhangzása után a miniszter 
úr szólott, hogy a szaktanácskozás miként 
akarja a javaslatot tárgyalni. Egyhangú óhaj-
táshoz képest a javaslat általános tárgyalása 
elmaradt, a szaktanácskozás mindjárt belement 
a részletekbe és fejezetenként tárgyalta a 
törvényjavaslatot. A hozzászólások a közok-
tatásügyi miniszter, majd később Zsilinszky 
Mihály államtitkár elnöklése alatt történtek. 
A törvényjavaslat címénél dr. Gööz József kért 
szót. Tiszteletteljes szavakban kérelmet intézett 
a miniszter úrhoz, hogy használja föl ezt a 
korszakos alkotást arra, hogy a magyarországi 
tanítóknak azt a részét, akiket még ma törvény 
nem véd, nevezetesen a társulati, uradalmi, a 
kincstári télepeken levő s a nyilvánossági joggal 
fölruházott magániskolákban működő tanítókat, 
akiknek szerződéses viszonya 3 havi fölmondás 
után megszűnik és akik, mint a Nógrád megyei 
tanítóegyesület elnökségének irataiból kitűnik, 
korpótlékhoz még akkor sem juthatnak, ha a 
vármegyei közigazgatási bizottság a kor-
pótlék megszavazását elrendelte volna : foglalja 
be a községi és hitfelekezeti tanítókkal együtt 
ezen törvényjavaslat szövegétbe. Ennek követ-
keztében az egész törvényjavaslat megfelelő 
§-ainál mindenütt betoldandó lenne, hogy az a 
községi, felekezeti, társulati, uradalmi és nyil-
vánossági joggal fölruházott iskolák tanítói és 
tanítónői fizetésrendezéséről és jogviszonyairól 
is szól. 

Ezek az iskolák is kiegészítő tényezői a 
magyar népoktatásügynek. Legtöbbnyire erős 
küzdelmet folytatnak a magyarosodásért a két-
három nyelvű gyári, bányamunkások stb. gyer-
mekei között. Némely helyütt, pl. a Salgótarjáni 
Társulat telepein a környékbeli iskolák fölött 
magasan állanak fölszerelés, pontos iskolázás 
és tanítási eredmény tekintetében. Méltányos 
volna, hogy eme törvényjavaslat keretébe be-
vonassanak fizetés, korpótlék és szolgálati 
viszony tekintetében. 

Zoványi Lajos (Kraszna) a következők,et 
javasolja: 1. §. A mindennapi tankötelezettség 
7—13 évig, az ismétlő tankötelezettségié—15 

I éves korban legyen s az óvodakötelezettség 
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4—7 évig tartson. — 3. §. Hogy a gyermek 
még hány évig járjon, az az anyakönyvi ada-
tokból önként következzék. — 4. §. Az iskola-
szék, gondnokság akként reformálandó, hogy 
a tanító legyen az elnöke. 

M. Székely János óhajtja, hogy az iskola-
kötelezettség a 7-éves kor betöltésével kezdőd-
jék s hat évig tartván a mindennapi iskolázás, 
az ismétlő-tanfolyam legyen két év. A 2. és 
5. §§-okban említett fölmentettek nevei esetről-
esetre a kir. tanfelügyelőnek és főszolgabírónak 
ellenőrzés végett bejelentendők, hogy a tömeges 
fölmentésekkel visszaélés ne történjék. Annak 
megítélése, hogy kik nem sajátították el a 
mindennapi tanfolyam elvégzése után a szük-
séges ismereteket, bízassék a tanítóra, kétes 
esetekben a tanítótestületekre, illetőleg iskola-
felügyelőre. Ezek határozata ellen lehet folya-
modni végdöntés végett a kir. tanfelügyelőhöz. 
Mondassék ki a törvényben világosan, hogy 
minden tankötelesnek a népiskola hat osztályát 
sikerrel elvégezni elengedhetetlen kötelessége. 
Szükséges, hogy hazája történelmét, polgári 
jogait ismerje meg, ezen tantárgyakat pedig 
az V. és VI. osztályban tanítják. Aki hazája 
történelmét nem ismeri, abban a nemzeti ön-
tudatot fölkelteni, megerősíteni nem lehet. 
A 9. g-ban előforduló 20 K bírság helyett 
50 K teendő. 

Ónody Gusztáv a 2 kilométer távolságból a 
10 éven felülieket és ismétlőket az iskolába-
járásra kötelezhetőnek véli. A kisebbek, távo-
labb lakók és kellő gondozásban nem része-
sülők iskolábajárását a helyi viszonyoknak 
megfelelő Otthon létesítése által kívánja lehe-
tővé tenni. A 12. életévét betöltött tanuló, ha 
legalább az elemi népiskola IV. osztályát el 
nem végezte, köteles legyen járni mindennapi 
iskolába. A képezhető nyomorék gyermekeket 
ki kell emelnünk a koldusok sorából. A szel-
lemileg gyenge gyermekek számára kisegítő 
osztályokat állítsanak. A tankötelezettség végre-
hajtásánál a végrehajtást, az eljárást záros 
határidőn belül kellene foganatosítani. Az iskolai 
rend és fegyelem megóvása érdekében szigorúbb 
eljárás, legalább 50 K-ig terjedhető pénzbün-
tetés legyen. 

Brózsik Pál szerint a törvényben kimondandó 
az, hogy 6-éves kora előtt az elemi iskola 
I. osztályába senki föl nem vehetp és 12, illetve 
15-ik évet betöltő tanulók csak a tanév végén 
maradhatnak ki az iskolából. A további tanulás 
szükségességét a helyi hatóság, a tanítótestület, 
illetve a tanító véleménye alapján állapítja 
meg. A magántanulók szülői kötelesek a magán-
vizsgát a helyi hatóság előtt igazolni. A magán-
tanuló évről-évre köteleztessék vizsgára. Ha 
valamely szülő ezt igazolni nem tudja, a 8. 

§-ban mint kihágás 100 K-ig terjedhető pénz 
bírsággal sújtandó. A büntetés-pénzek csakis 
iskolai célra fordíthatók. 

Kondor Ferenc szerint ki keh mondani, hogy: 
a 6-éves kor megállapítása és a 12-éves, vala-
mint 15-éves életkor megállapítása nem kom-
plikálhatja a tanév rendes* megkezdését és annak 
teljes bevégzését. 

A szövegbe beszúrandó : „ valamely nyilvános 
hazai elemi népiskola" stb. Ugyanis gyakori 
jelenség, hogy a határszéli községekből, noha 
helyben van magyar iskola, a tankötelesek a 
szomszéd idegen ország iskolájába járnak. 

A kilométerekben való megállapodás azon 
célból, hogy esetleg a távol lakó tanulók föl-
menthetők legyenek, teljesen töröltessék. 

A kellő haladást nem tett tanulóknak a 7-ik 
évben is a mindennapi iskolában való vissza-
tartása a tanító és iskolafelügyelő föladatát 
képezze. Az iskolamulasztások nyilvántartása a 
tanító kötelessége legyen, mert erre a községi 
elöljáróság alkalmatlan, s a mulasztásokra a 
büntetést kiróni a szélesebb jogkörrel fölruhá-
zandó iskolafelügyelő kötelessége legyen. 

A kihágásra vonatkozó büntetés 10 koroná-
tól 100-ig terjedjen. 

Havas Pál szerint kívánatos volna, lia a 
népiskolai tankötelezettség 7 éves korban kez-
dődnék. A 3. §. ama rendelkezése, hogy, „Amely 
tanköteles az elemi iskola elvégzése után sem 
sajátította el a szükséges tudnivalókat, a 6 éven 
túl még egy évig köteles a mindennapi isko-
lába járni", a szegényebb sorsú szülők részéről 
igen nagy akadályokba ütközik. A magán-
tanulók kötelesek évről-évre valamely elemi 
népiskolába rendszeresen beiratkozni s minden 
tanév végén ezen iskolánál vizsgálatot tenni. o O 
Továbbá, hogy magántanítással csakis okleveles 
egyének foglalkozhatnak. Schön József a tan-
kötelezettséget 6-tól 14 évig terjedő időre 
kívánja megállapítani. 

Kostyál Béla szerint a tankötelezettség 
kezdődjék a gyermek hatodik évével s tartson 
annak tizenkettedik éve betöltéséig. Amely 
gyermek bánni yen okból az iskolába 6-ik 
évében nem vehető fel, hanem csak 7-ik esetleg 
8-ik évében : annak mindennapi tankötelezett-
sége életének 13-ik illetve 14-ik évéig tartson. 

Nisztor Joákim az alkalmas iskolaépítést 
sürgeti. 

Nemecskay István a 7-ik évtől kezdetné a 
tankötelezettséget. Helyteleníti a magánvizsgák 
összevonását. 

Tályai György szintén a 7-ik évtől kezdődő 
tankötelezettség híve. Minden községben a 
községi elöljáróság a legszigorúbb felelősség 
terhe alatt minden év augusztus havában 
a község összes lakosai előtt élőszóval, s kellően 

25* 
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megmagyarázva, hirdesse ki az iskolai év 
megnyitására vonatkozó §-okat és alkalmaz-
kodjék azokhoz. Erről az eljárásáról jelentést 
tegyen a közvetlen felettes hatóságának. 

Kropácsy István szerint, törvényes intézkedés 
kötelezze a szülőt gyermekének tankönyvekkel, 
tanszerekkel való ellátására még pedig mindjárt 
a szorgalomidő kezdetén. Szegényekről az iskola-
fönntartó gondoskodjék. A 9. §. hatályát 200 
K-ig terjedhető pénzbírság kimondásával kellene 
kiterjeszteni mindazokra is, akik akár szóval, 
akár sajtó útján izgatnak az iskola hazafias 
működése ellen. 

Járossy Endre, rozsnyói igazgató-tanító üd-
vözli a tankötelezettség kezdetének egy évvel 
későbbre való halasztásra vonatkozó előtte 
elhangzott s indokolt indítványt. Az ingyenes 
népoktatás behozatalára és az erkölcsi tekintet-
ből kifogás alá eső növendékeknek a népisko-
lából való kizárására s a javító-intézetekben 
leendő elhelyezésére tesz javaslatot. 

Bedő Dénes szerint, mivel az orth. izr. val-
láshoz tartozó még azon tanulók is akik az 
állami népiskolába járnak, — a német nyelv 
ápolása mellett 6 - 8 órai oktatásban részesül-
nek, mondassék ki ezen törvényben, hogy : 
vallásból ugyanazon tanulók számára 2 vagy 
legtöbb heti 4 óránál többet tartani nem lehet ! 

Mathiász József szerint minden szüle, gyám 
vagy gazda tartozik gyermekét 6-ik évének 
betöltésétől 15-ik évének betöltéseig elemi 
(mindennapi) iskolába mindaddig járatni, míg 
az elemi iskola hat osztályát be nem fejezte 
és csak ennek befejezte után köteles ismétlő 
iskolába járatni. Ha a magántanuló nyilvános 
iskolában vizsgát nem tesz, otthoni taníttatása 
zugiskoláztatásnak tekintessék. A tompaelméjű 
gyermekek mindaddig tűrendők az iskolában, 
míg róluk különös gondoskodás nem történik. 
Zugiskolának tekintendő oly vallási iskola is, 
melyet a népiskolába járó tanulók kora reggeli 
vagy késő estéli órákban látogatnak. 

Trájtler Károly orvosi vizsgálatra bízná, 
melyik gyermekre mikor kezdődjék a tanköte-
lezettség. 

Bitoók István javasolja, hogy 6-évesnél fia-
talabb gyermeket ne vegyenek föl az iskolába. 

Sretvizer Lajos (ig.-t. Bpest) harminchatéves 
gyakorlati tanítói pályája azt a meggyőződést 
érlelte meg benne, hogy az egészséges testű és 
a normális szellemi fejlődésű 6-éves gyermek 
jól megfelelhet az iskolázás követelményeinek, 
hogy ha az iskola nem zsúfolt, ha rendesen 
látogatja az iskolát, s ha a tanítás helyes mód-
szer alkalmazásával megy végbe. Nem szeretné 
az iskolai nevelés jótékony hatását még egy 
évvel kijebb tolni. A 2. §. kapcsán kérdi, hogy 
az iskolától 3 vagy több kilométer távolságban 

lakó gyermekekkel mi fog történni, ha föl-
menthetők lesznek a tankötelezettség alól ? — 
Az 1868. évi 38. t.-c. 47. §-a úgy intézkedik, 
hogy ily gyermekeket ambuláns tanító oktasson. 
A zugiskolákat a 7. §. szerfölött zsenerő" el-
bánásban részesíti. Azt kívánja, hogy hatá-
rozottan mondja ki e szakasz, hogy a zugisko-
lát az első följelentésre bezárhassa már a pol-
gármester, a főszolgabíró. 

Kozma László : Első sorban azért szólal föl, 
hogy dr. Göőz Józsefnek azt az indítványát 
támogassa, melynek értelmében uradalmi, társa-
sági és más efajta iskolákról is történjék a 
törvényben olyan intézkedés, mely az ott mű-
ködő tanítók existenciáját biztosítsa. Az első 
§-ban említett 6-éves életkor maradjon a 
kezdő tanítási életkor. Sok tanuló gyengesé-
gének oka a gyenge táplálkozás, a rossz lakás-
viszonyok, aki 6-éves korában ez ok miatt 
gyenge, az 7-éves korában is az. Nálunk nincs 
általános óvodába járás. Mi történik hát a 
6-éves, eleven gyermeksereg gondozásával? 
Szociális viszonyaink is azt követelik, hogy 
maradjon meg a tankötelezettség kezdetéül a 
6-éves életkor. Híve az ingyen iskoláztatásnak. 
A zugiskolák ügyében alkotott 7. §. nagy 
haladás a múlthoz képest, de már azt kijelenti, 
hogy az utolsó része e §-nak törlendő volna, 
mert nem tárgyalgatna soha sem egy zugiskola 
miatt, hanem ha a tény való, akkor kímélet-
lenül bezárná azokat. Ama javaslatához nem 
járul egyik fölszólalónak, hogy a tanító hatá-
rozza meg: ki mentendő föl gyengeség miatt 
az iskolába járástól s csak azután történjék 
meg az orvosi felülvizsgálat. Byen jogokat nem 
kér a tanító számára. Az orvos a szakértő, ő 
tegye ezt első sorban, ne a tanító. 

Arany Bálint szerint, aki a vizsgálatról 
kellő indokolás nélkül elmarad, 5 korona bünte-
téssel sújtandó. A sok tanköteles gyermekkel 
bíró szülők, a beiskoláztatás elősegítése cél-
jából államsegélyben részesüljenek. 

A házasság kötésénél necsak a keresztlevelet 
s azt az okmányt mutassák be, hogy hadköte-
lezettségének eleget tett, hanem az is, hogy 
népiskolai tankötelezettségének eleget tett. 

Elek Gyula szerint, a tankötelezettség 7 évvel 
kezdődjék. Javasolja, hogy aki a 6 elemi osz-
tályról nem mutat föl bizonyítványt, sem 
iparos-, sem kereskedő-tanonc nem lehet. 
Gyárakban sem alkalmazható. A magántanuló 
osztályonként tegyen vizsgát szeptemberben, 
megjelölendő iskolában. A beteg — rendes 
iskolába nem való — gyermekeket a hatótág 
orvosi bizonyítvánnyal mentse föl az iskolába-
járástól. A szülőnek engedjék meg egyszer-
máskor, hogy a tanítást meghallgathassa, szóval 
bepillathasson az iskolai életbe. 
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Törköly József javasolja a következőket : Az 
óvodai törvény hozassék szoros kapcsolatba a 
népoktatási törvénnyel. Az óvodák és gyermek-
kertek a népiskolák előkészítő tanfolyamaivá 
tétessenek és a törvény a nemzetiségi vidékeken 
hajtassék végre. Az óvodai tankötelezettség 
a gyermek életének betöltött 3-dik életévétől 
7-dik évének betöltéseig terjesztessék ki. A 
népiskolai tankötelezettség a 7-dik életév betöl-
tésétől a 15-dik év betöltéséig terjesztessék ki 
s a tankötelesek a nyilvános elemi iskola 
mindennapi 8-éves tanfolyamába tartozzanak 
rendesen eljárni. Az ismétlő iskola 3 évi tan-
folyama töröltessék s ahelyett a népiskola 
6-éves tanfolyama fölé 2 évi felső népiskolai 
tanfolyam emeltessék, melyben az oktatás s 
tekintetében falusi iskoláknál gazdasági, városi 
iskoláknál pedig az iparirányú szakoktatásra 
volna fektetendő fősúly. 

Marcsa György javasolja, hogy a tanköte-
lezettség a 7-éves korral kezdődjék. A minden-
napi tanfolyamra járjon el a gyermek 6 éven 
át, tehát 13-éves korában is. Az ismétlő iskolai 
tanfolyam, tekintettel a nép életviszonyaira, 
csak két évből álljon. Ez csak a tanévek szá-
mában látszik visszafejlődésnek, de a testben 
és értelemben fejlettebb gyermekkel kifejtendő 
tanítói munka belső tartalmában eredménye-
sebb és maradandóbb lesz. Amely gyermek 
6 éven át meg nem tanítható a legszüksége-
sebb ismeretekre, az oly nagy mértékben tompa 
elméjű, akit taníthatatlannak lehet tartani s 
mint ilyet nem tanácsos sem a többi 
gyermek érdekében, sem a fegyelem szempont-
jából tovább az iskolába kényszeríteni. A tan-
szabadság elvének azon mértékét, amely a 
magántanulhatásra az ismétlő iskolai tanfolya-
mon is jogot ad, szükségtelennek tartja, sőt 
az ismétlő iskola szükséges voltának komoly-
ságát látja benne veszélyeztetve. - Az ismétlő 
iskolát ki kell emelni jelentéktélenségéből. Nyújt-
son módot ez az iskola is valamely kenyérkereseti 
pályára. Tétessék valami megállapodás az iránt, 
hogy vasúti alkalmazott, postaszolga, levél-
hordó, közkórházi ápoló, bába csak az lehet, 
ki az ismétlő iskolai tanfolyam bevégzéséről jó 
bizonyítványt matat elő. A rendeletek sokasá-
gától félti az iskolaügyi adminisztrációt. A 
mulasztások megtorlására vonatkozó §-t kiter-
jeszteni véli az iskolás gyermekek védelme 
szempontjából is. Megbüntetendőknek véli 
azokat a munkaadókat, kik kapzsiságból az 
iskolás gyermekeket mulasztásra csábítják. 

Újlaki Géza szerint, az iskola megkedvelte-
tése szempontjából, az oktatás ingyenes legyen. 
A nemzeti állam kiépítése szempontjából az 
oktatás minden iskolában magyar. Az iskola-
köteles kort 7 évnél kezdené. Az olvasás és 

írás tanítása újabb módszerek szerint rendkívül 
megvan könnyítve. A mulasztásoknál javasolja, 
hogy a 8. §-ba beveendő a következő : azon 
hatósági közeg, mely közmunkára iskolaköteles 
gyermeket fogad él, kihágást követ el s ugyan-
ezen szakaszban kiszabott pénzbüntetésben 
marasztaltatik el. A 10 §-ba beletoldaná, hogy 
a közmunkában elmarasztalt fél a közmunkát 
személyesen tartozik elvégezni, ha a pénzbün-
tetést megfizetni nem tudja. 

Az isko ák számára történetet, földrajzot, 
alkotmánytant az állam Írasson. A felekeze-
teknek módot adjanak iskoláik fejlesztésére. A 
vasárnapi iskolát díjazzák. 60 tanulónal többet 
egy tanító semmi körülmények közt ne tanít-
hasson. 

Zádor Gyula : Ha a gyermek a legszüksé-
gesebb tudnivalókat a mindennapi tanfolyam 
elvégzése után nem sajátítja el, még egy évig 
köteles az elemi népiskolába járni, ez arra is 
jó lesz, hogy a szülőket gyermekeik rendes isko-
láztatására figyelmeztesse. Legtöbb esetben 
többet fog használni, mint a pénzbüntetés. Bün-
tetés sújtsa azokat a munkaadókat is, akik tan-
köteles gyermekeket a szorgalmi idő tanítási 
napjain munkába fogadnak. 

Az iskola- és a tanító tekintélyét sértőkre ki-
szabott büntetést olyan magasra kell emelni, 
mint amely az iskolamulasztásra ki van szabva. 
Ezt azért is kívánja, hogy az egyszerű nép ne 
így okoskodjék: „ha a gyermekemet rendesen 
nem járatom, 30—100 koronára büntethetnek 
meg, ellenben ha az iskolát, a tanítót sértem 
meg, csak 20 korona büntetést szabnak reám". 
Különben is sok törvényhatóságnak van az 
iskolai rend védelme tárgyában elfogadott 
szabályrendelete, mely 100 koronáig terjedhető 
büntetést szab. 

Rieszner József szerint annak megitélése, váj-
jon mely gyermek sajátította el az életviszo-
nyainak szükséges ismereteket : ne a tanítóra, 
sem az iskolaszékre, hanem a kinevezendő iskola-
felügyelőkre, illetőleg más kir. tanfelügyelői 
megbizottakra bízassék, aki a "VI. oszt. tanuló-
kat, illetve a 12 évet betöltött gyermekeket 
minden iskolában a tanév végén megvizsgál-
tatná s aszerint, hogy megfeleltek-e a követel-
ményeknek vagy sem, részükre elbocsátó bizo-
nyítványt adna ki, amelyen az ő neve aláírása, 
mint vizsgáló-biztosé, szerepelne. Ily elbocsátó 
bizonyítvány nélkül a gyermeket sem ismétlő-
iskolába, sem iparostanoncnak, sem pedig közép-
iskolába fölvenni ne legyen szabad. Az undort 
keltő betegségben szenvedő vagy tompaelméjű 
gyermekeket, ha szülőik jómódúak, ki lehet 
zárni a nyilvános iskolából, de a szegény szülők 
ily szerencsétlen gyermekeinek módot kell nyúj-
tani arra, hogy legalább olvasni megtanuljanak. 
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Oly községben, ahol 5 ily gyermek Tan, tanít-
tatásukról a községi elöljáróság gondoskodjék 
legalább heti 3 félórában) s a díj is a községi 
elöljáróságot terhelje. A mulasztási napló 3 ro-
vattal toldandó meg és pedig: „A tanulók lét-
száma", ,Jelen volt", „Hiányzott" rovatokkal. 
Arról, hogy vájjon a tanító helyes adatokat 
jegyzett-e be, a kii", tanfelügyelő, illetőleg meg-
bizottja meggyőződést szerez iskolalátogatása 
alkalmából. A meglevő 1902. évi 4120. ein. sz. 
utasítás 21—23. §. végrehajtása is nehézségekbe 
ütközik. Turócszentmártonban az áll. iskolába 
70 vidéki tanuló jár, kikkel szemben, ha mu-
lasztanak, kötve van kezünk, mert a gondnok-
sági elnök be nem idéztetheti szüleiket. 

Szalay István szerint köteles legyen minden 
község gyermekmenhelyet, illetve vagyoni ké-
pességének megfelelőleg óvodát állítani s be-
népesíteni, melynek nyelve magyar. A tan-
köteles kor 7 évvel kezdődjék. A szellemileg 
gyenge gyermeket a tanító vizsgálja meg s aztán 
jelentse be az elöljáróságnak a fölmentésnek tiszti 
orvos által való jóváhagyása céljábóL A zug-
iskolák megszabályozása tárgyában azt kívánja, 
hogy a talmudiskola-tanító magyarul tudó hon-
polgár legyen s a talmudiskolák a pedagógiai 
követelményeknek megfelelők s óraszámaik be-
illeszthetők legyenek a törvényes órarendbe. 
Családi fegyelmezési jogot kíván az iskolának. 
A tankötelesek dohányzási és alkohol-tilalma 
törvénybe iktatandó. 

Cliityil Pál : A nevelőktől megkövetelnék, 
hogy képesítő oklevelekkel s magyar honosságát 
feltüntető bizonyítványokkal az iskolai helyi 
hatóságnál igazolják magukat. A szegény, 
vagyontalan szülők gyermeke taníttatásáról 
azon község köteles gondoskodni, melyhez az 
illető gyermek tartozik. 

Molnár József az iskolamulasztások meg-
torlásának szigorítását kívánja. 

jBökényi Dániel a községet az iskolaköteles 
gyermekek anyakönyvének nyilvántartására uta-
sítaná. Tanköteles kor kezdetéül a 6-éves kort 
tartja alkalmasnak. 

Sára András megbüntetni kívánja azt, aki 
a szülőket befolyásolja, hogy gyermeküket 
magyar iskolába ne adják. 

Láng Gusztáv Trájtler Károly véleményét 
pártolja. 

A délutáni szaktanácskozás 4 órakor kezdő-
dött Zsilinszky Mihály elnöklete alatt. Később 
a miniszter úr elnökölt. Halász Ferenc osztály-
tanácsos megtette kimerítő észrevételeit a dél-
előtt fölmerült javaslatokra nézve. Általános 
megelégedésre jelezte, hogy a javaslatok nagy 
részét fölveszik a törvényjavaslat végleges szö-
vegébe. Az ált. tandíjmentességre megjegyezte, 
hogy ennek egyelőre pénzügyi akadályai van-

nak. A jelenvoltak jólesően győződtek meg az 
osztálytanácsos úr szavaiból arra nézve, hogy 
a közokt. kormány kellően értékeli a szak-
tanácskozmány munkásságát. 

A II. fejezet tárgyalásánál dr. Göőz József 
a l l . §-nál kéri annak fölvételét, hogy a községi 
iskoláktól kezdve az állami iskoláig ezen 
iskolák állandósítását szolgalmi jognak az 
iskolafónntartó ingatlan javaira való rátáblá-
zással biztosítani kell. Ez annál is inkább kívá-
natos, mert a tanító, ha nem végleges, — az 
Országos Nyugdíjintézetnek sem lehet tagja. 
Másrészt a birtoknak új meg új haszonélvezői 
esetleg megtagadhatnák az iskola fönntartását o o _ o 
és ezzel az iskola fönnállását veszélyeztetnék. 

Ugyancsak a 11. §-nál a nemzeti egység 
alapját képező egységes államnyelv tökéletes 
megtanulása végett kimondandónak tartja, hogy 
a mindennapos 6 évi tanfolyam 2 fokozatú: 
ú. m. I., II., IH. osztály tanítási nyelve kizá-
rólagosan csak az állam hivatalos nyelve: a 
magyar nyelv. A IY., V., VI. oszt. tanítási 
nyelve is magyar ; de oly helyeken, hol az 
iskolába beirottak legalább 51%-a nem-magyar 
anyanyelvű, ott a IV—Y—VI. osztályban, heti 
6—6—6 órán a helyben dívó idegen nyelvet 
is tanítják. Ekként a nemzetiségek családi 
nyelvét is — tekintettel történelmi fejlődé-
sükre — ápolhatnák az iskolázás folyamán. 
Több idegen nyelv közül az ott legelterjed-
tebb taníttassék. 

13. §. A nem állami elemi iskolák tanítási 
nyelvét a hitfelekezet maga állapítja meg . . . 
Az fölébe helyezné a felekezetet az államnak ; 
az állam köteles megvédelmezni bárkivel szem-
ben is saját hivatalos nyélvének elsőbbségi jogát. 
Ezért ahelyett a paragrafus helyett ilyen meg-
határozás kellene: „Magyarországon minden 
elemi iskolában az állam nyelvén kéli tanítani 
(magyar nyelven). A hat osztályos elemi iskolá-
nak egyelőre két fokozata van. Az alsó három 
(I., IL, III.) osztályban kivétel nélkül mindenütt 
csak magyar nyelven folyik a tanítás. Más 
nyelvet tanítani ezen a fokozaton tilos. Oly 
községben, ahol a lakosságnak még 50%-a 
nem-magyar nyelvű, ott az elemi iskola negye-
dik, ötödik, hatodik osztályában egy tantárgy-
ként heti 6 órán a községben dívó egyik nem-
zetiségi nyelvet is szabad tanítani gyakorlati 
szempontból, a családi kötelék iránt való tisz-
teletből. 

Ennek magyarázata : ekként mindennap egy-
egy órán át anyanyelvével foglalkoznék a ta-
nuló s három esztendő alatt megtanulná a nép 
számára abból a nyelvből szükséges alap-
ismereteket. 

Magyarországon minden elemi iskola tanítás 
nyelve magyar. 16. §. Az állami és községi 
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jellegű elemi iskolák tanítási tervének lényege l 
minden elemi iskola tanítás-tervének — mint 
annak magva — gerince legyen. Eme lényeges 
terv szerint lehet kibővíteni a hitfelekezeti 
és nyilvános jellegű magán elemi iskolák 
tanítási tervét. Ez a közös mag biztosítia a O I 
szerves kapcsolatot az ország összes állami 
iskolája működése között. Ez a tanítási anyag 
közös tartalma. Minden kötelező tantágyból az 
arra vonatkozó tankönyvekbe közös olvasmányok 
vagy egyéb közös cikkek vétessenek fel. (így 
az ABO-be kettő ; a második osztályos olvasó-
könyvbe 3 ; a harmad osztályos olvasókönyvbe 4 ; 
a negyedik osztályos olvasókönyvbe 5 ; az ötödik 
osztályos olvasókönyvbe 5 ; a hatodik osztályos 
olvasókönyvbe 5 ; s az ismétlő iskolák osztályai-
nak olvasókönyveibe egyenkint 2—2 olvasmány 
vétessék föl. A történelmi tankönyvekbe 4—4 
kis szakasz összesen legfeljebb 2 lapnyi terje-
delemben szintén közös anyagban vétessék föl). 
Ezen közös anyagot a magyar kir. közoktatási 
miniszter rendelettel szabályozza. Az összes 
tankönyvekbe kötelezően föl kell venni azokat 
a közös cikkeket : melyek Magyarország közjogi 
állapotának kicsiny, de hű tükrei. Már az 
ABU-be magyar ember, magyar haza (Magyar-
ország) magyar nemzet, magyar király fogahna 
ott legyen. A második osztályos könyvbe ugyan-
ilyen tárgyú olvasmányok, még hozzátéve a 
magyar nyelv címűt is. Erősen ki kellene 
fejezni az utóbbiban, hogy „Ahol mi lakunk, 
az ami hazánk : Magyarország, a magyarok 
hazája. Ennek minden ha, minden leánya magyar. 
Valamennyi magyar együtt véve magyar nemzet. 
Ami magyar nemzeti nyelvünk a magyar nyelv. 
Nálunk Magyarországon olyan emberek is 
laknak, kik nemcsak magyarul beszélnek, hanem 
más nyelveken is. Ki németül, M tótul, ki 
románul, ki szerbül, vagy egyéb nyelveken. A 
közös anyag a nemzeti egység tudatának ki-
fejlesztésére s a magyar nemzeti öntudat 
ébrentartására való. Közös nyelv és közös érzés 
alkotó részei a magyar nemzet önállóságának. 
Ezt mindenki nyíltan tartozik vallani és hirdetni. 
Testvéri viszonyok igaz kifejezése is ez az 
állami életben. Magyarországon minden elemi 
iskolai tanulóba bele kell nevelni azt a szilárd 
önérzetet, hogy ő a magyar nemzet tagja, a 
magyar állam polgára. A tanítás végcélját is 
a vallás- és közoktatási miniszter állapítja meg. 
A végcél vallásos, erkölcsös, értelmes jó magyar 
hazafiak, jó magyar honleányok nevelése. 

17. §. A nemzetiségek választotta tan-
könyveket a közoktatásügyi miniszter abból a 
szempontból is fölülvizsgálja, hogy elég mér-
tékben tanítja-e a gyermekeket a magyar állam 
iránt való hűségre, nemzetünk hánt való tisz-
teletre. 

18. §. Növendéklétszám egy tanteremben 
60-nál nem lehet több, miként ezt az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 26. §-a elrendeli az új épületek 
tantermeire nézve. Visszafelé egy lépést se kell 
tennünk. (A mai tanítóságot úgyis túlterhelik 
temérdek tantárggyal, társadalmi mellékfoglal-
kozásokkal.) 

Molnár J. kívánja, hogy városokban az isk. 
év 10 hónapig tartson; csak államilag elfoga-
dott tankönyvet lehessen használni; az ismétlő 
isk. tanítási nyelve kizárólag magyar legyen ; 
az ism. isk. tanításért 200 K díjat fizessenek 
a község terhére. 

Sára András szerint a szorgalomidő falu-
helyen tisztán 8, városon 9 hónap legyen. 

Bármely jellegű iskolában minden kötelezett 
tantárgy magyar nyelven tanítandó. E § máso-
dik és 3-ik bekezdése teljesen törlendő. Azon 
nem-magyar tannyelvű népiskolákban, melyek-
ben 20Vo-on alul van a magyar anyanyelvű 
tanulók száma, azok anyanyelvi oktatásáról is 
gondoskodás történjék. 

Bármely iskola tantervét a vall. és közokt. 
miniszter állapítja meg és bármely jellegű 
iskolában csak az általa kiadott tankönyvek 
és taneszközök használhatók. Egy tanító siker-
rel 60 gyermeknél többet nem taníthat. Ahol 
az iskolafenntartó a 60-on fölüli szám befoga-
dására alkalmas helyiséget nem építhet, ott az 
állam kötelessége megfelelő áll. iskolát fönn-
tartani, mely esetben az államsegély a helybeli 
más jellegű iskolától elvonandó. 

Az állami elemi iskolákban a tanítás legyen 
ingyenes. A felekezetek által fönntartott isko-
lákban is állapíttassák meg a tandíj maximuma, 
hogy egyes nemzetiségi iskolák a magas tan-
díjjal ne zárhassák ki a magyar anyanyelvű 
gyermekeket, s így lehetetlenné tegyék, hogy 
iskoláikba a magyar, mint tannyelv, valaha 
bevonulhasson. 

Havas Pál: 13. §. A magyar nyelv jogosult-
sága a nem állami iskolákban fokozottabban 
biztosítandó volna. A 4-ik bekezdés fölösleges, 
mert ennek alapján a nemzetiségek a magyar 
tannyelvű iskolákban is követeléssel léphetnek 
föl s ezzel a magyarosításnak egyenesen útját 
állhatják. 16. §. A hitfelekezetek által fönntar-
tott elemi népiskoláknál az egyházi főhatóság 
által megállapított tantervet — a nemzetiségi 
visszaélések megszüntetése céljából — a vallás-
és közoktatásügyi miniszternek felülvizsgálás 
végett bejelentetik. 17. §. Epen úgy a 17. g-ban 
a használandó tankönyvek — használatba lépés 
előtt, — n vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek felülbíráltatás végett beküldendők. A leg-
kívánatosabb azonban az összes népiskolai tan-
könyvek állami approbaciója. 18. §. A 80 
maximális létszám 60-ra redukálandó. 22. g 
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Az ismétlő tanfolyamok nem az elemi népiskola 
fölé, hanem mellé létesítendők, mert ez nem 
magasabb rangú, hanem az elemi népiskolával 
szerves kapcsolatban lévő párhuzamos intéz-
mény. Ahol gazd. szaktanító és szaktanítónő 
van, ott a gazdasági ismétlő iskola összes tár-
gyait ők tanítsák. 

Zoványi Lajos: 11. §. Az óvoda és elemi is-
kola között helső kapcsolat létesítendő úgy, 
hogy a kisdedóvoda minden iskola mellé föl-
állítandó s az elemi iskola I. osztályában a 
gyermekek csak írást, olvasást tanuljanak s 
vallásoktatásban részesüljenek ; minden egyébre 
járjanak be a gyermekek az óvodába. 17. §. 
Akik külön tanfolyamon szereztek képesítést a 
gazdasági tárgyak tanítására, azok részesüljenek 
díjazásban. 26. §. Ugy az ismétlő, mint a min-
dennapos tanulók heti óraszámait, illetőleg ma-
radjon meg a 68-iki, 38. t.-c. 52. §-a. 30. §.-t 
illetőleg kimondandó lenne, hogy az újon ki-
kerülő ifjak képesítve legyenek a gazdasági 
tárgyak tanítására. 

Onody Gusztáv : Megnyugvást talál a terve-
zet intézkedésében s főleg a tanügyi kormánynak 
a tervezet 43. §-ban biztosított jogában. A székes-
főváros környéki ismétlőket, főleg leányismétlő-
ket, gyakorlati irányban kívánja szervezni. Az 
osztály tanulóinak létszáma, nézete szerint 60-nál 
több nem lehet. 

Egri György szerint nyelvtanulásra a leg-
zsengébb kor a legalkalmasabb. Amely iskola 
4 év alatt nem teljesíti nemzeti misszióját, az 
háromszor 4 év alatt sem teljesíti. A határidő 
rövidebbre vonásának legerősebb indító oka, 
hogy a növendékek igen jelentékeny hányada 
már a harmadik, negyedik osztályban éri el tizen-
kettedik életévét s így az V.—VI, évfolyamba 
nem is juthat. Ne legyen az ismétlőbe jutás 
a kellő sikerhez kötve, mely korlát ugyis_ föld-
szintig ereszkedik a 13. év határán. Es ne 
legyen kezdő vonalul fölállítva a 12. év. 

Ritoók István külön díjazást javasol az 
ismétlő iskoláért. 

Kozma László szerint nagy és magasztos 
munka vár reánk, annak az előkészítése e 
törvény alapján, hogy a kultúra erejével és 
hatalmával úgy készítsük elő ezt a nemzetet, 
hogy már közel jövőben megtehessük ezt a 
határozottabb lépést. A 13. §-ban említett 
20°/o-ot kihagyná, mert ma nagyon sok helyen, 
ahol ' eddig 20% nélkül is magyar volt az 
iskola nyelve, visszafejlődés állhat be. Semmi 
%-ot sem mondana ki. Nemcsak a magyar 
nyelv tantervét, de annak tanítására még a 
részletes utasítást is megállapítaná. Azt óhajtja, 
hogy aki a törvényt szabja, az adja meg az 
összes iskoláknak a tantervet. A felekezettől 

bekövetelhető tankönyvekről a kézirat szót 
törölné, sőt megfelelő helyen kimondaná, hogy 
kéziratból a népiskolában semmit sem szabad 
tanítani. A kézirat használatában nagy vesze-
delmet lát. Ezért e kifejezést törölné a 41. §. 
b) pontja mellől is. 60 gyermeket egy osztályra 
maximumnak tart. Ott ahol állami iskola van, 
ott azzal láttatná el az ismétlő oktatást. A 
gazdasági ismétlő iskola okos megvalósításában 
nagy erőt lát, de a tanítást díjazná, ennek 
tantervét végleg az állam által állapíttatná 
meg. A gazdasági tanítók képzésének mai 
irányát nem tartja jónak. Csak hivatott és 
erről bizonyságát tevő tanítókat küldene a 
2-éves folyamokra. Akik valamely gazdasági 
tanintézet mellett szervezett tanfolyamon évről-
évre nyernek oktatást, azokat 4 hetes kur-
zusokra nem küldené. A büntetéspénzekre 
nézve, a már lekötött céloktól azt nem vonná el. 

Schön József : Ha egy tanító 80 gyermeket 
kénytelen tanítani ; akkor két csoportban két 
izben történjék, többet ér, ha 40 gyermek heti 
18, illetve 12 órában részesül, mintha 80 gyer-
mek heti 28 órában részesül. Ott, ahol a taní-
tás csak 8 hónapig tart, legyen külön nyári 
iskolázás az I., II. és III. osztályú tanulók 
számára, ahol csak játszanak, énekelnek, beszél-
getnek és kézügyességre tanítják a gyermeke-
ket. Ezen célra külön tanító is alkalmazható. 
A hitoktatást a tanító végezze minden iskolá-
ban kivétel nélkül; a felekezet meghatározza 
az anyagot, de a tanító egyeztesse azt a többi 
tantárgyakkal; az V—VI. osztályban már a 
felekezet embere taníthatna. 

Rizner J. szerint eddigi mértéke szerint 
tanítsák ezután a magyar nyelvet. 

Nemecskay István melegen üdvözli a módo-
sító javaslat I-ső fejezetét, mert erős a meg-
győződése, hogy annak törvénnyé válása és 
lelkiismeretes végrehajtása iskoláztatási ügyünk-
nek a lehető legrövidebb idő alatt hatalmas 
lendületet fog adni. A tankötelezettségi kort 
indokoltan a 7-ik életév betöltésétől kezdődő-
leg óhajtja s az első szakasznak kibővítését o y 
irányban kívánja, hogy a 12-ik, illetve 15 évét 
tanévközben betöltött tanuló a tanévet végig-
járni köteles. A magántanulók minden tan-
évben tartoznak nyilvános vizsgálatot tenni. 
A következők betoldását javasolja: „Ha vala-
mely községben a szellemileg gyönge vagy 
hülye tankötelesek száma a 30-at eléri, ezek 
külön oktatásáról az iskolafönntartó hatóság 
köteles gondoskodni." A 8. §. első pontja után 
„egyáltalán visszatartja" kitételt törölni s 
helyette: „14 nap alatt sem Íratja be" hozzá-
tételt javasolja. A 9. §-nál: az iskolai tanítást 
zavaró, vagy erkölcstelen kifejezést és maga-
viseletet tanúsító, a tanítói tekintélyt sértő és 
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kisebbítővel szemben tervezett 20 korona helyett 
50—100 korona bírságot javasol. 

Kropácsy István : Ha már minden iskola 
magyar tannyelvű nem lehet, a magyar anya-
nyelvű gyermek minden tantárgyat minden 
tannyelvű iskolában magyar nyelven tanuljon. 

II. fejezet 26. §-ához: Az ismétlő-iskolai 
tankötelesek tanítására előírt heti 7 óra a 
téli évszakban 3 köznapra, a szorgalmi idő 
többi szakában a heti 4 óra pedig 2 köznapra 
osztass ék föl. 

Kostyál Béla: A hitfelekezeti iskolákban is 
csak a kormány által engedélyezett tankönyvek 
legyenek használhatók, annál is inkább, mivel 
péld. a felső vidéki ág. ev. tót anyanyelvű 
iskolák tankönyveiben nincs ugyan állam, 
alkotmány vagy törvényellenes tan ; de ami 
nagy baj és veszedelmet is rejt magában, az 
az : hogy ezen tankönyvek nagy része cseh 
nyelven van írva. A tannyelv magyar legyen. 
Hogy ez kivihető, mutatják Trencsén-vármegye 
iskolái, melyeknek legalább felében magyar a 
tannyelv és sok helyen a tanulók a templom-
ban magyarul énekelnek. Ha a magas kormányt 
a most elhangzott és elhangzandó vélemények 
ennek szükségéről és helyességéről nem győz-
nék meg : hívja föl a magas kormány e 
tekintetben nyilatkozattételre a köztörvény-
hatóságokat. 

Járossy Endre véleménye szerint az ide-
gen ajkú növendékek magyar nyelvi oktatásának 
a törvényjavaslat 14. §-ában körülírt végcélja 
elérhetése céljából kívánja, hogy Magyarország-
ban bármily jellegű iskolában a tannyelv az 
első osztálytól kezdve az ismétlő iskola utolsó 
évének elvégzéseig, csak a magyar nyelv lehet. 

Zádor Gyula: Indítvány történt a szorgalmi 
idő emelésére, melyet a 12. §. állapít meg, 
azzal az indokolással, hogy a gyermekek 3—4 
hónap alatt elfelejtik azt, amire 8—9 hónapig 
tanították. Ezzel ez indítvány nincs megokolva, 
mert a sikeres tanítás eredménye nem 8—9 
hónapig tart, hanem kell, hogy az életre is 
kihasson, és ha úgy, mint a jó gazda tesz, bel-
terjesen tanítunk, azt el is érjük. 

A 13. §., mely az állami iskolák tanítási 
nyelvét a magyarnak mondja, szükséges, és 
jogosan megkövetelhető, hogy a községi isko-
lák tannyelve is a magyar legyen, mert a köz-
ség a magyar állam alkotó része és iskolája 
lényegében állami természetű föladatot teljesít. 

Bedő Dénes : Azon nem-állami népiskolában, 
hol a beiratkozottaknak 20%-a magyar anya-
nyelvű, a magyar nyelv is mint tannyelv hasz-
nálandó. Kibővítendő volna : vagy ha a beirat-
kozott tanulók szülőinek 20%-a kívánja, a 
magyar nyelv is tannyelvnek tekintendő. Az 
elemi népiskolában egy tanító 80 tanulónál 

többet nem taníthat, kimondandó volna, hogy: 
oly helyeken, hol a felekezeti iskola mellett 
állami népiskola is van, s ott a befogadásra 
a hely elegendő, a felekezeti népiskolában 
egy tanító 50 tanulónál többet nem taníthat. 
Mondassék ki, hogy az ismétlő-iskolában a taní-
tás nyelve magyar. 

Brózsik Pál megjegyzi, hogy a hittan min-
denkor az iskola helyiségében tanítandó. A 
nemzeti ünnepek minden iskolában a leg-
nagyobb fénnyel ünneplendők meg ; továbbá, 
hogy minden iskolának ügykezelése kizárólag 
a magyar legyen. Nagyon természetes s igen 
kívánatos, hogy a tanítás nyelve a magyar 
legyen. Kívánja, hogy a magyar vonatkozású 
tárgyakat kizárólag magyar nyelven tanítsák. 
Nem mindenkor a tanító az oka annak, hogy 
állam-, alkotmány- és törvényellenes tanokat 
hirdet és tanít. Sokszor máshol van a baj 
gyökere. Ki kell kutatni a baj gyökerét s azt 
elpusztítani. Derítse ki a vizsgálat, ki a hibás 
s bűnhődjék az, aki bűnös. Soknak tartja a 
80 tanulót. A 20. §-ra vonatkozólag kérdést 
intéz, mi történik a gyártelepek és bányászok 
tanulóival, kik délután 6 órakor kerülnek ki a 
munkából ? Mikor történnék ezeknek tanítása, 
ha figyelemmel vagyunk a 26. §. 7. pontjára ? 
Az ismétlő iskolában a fiúk a leányoktól okvet-
lenül elkülönítendők már ott is, ahol legalább 
két tanító van. Díjaztatni óhajtja az ism. oktatást. 

Nemecskay Isván : a II. fejezetnél mindenben 
csatlakozik Molnár és dr. Göőz javaslataihoz s 
különösen kiemeli, hogy a nemzetiségi iskolák 
I., II. és III. osztályaiban tisztán magyar 
nyelven történjék a tanítás s csak IY. és V. 
osztályokban nyerjenek a tanulók anyanyelvükön 
is oktatást, vagyis akkor, amikor a magyar 
nyelvet már elég folyékonyan elsajátították. 
Továbbá a 13. §-nál azt javasolja, hogy ha 
valamely nemzetiségi községben a magyar tan-
nyelvű tanulók száma a 30-at eléri, ezek 
tanítására kölön állami iskola áüíttassék, míg 
az ezen alul levő számú tanulóknak magyar 
nyelven is való tanítása szigorúan ellenőriz-
tessék, mert ennek elmulasztása könnyen oda 
vezethetne, hogy e magyar nyelvű tanulók az 
illető nemzetiségbe beolvadnak. 

Arany Bálint szerint az összes népiskolák 
tannyelve a magyar legyen, a hit- és erkölcstan 
tannyelvét azonban az iskolafönntartó hitfele-
kezet állapítja meg. A hit- és erkölcstan a 
tanító mellékfoglalkozásának tekintendő s az 
ezért járó külön díjazás se fizetésében kiegészí-
téséül nem szolgálhat, se nyugdíjsegélyből le 
nem vonható. 

Kondor Ferenc ; A hit- és erkölcstan taní-
tási nyelvére vonatkozó szakasz ezen toldással 
egészítendő ki az I. és II. osztályban : Ott, 
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hol a magyar növendékek száma nem éri el a 
20 %-ot, ott legalább ezen magyar anvanyelvüe-
ket külön magyar oktatásban részesíti az iskola. 
A 17. §. 3-ik bekezdése megtoldandó azzal, 
„végső esetben pedig az ilyen iskolát bezáratja". 
Ne az eszközül szolgáló tanító, hanem az igazi 
bűnös, az iskolaföntartó is érezze az állam meg-
torló kezét, ha jogával az állam ellen visszaél. 
Egy tanító legföljebb 60 ismétlő tanulót oktathat. 

Elek Gyula szerint szorgalomidő kis- és nagy-
községekben 9 — városokban 10 hónap legyen. 
Az illető egyházi főhatóság kívánatára a szer-
tartási nyelv használata is meg van engedve 
hetenként 1 órán. Az elemi népiskolában egy 
tanító 60 gyermeknél többet nem taníthat. 

Bieszner József: Valamennyi iskola jelleg és fo-
kozatra való tekintet nélkül, magyar legyen. Azt 
a meghatározást kéri, hogy a nem állami isko-
lákban, ott ahol a növendékek legalább 20°/o-a 
magyar anyanyelvű,. a magyar nyelv is, mint 
tannyelv használandó. Kimondandó lenne, hogy 
oly nem állami iskolákban, amelyekben az 
anyanyelvű tannyelv mellett a magyar is, mint 
tannyelv alkalmazásban volt, ezt ezek után 
megváltoztatni ne lehessen. A magyar nyelvbeli 
eredmény és az állami tanintézetek tanulmányi 
haladásának biztosítására meghatározandó, hogy 
sem állami ismétlő, sem felső nép- vagy polgári 
és középiskolába, sem pedig iparostanoncnak 
föl nem vehető, ha magyarul folyékonyan nem 
beszél és ha magyar bizonyítványt nem mutat 
elő. Kimondandó lenne, hogy oly községekben, 
ahol többféle jellegű iskola van, az állami 
iskolával egybekapcsolt ismétlő iskolában a 
szükséghez képest a többi iskolák tanítói 
— ha államsegélyt élveznek — kötelesek 
tanítani óráikat állami tantárgyak szerint 
beosztva, állami felügyelet alatt. Amely iskola-
fönntartó ebbe beleegyezni nem hajlandó, az 
maga tartson fönn iskolája mellett ismétlő 
tanfolyamot. Nem tartja erkölcsi tekintetben 
általánosan megengedhetőnek az ismétlősök 
együttes tanítását. 

Láng Gusztáv: A javaslat 1. "§-ra nem kívá-
nok kiterjeszkedni, nem kívánok foglalkozni a 
tankötelezettség idejének kitolásával, kiterjesz-
kedésével, mert véleményem szerint a javaslat 
e dologra nézve viszonyainknak teljesen meg-
felel ez idő szerint, mert meggyőződésem, hogy 
szociális viszonyaink fejlődése e kérdést a 
kellő időben úgyis önként meg fogja oldani. 
Szerencsésnek találom azonban Trájtler kartár-
sam indítványát, hogy az orvosi bizonyítvány 
szerint gyengéknek talált gyermekek tanköte-
lezettségének ideje a 7-ik évre állapíttassék 
meg. A 3. §. utolsó pontjának szövegezésében 
stiláris homályt látok az iskolai bizonyítvány 
súlyának szempontjából. 

Chityil Pál: A II. fejezet 13. §-ához: Az első 
bekezdésben : az illető egyházi főhatóság kívána-
tára a szertartási nyelv használata is (után) : 
„mint kisegítő nyelv" meg van engedve. A má-
sodik bekezdésben: állapítják meg (után): „de 
a magyar nyelv is mint tannyelv, illetőleg tár-
salgási nyelv használandó" ; továbbá ahol a 
növendékeknek legalább 20°/o-a magyar anya-
nyelvű, oda óhajtom módosíttatni, hogy „a ma-
gyar nyelv, mint tannyelv használandó" — és 
kisegítő nyelvül a nem-magyar nyelvűek anya-
nyelve használandó. 16. §-hoz : Az il ető fele-
kezeti főhatóság által megállapított tanterv 
esetről-esetre a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez jóváhagyás végett beterjesztendő stb. 
18. §-ban : A 80 tanköteles 60-ra redukálandó 
s ahol a növendékek létszáma túlhaladja e szá-
mot s az iskolafönntartó anyagi he yzete miatt 
ezek számára új osztályokat fölállítani nem 
képes, vagy ilyeneket fölállítani vonakodik, ha 
helyben stb a szükséges osztályoknak állam-
költségen való felépítéséről sürgősen intézkedik. 
24. §-ban: az 50 szám 30-ra leszállítandó. 

Ezzel a II. fejezet tárgyalása véget érvén, 
dr. Berzeviczy Albert miniszter esti 7 ' U órakor 
berekesztette a tanácskozást, a 111. — V. fejezetek 
tárgyalását folyó hó 18.-ának délelőtti 9 Va órá-
jára tűzvén ki. 

* 

— Második, nap. — 
Folyó hó 18.-án d. e. 9Va órakor ismét dr. 

Berzeviczy Albert miniszter, majd Zsilinszky 
Mihály államtitkár elnöklete alatt folyt a 
tanácskozás. 

A I I I . fejezet tárgyalásának megkezdése 
előtt fölszólalt: 

Halász Ferenc, miniszteri osztálytanácsos, 
reflektálván a II. fejezetekről elmondottakra. 
Az egyesületi, társulati és magániskolákra 
vonatkozólag kijelenti, hogy ezek a jelen tör-
vényjavaslat keretébe nem vehetők föl, de az 
évötödös korpótlékot illetőleg rólak is lesz 
gondoskodás. Az iskolai szorgalmi idő az utasí-
tásban rendeletileg lesz megállapítva. Az egy 
teremben tanítható (80) tanulók számát egye-
lőre még nem lehet csökkenteni, de fokozatosan 
javíttatni fog a helyzet. 

Ezután megkezdték a III. fejezet tárgya-
lását, mely első sorban a tanítói fizetések meg-
állapítását tartalmazza. Dr. Göőz József (Buda-
pest) a városokban a tanítók fizetését 1200 
koronában, faluhelyen 1000 koronában kívánja 
megállapítani. A 600 koronás segédtanítói 
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fizetést a segédtanítói állással egyetemben 
törölni kívánja. A felekezeti tanítók is a kir. 
tanfelügyelők kezébe tegyék le az esküt ; amely 
tanító a magyar király, a magyar állam ellen 
hűtlenül vét, az fosztassék meg állásától. 

Az özvegyi félévi járandóság kiadására 
vonatkozólag a községi iskolák közé a székes-
főv. községi iskolákat is be kell iktatni, mert 
ezek tanítói külön nyugdíj szabályzata az 1868. 
évi XXXVII. t.-c. eme rendelkezésének nem 
felel meg. 

Kozma László : A községi és felekezeti tanítók 
javadalmazásának fontos kérdésében, amidőn 
itt megjelent állami tanítótársaim megbízásából 
felszólalok, érzem helyzetemnek nehézségét. 
Nagy méltóságod nemes szivéhez fordulok, mert 
tudom, hogy intencióinkat megérti és arra 
kérem, hogy a nemzeti kormány előtt, mint 
annak tagja tolmácsolja a mi kérésünket azzal, 
hogy a magyar nemzet életében nem lehet 
hasznosabb befektetés, mint az, mely a nemzet 
tanítóságának tisztességes és nyugodt meg-
élhetést biztosít, mert fontos kérdés: ki lesz 
és milyen lesz, nyugodt lesz-e a nemzet taní-
tósága. 

Mi egy alapon állunk és ez az, hogy a 
magyar néptanító fizetése nem lehet kevesebb, 
mint amennyit az állam az érettségit tett 
állami tisztviselőknek ad, épen annyi legyen 
a lakásbér is. 

Ha a törvényben nem foglalhatna helyet, 
mi az a „tisztességes lakás", legalább a 
törvényt életbeléptető végrehajtási utasításban 
állapíttassék meg ennek a részletezése. 

Kérem azért Nagyméltóságodat a magyar 
nemzet tanítóinak érdekében : méltóztassék a 
tervezetnek a fizetésrendezésre vonatkozó részét 
úgy változtatni meg, hogy az állami tanítók 
javadalmával egyenlően 1400 koronában álla-
píttassék meg. 

Újlaki Géza a Göőz és Kozma indokolása 
alapján is kéri a közokt. miniszt. urat, hogy 
a tanítók egyenlő fizetésének elvét kivétel nél-
kül minden magyar tanítóra kiterjessze. 

Marcsa György : Teljes meggyőződésem volt 
mindig, hogy az iskolai üggyel azonos tanítói 
érdekek okos istápolása csak komolyságával 
számíthat arra a figyelemre, amelyre számot 
tart. Aki a magyar tanítóságot megmenti az 
anyagi gondok miatti elmerüléstől, az a leg-
nagyobb szolgálatot teszi a magyar nemzeti 
kultura fölvirágoztatására. Teljesen megnyug-
szom az előttem hangzott kívánságok teljesí-
tésében. „Kegyelmes Uram! eddigi munkásságá-
ból, itt-ott elejtett nyilatkozataiból etikai föl-
fogásának fénye villant meg, a tanítói jogos 
érdekek iránt szíve és érzéke van, állítom, 
hogy aki ily tulajdonságokkal állt a közokta-

tásügy vezetésere, az a tanítói érdekek istápo-
lásával is ideálisan fogja szolgálni a hazát és 
az igazságot. E tekintetben teljes bizalommal 
vagyok Nagyméltóságod jóakarata iránt." így 
végezte beszédét. 

Bedő Dénes szerint, a magyar nyelven való 
tanítás sikerét a tanfelügyelő vagy helyettese 
bírálja el, s ennek jelentésére a fegyelmi el-
járás megindítandó. 

Ritoók István a gazdasági ismétlő iskolákhoz 
szól hozzá. A tanító, ha gazdasági ismétlő isko-
lában tanít, ezért külön díjazásban részesüljön. 
Ezen órákban a leányokat tanítónők tanítsák 
s ezek azokból egyszersmind anyákat is nevel-
jenek. A tanítóság azt hiszi, nincs szükség ezen 
iskolákra. Pedig itt jó vezetés mellett meg-
tanulhatja, hogyan lehet kevés földből sok 
hasznot húzni. De hogy a jó vezetés e tekin-
tetben is meglegyen, kívánja, hogy már a 
tanítóképzőkben tanítsák a gazdaságtant. Fáj-
dalommal mondja, hogy van még hely Magyar-
országon, ahol nem hangzik még a magyar 
szó és nem dobogtatja a szíveket a magyar 
érzés. Hiszi, hogyha a magyar tanítók föl-
karolják ezt az ügyet, akkor be fog teljesedni, 
hogy minden ember ember lesz és magyar, ki 
e haza földjén él. 

Dr. Berzeviczy Albert közoktatásügyi minisz-
ter: Tisztelt uraim! Mielőtt tovább folynék a 
vita, miután később el kell hagynom a tanács-
kozmányt, most óhajtanék egy pár észrevételt 
tenni, anélkül azonban, hogy az ezutáni fel-
szólalásoknak bármi uton elébe vágni akarnék. 

Afelől biztosíthatom az igen tisztélt urakat, 
hogy nem csalódnak akkor, midőn e kérdések 
megbeszélésénél az én szeretetemre a népoktatás 
ügye iránt s a magyar tanítók ügye iránt 
appellálnak. (Éljenzés.) Legyenek meggyőződve, 
hogy ha egyedül csakis jóakaratom mértékét 
kellett volna ennek a javaslatnak szerkesztésénél 
alapul vennem, az valószínűleg sok tekintetben 
más alakot öltött volna. De kénytelen vagyok 
anyagi erőink mértékével is számolni. Mindazt, 
amit itt hallottam, igen szívesen fogom lelki-
ismeretes megfontolás tárgyává tenni. Engedjék 
meg azonban, hogy egyre-másra figyelmeztessem 
a t. urakat, ami talán a javaslat rendelkezései-
nek téves megítéléséből keletkezett. Göőz József 
dr. igazgató úr szives volt azt ajánlani, hogy 
ennek a törvényjavaslatnak a néptanítók 
fizetésére vonatkozó intézkedését jelentsük ki 
ideiglenesnek és tűzessék ki bizonyos időpont, 
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mikor az újra revizió alá kerüljön; e tekintet-
ben mint példára utalt a legutóbbi néptanítói 
nyugdíjtörvényre, mely tíz évi határidőt állapít 
meg. Megjegyzem, hogy a nyugdíjtörvény 
szerint tíz év múlva csak újabb mérleg készí-
tendő ; akkor ugyanis az volt az általános hit, 
mely csalódásra vezetett, hogy a nyugdíjalap 
tíz év múlva a maga erejéből lehetővé fogja 
tenni a törvénymódozatok könnyítését, javítását ; 
a mérleg azonban nemhogy javult volna, de 
rosszabbodott. Ezt csak közbevetőleg jegyzem 
meg, hogy utalhassak arra, hogy a néptanítói 
fizetések tárgyában legutóbb rendelkező 1903. 
évi törvénycikk semmi határidőt nem adott 
arra nézve, mikor vettetik föl a tanítói 
fizetések revíziójának kérdése és íme, alig 
telt el tíz év, már ismét foglalkozunk e kér-
déssel. 

Méltóztassék meggyőződve lenni, hogy a nép-
tanítók fizetésének rendezése annyira fontos és 
szükséges, hogy az országnak az elöl nem lehet 
kitérnie. E tekintetben nem gondolhatja senki 
sem, hogy azon intézkedések, melyeket a javas-
lat tartalmaz, hosszú időre megkötnék a kérdést. 
Meg vagyok győződve, hogy amint viszonyaink 
haladnak, fejlődnek, kell, hogy az ország ezzel 
a kérdéssel ismételve foglalkozzék. Ami az 
állítólagos 300 forintos minimumot illeti, amit 
itt is, másutt is mint fájdalmasat és szégyen-
leteset említettek, ne feledjük, hogy e fizetési 
összeg csak a segédtanítóknak van szánva, kik 
még nem is teljesen kvalifikált tanítók. A fő, 
hogy megkívánja, hogy akik az alapvizsgát le-
tették, mielőtt képesítő-vizsgára bocsáttatnának, 
gyakorlati időt töltsenek el. Erre van szánva a 
segédtanító és addig húzza csak a 300 forintot. 
Továbbá azt hallottam itt, mintha az állami taní-
tók és nem állami tanítók fizetése között ezen 
javaslat értelmében is nagy különbség állana 
fönn, mert amíg a nem állami tanító részére 
400, ott, ahol kívánják, 500 frt állapíttatik 
meg, az állami tanítókra nézve a kezdőfizetés 
1400 korona volna. Ez tévedés. Az állami 
tanító kezdőfizetése szintén 1000 korona és ezen 
törvényjavaslat értelmében, ha az törvénnyé 
válik, az állam módot nyújt minden iskola-
fönntartónak arra, hogy tanítóját már kezdet-
ben is ugyaniig fizetésben részesítse. E tekintet-

ben tehát a kezdőfizetés paritása máris el 
van érve állami és nem állami tanító kö-
zött. Törekvésünket oda kell irányítani fő-
kép, hogy a javaslat ezen rendelkezései a fize-
tési minimum tekintetében a teljes, 1000 koronás 
összeg erejéig minél tágabb körben, lehetőleg 
minden iskolánál érvényesülhessenek. Hogyha 
minden iskolafönntartó igénybe fogja venni azt, 
amit az állam itt neki fölajánl és tanítóinak 
ilyenkép megadja az 1000 koronás kezdőfizetést, 
akkor erre nézve különbség nem lesz állami és 
nem állami tanító között. A javaslat rendel-
kezései pedig épen arra alkalmasak, hogy a 
felekezeti iskolák fönntartóit arra indítsák, hogy 
igénybe vegyék az államnak ezt az egész segít-
ségét, mert míg a 93-iki törvényben minden 
állami befolyás csakis az állami fizetés kiegé-
szítéséhez köttetett és így egyes iskolafönntartók 
az állami fizetéskiegészítést igénybe nem vették 
azért, hogy az állam befolyásától magukat 
szabadon tarthassák, ezen törvényjavaslat értel-
mében a legfontosabb fegyelmi esetben az 
állam direkt befolyása minden tanítóra kiterjed, 
tekintet nélkül arra, vájjon fizetéskiegészítésben 
részesiil-e az állam részéről vagy nem, és így 
ez az oka a fönntartók tartózkodásának az 
állami segítség igénybevételétől egészen meg 
fog szűnni a jövőre. Ezeket óhajtottam csak 
fölvilágosításul elmondani. 

Bökényi Dániel a III. fejezethez : A fizet és-
rendezésre vonatkozólag hozzájárul Kozma 
László fölszólalásához. A 405. §. b) a tanítói 
állásra a szabályszerű pályázat kitétele mellé 
fölveendőnek tartja „ egyszerű előléptetés" 
útján töltendő be, mert az előléptetésben az 
érdemes munka elismerését találja és a jog-
talan protekció nem fogja a döntő faktorokat 
ostromolni. 

Láng Gusztáv : A javaslatnak fizetésrendezé-
sére vonatkozó részében egyetért Kozma kar-
társsal. Bármi legyen a sorsa a törvényjavaslat 
ezen fejezetének, ha hervadnak is reményeink 
egy időre, csüggedni nem fogunk. A haza, 
a sors nem enged csüggedni ; a bizalom, 
mellyel a nagym. miniszter úr iránt viseltetünk, 
okozat, mely az okot, a forrást magában hordja. 

Zádor Gyula hozzászól a 41. §-hoz, mely 
a fegyelmi eljárásról szól, következőképen : 
„Miután ebben a javaslatban olvasom, hogy a 
tanítóképző-intézetek tanárainak fegyelmi ügyei-
ben nagy méltányossággal jár el, amennyiben 
a fegyelmi bizottság fele a tanítóképző-intézeti 
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tanárokból áll, arra kérem nagyméltóságodat, 
kegyeskedjék a 41. §-hoz azt a módosítást most 
elfogadni, hogy a tanítók fegyelmi ügyeiben a 
a fegyelmi bíróság rendes tagja az általános 
megyei tanítóegyesületnek elnöke is legyen." 

Brózsik Pál szintén hozzájárul Kozma indít-
ványához, csak a 35. §-nál törölni óhajtja a 
600 K-ás fizetést s ott bátran kimondható a 
800 K fizetés. A segédtanítói cím töröltessék 
el s hívassák a képezdét végzett jelölt tanító-
jelöltnek s így a 800 K sem tanítófizetés lesz, 
hanem a tanítójelöltnek mint segélydíja. Göőz 
J. dr. által fölvetett megkülönböztetést nem 
fogadhatja el, mert némely falun nehezebb a 
megélhetés, mint Budapesten. 

Törköly József: Az áll. tanítók nevében és 
megbízásából Kozma László által tett elvi ki-
jelentésekhez minden tekintetben hozzájárni ; s 
egyedül az ill. fejezet 48. §-ához kíván rövid 
és indokolt észrevételt tenni ; nevezetesen : 
hogy ezen törvényjavaslat szentesítése és életbe-
léptetése után mindazonkülönbözö jellegű tanítók 
köteleztessenek a kir. tanfelügyelő előtt esküt 
tenni, kik még eddig nem tettek, s az eskü-
minta szövegébe pótlólag fölvétessék ez: „és 
a magyar nemzeti állam hü munkása és őre 
leszek !u 

Pataki Vilibáld szerint, midőn Kozma László 
által elmondottakat magáévá teszi, szükségesnek 
tartja, hogy minden további félreértés elkerül-
hető legyen, ezen javaslatban kimondassák : 
az 1400 korona törzsfizetésbe a kántori jöve-
delem be nem számítható, miután ezen funkció 
külön vá asztható a tanítói állástól s az állami 
iskolai tanítóknál sincs a kántori teendőkért 
járó díjazás beszámítva. 

Havas Pál intézkedést kér arra nézve, 
hogy a felekezeti fegyelmi bizottságban a taní-
tók is megfelelően lennének képviselve, vagy 
pedig a 46. §. úgy módosíttatnék, hogy az 
összes felekezeti tanítók fegyelmi úi;on való 
elbocsátása — tekintet nélkül az államsegélyre 
-—• a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóvá-
hagyásától tétetnek függővé. 

Nisztor Joakim: Meg kellene határozni, melyek 
azok az ismeretek, melyek tudósa nélkül ismétlő 
tanfolyamba a gyermek áü nem bocsátható, 
nehogy megtörténjék, hogy valamely nemzetiségi 
iskola épen a magyar nyelvi előhaladást nem 
fogja a legszükségesebb ismeretek közé sorozni. 
Bármilyen tanrendszert alkalmazzon valamelyik 
iskolafönntartó hatóság, kötelességévé kell tenni, 
hogy a miniszteri tantervben körvonalozott tan-
anyagot az általános 6 mindennapi és 3 ismétlő 
iskolai évfolyam szerint ossza be. Ennek hatá-
rozott kimondása nélkül nincs biztosítva az elő-
írt tananyag földolgozása. A tankönyvek hasz-
nálat előtt miniszteri engedélyezés céljából a 

magas kormánynak bemutatandók. Sok tan-
könyvvel való visszaélést tár föl. A törvény 
intenciójának elérhetése érdekében a növen-
dékek iétszámának leszállítását kéri. A nyelv 
elsajátítására a gyermek első évei sokkal al-
kalmasabbak, azért a magyar nyelv elsajátítá-
sára az első 3 osztályra kellene a fősúlyt fektetni. 

A IV. fejezet tárgyalását Ujváry Béla hozzá-
szólása nyitotta meg. Azt kívánta, hogy a 
tanítói szakvizsgálat tárgyai minden jellegű, 
tehát a felekezeti képzőkben is, még az első 
évfolyamtól kezdve kizárólag magyar nyelven 
taníttassanak. Dr. Göőz József is a tanító-
képesítés kérdéséhez szólt. Az egységes állami 
tanítóképesítés híve. A képesítő-vizsgálatot 
mindjárt a képző elvégzése után mindenkinek 
állami képesítő vizsgáló-bizottság előtt le kel-
lene tenni. 

Ezután a miniszter távozott és átadta az 
elnöklést Zsilinszky Mihály államtitkárnak. 

Schőn József (Budapest) azt kívánja, hogy 
a tanítóképzőbe csak érettségi bizonyítvány 
alapján legyenek föl vehetők a tanítójelöltek. 
Csatlakozik Ujváry indítványához. 

Járossy Endre: A tanítói állás tekintélyének 
emelése céljából, emelni kívánja a tanítók 
képzettségének színvonalát. Kívánja a peda-
gógiai akadémiák szervezését, ahova a tanító-
jelölt az érettségi vizsga alapján legyen föl-
vehető. 

Tályai szerint a tanító-képzőkbe a fölvétel 
a hat középosztályú bizonyítvány alapján eszkö-
zöltessék. A fölvételi vizsga eltörlendő. A 
tantárgyak közé az iskolai adminisztráció 
mint tantárgy fölvétessék. Az állami tanítókép-
zőkben eddig nyert oklevelek az érettségi bizo-
nyítvánnyal egyenlő ertékünek nyilváníttassanak. 

Ónody Gusztáv szerint az iskolafelügyelők 
az osztály vezetésétől fölmentendők, mert a fel-
ügyelet egész embert kíván. A rendbírság 
kirovásánál általános eljárást kíván. 

Halász Ferenc, oszt.-tanácsos, a fölhozottakra 
megjegyzi : a gyakorlati évek nem törölhetők el 
s azért meggondolandó úgy ez, mint az, hogy 
a tanítóképzőkbe a VI. középiskolai osztály 
elvégzése alapján történjenek a fölvételek. 

Elek Gyula : Az elhangzott javaslatok közül 
különösen az Ujváry kir. tanácsos és dr. Göőz J. 
igazgató urak javaslatait fogadom el, egyedül 
még csak azt óhajtom, amiről még eddig szó 
nem volt, hogy a tanító- és tanítónőképző-
intézetek tantárgyai közé mint igen fontos 
tantárgyat az egészségtant s ezzel kapcsolato-
san az életmentést igtassák be. 

Kondor E. javaslatai : A tanító- és tanítónő-
képző-intézetekbe fölvételi vizsgával senki se 
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léphessen. A tanító- és tanítdnőképzőben osz-
tályugrás ne történjék. A német nyelv.teljesen 
törlendő. Az összes képzők tannyelve a magyar 
legyen. A képző tanári karában legyen egy 
tanár, aki 10—15 évig tanító volt. A tanító-
képzőintézet 4 osztályának elvégzése után az 
összes jelöltek egy évi pedagógiai kurzust 
végeznek államsegé lyei. 

Schenk Jakab : A fölvételi vizsgák beszünte-
tését kívánja. A tanítóképzés és képesítés 
állami ügy legyen. A felekezeti tanító- és 
tanítónőképző-intézetekben tartandó tanítóképe-
sítő alapvizsgálathoz a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter kormányképviselőt rendel ki, ez 
legyen a kir. tanfelügyelő. A 70. §. kibővítendő 
azzal, hogy már most is rendeleti úton legyen 
intézkedés, hogy a mostani képesítő ne kövesse 
röktön az ogztályvizsgát. Ha az alapvizsgát 
tett állást nem kap, látogathasson helybeli 
elemi iskolát — tanítgasson s erről bizonyít-
ványt fölmutatva: szakvizsgára bocsájtandó. 

Bedő Dénes javasolja hozzátenni, hogy: az 
állami tanító- és tanítónő-képezdébe a köz-
tartás, bennlakás vagy pénzbéli segélynél a 
tanítók gyermekei előnyben részesülnek. 

Mihály Ferenc szerint a tanítóképzés és 
képesítés kérdésének szerencsés rendezésével 
fogja az állandóság jellegét magára ölteni e 
törvényjavaslat. A 49. §. szerint a fölvételi 
vizsga ezután is meg lesz engedve. Ez föltét-
lenül törlendő. S helyette oda iktatandó, hogy 
a magyar beszédben nem jártas növendék a 
tanítóképzőbe föl nem vehető. 

Néptanítói föladatot a gyermekek szeretetére 
való képzés és a nép vezetésére való képesítés 
nélkül tökéletesen betölteni nem lehet. A tanító-
képző-intézetek kötelezett tantárgyaiban a 
szocialpedagógiai irányt kidomborítva nem 
látja. A népiskolai oktatástan elsőrendű köve-
telménye legyen a gyermekszeretetre és a nép-
vezetésre való képzés. 

Bitoók István : Az ismétlő iskola tanításáért 
megérdemli a tanító a külön díjazást, mert 
idejének, szellemi tevékenységének komoly föl-
használásával képes csak megfelelni hivatásá-
nak. Ahol leányok vannak az ismétlő iskolában, 
ott azok tanítónők által taníttassanak. A leá-
nyok, mint leendő anyák, előkészítendők az ő 
életpályájukra. A gazdasági ismétlő iskolai ta-
nítónők anyákat fognak képezni, gondos, taka-
rékos, jó családanyákat, kik gyermekeiket tud-
ják nevelni. Kénytelen vagyok megvallani, hogy 
a tanítóság nagy része nem kedveli az ismétlő-
iskolát. Voltam egy községben, ahol egy lelkes 
és szorgalmas nő, aki nem volna rászorulva, 
megmutatta a lakosságnak, hogyan kell kevés 
földből sok hasznot kivonni. Ez a gazdasági 
ismétlő iskola célja ; nem helyesen fogják fel a 

dolgot, akik megijednek tőle. A civilizáció 
mindnyájunkra terhet ró. Több igénye van egy 
napszámos embernek, mint 100 év előtt egy 
földesúrnak. Ezt nem lehet a gabonaterméssel 
kiegyenlíteni. Kertészettel a csekély földből is 
lehet hasznot kihúzni annyit, amennyit pl. nem 
lehet 10 vagy 20 nagyobb területből sem. 
Teljes elismeréssel nyilatkozom a gazdasági 
ismétlő iskolákról. Javaslatom az, hogy a tanító-
képző intézetekben minél intenzívebben taníttas-
sák minden ismeret, ami szükséges arra, hogy ki-
váló képességű növendékek lépjenek ki az inté-
zetből az életbe, gazdasági tekintetben is. Min-
dig fájdalommal látjuk, ha a hazának egy 
részén a magyar szó még nem hangzik, a ma-
gyar érzés nem dobogtatja a szíveket. 

M. Székely János: a 49. §-ból törültetni 
óhajtja, hogy a képzőintézet tanári testülete 
fölvételi vizsgálattal fölvehessen valakit a tanító-
képzőbe ; híve a magyar tanítóképzésnek s 
óhajtja, hogy állami szakvizsgáló bizottság előtt 
szerezhessen bárki oklevelet, s a vizsgálat nyelve 
kizárólag magyar legyen. 

Ónody Gusztáv (Erzsébetfalva) : Az egységes 
magyar tanítóképzés híve. A képző-intézetbe 
belépőtől megkívánja a magyar nyelv tudását. 
Csak képesített tanítóra bízná az osztály 
önálló vezetését. 

Szalay Sándor indítványozza, hogy a képezdei 
fölvételi vizsgálatra az engedélyt a tanári tes-
tület véleménye alapján a kir. tanfelügyelő adja 
meg s a 18-ik életévöket betöltöttek is vétes-
senek föl kivételes esetekben miniszteri enge-
déllyel. A tantárgyak közzé vétessék föl a 
perrendtartás. A hitfelekezetek által fenntartott 
képzőintézetek tanítási nyelvét a fenntartó fő-
hatóság és a kir. tanfelügyelő meghallgatásával 
a közoktatásügyi miniszter állapítja meg. 

Kozma László : Emelné a tanítói pályára 
való előképzettséget 6 osztályra. Veszedelem 
volna bent hagyni a 49. §-ban a fölvételi 
vizsgálatot. A tantárgyak közé fölvenném az 
iskolai rendtartást. A tanítóképző int. tanárrá 
való előlépése a tanítónak a 61. §. kikötése 
szerint lehetetlen. Dr. Göőz József javaslata 
komoly tanulmány. Annak indokolását úgy 
látja kivétel nélkül elfogadják. Azonban a 
65. §. a) pontját meghagyná. A tanítóképesítő 
alapvizsgálatot megtartaná. A növendék ezt a 
III. év végzése után tenné le. A szakvizsgálat 
letételét nem kötné a két évi gyakorlathoz, 
hanem annak letételét már a negyedik isk. 
év végén megengedné. o O O 

A községek és hitfelekezetek által fenntar-
tott elemi népiskolánál alkalmazott tanítók évi 
fizetése legalább 1000 korona, melyet az állam 
a magyar nemzeti nyelv sikeres oktatása címén 
kiegészít (ideértve a magyar iskolák tanítóit is) 
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1200 koronára. A fizetéseknek ezen rendezése 
1904. évi január hó l-ig visszamenőleg történjék. 

Bökényi Dániel a IV. fejezethez: A tanító-
képzőbe fölvételre középiskolai hat osztály 
elvégzését találná helyesnek; ezzel elérnök, hogy 
tanköteleskorban levő növendék az ő fiatal 14. 
életévével nem volna fölvehető. A képezdékbe 
30-nál több nem volna fölvehető. Az 56. §-ba 
az egyházi főhatóság a miniszteri tanterv 
alapján állapíthassa meg a felekezeti képezde 
tantervét. 

Nisztor Joachim áll. isk. igazgató szerint a 
segédtanítói intézmény föltétlenül törlendő. A 
tanítóság értelmi színvonalának emelését sür-
geti, melynek hiányában nemzeti nevelésünk 
nem lesz teljes. 

Ezekután áttértek az V. fejezet (felügyelet) 
tárgyalására. Az első fölszólaló : Göőz József 
dr. a tanítóságra nézve elismerést lát abban, 
hogy a tanfelügyelet hatásosabbá tétele végett 
a kormány tanítókból iskolafelügyelőket alkalmaz. 
Helyesli, hogy a tanfelügyelőt fölruházzák olyan-
forma végrehajtási joggal, mintha főszolgabíró 
volna kisebb megtorlás (rendbírság) tekinteté-
ben. Csak visszaélés ne történjék vele. Fölszó-
lalása végeztével fölhasználja az alkalmat, s a 
székesfővárosi jelenlevő tanítók nevében mély 
köszönetet mond a közoktatási miniszternek, 
hogy megtisztelő alkalmat nyújtott eme törvény-
javaslat tanítói szempontból való tárgyalására. 
Ujváry Béla arra kéri a minisztert, hogy 
'iskolafelügye!őkké első sorban érdemes el. iskolai 
tanítókat, illetőleg igazg.-tanítókat nevezzen ki, 
jutalmazva és elismerve ezzel is a buzgó taní-
tók érdemeit ; több tanítós iskolák igazg.-taní-

> O O 
tóit mentse föl a tanítás alól s helvökbe, 
iskolafelügyelői megbízatásuk tartamára, ideig-
lenes tanítókat alkalmazzon ; az ilyen iskola-
felügyelői megb'zások pl. 3 évi turnusokra 
volnának beosztandók, hogy lehetőleg minden 
érdemes tanítóra, illetőleg igazg.-tanítóra sor 
kerülhessen. Ez mintegy előkészítő iskolája 
volna a tanítóságnak a tanfelügyeletre, amely-
hez azonban magasabb képesítést kíván, de oly-
képpen, hogy a jövőben tanfelügyelő ne lehessen 
az, akinek el. iskolai oklevele nincs. (Altalános 
helyeslés.) A tanítói oklevél megszerzése után 
azonban a jelöltnek még legalább a polg. isk. 
képesítést is meg kellene szereznie. Fölveti a 
tanfelügyelői szakvizsgálat eszméjét, mely be-
tetőzése volna a kir. tanfelügyelő képesítésének 
s mely az egyetemen volna, külön vizsgáló-
bizottság előtt, leteendő pedagógiai, didaktikai 
és jogi adminisztracionális tárgyakból. 

A szaktanácskozás tagjai ezt az indítványt 
egyhangú helyesléssel fogadták s az azután 
fölszólalók mind kijelentették ahhoz való hozzá-
járulásukat. 

Schön J. szerint a tanfelügyelőnek a jog-
és hatáskörét ki kell terjeszteni, jobban is 
kell javadalmazni. Ne büntessük a tanítót, 
hanem jutalmazással serkentsük magasztos 
föladatainak teljesítésére. Hívjunk meg fele-
kezeti tanítót állami iskolába, falusi állami 
iskolai tanítót városi államiba stb. A többiekre 
nézve magamévá teszem Ujváry B. javaslatát. 

Molnár József szerint iskolafölügyelők helyett 
kir. "tanf. kirendeltségek létesíttessenek. A rend-
bírságolás törlendő. A tanfelügyelői szakvizs-
gálatot helyesnek tartja. 

Trajtler Károly szerint az „intézi" tétel 
után beszúrandó : Ezeken kívül az állami 
tanító-testületi üléseken tapasztalataikról (min-
denkor az iskola megnevezése nélkül) bíráló-
előadást tart és egyes fontosabb tanítási kér-
désben vagy eljárási módok fölött eszmecserét 
is indít. Hozzájárul Ujváry javaslatához. 

Szalay István a szakfelügyeletet ille-
tőleg óhajt csak szerény nézetet kockáz-
tatni. Jóllehet tudja, hogy a javaslat minden 
intézkedése, így a 77. §-a is nemcsak a tanítók 
ezirányú régi vágyát teljesíti, de egyszersmind 
azokkal az eshetőségekkel is számol, ha 
esetleg az iskolalátogatás céljából nem volna 
elvonható iskolájától az arra alkalmas nép-
tanító. Ez okból más — hozzáértő — egyéneket 
is kontemplál. A szakfelügyelet (iskolafelügyelet) 
kérdését csakis tapasztalt tényleges tanítók 
alkalmazásával lehet megoldani. Az iskola-
látogatásra kiküldendő működő tanítóknak 
látogatásuk idejére való helyettesítésére bocsát-
tassék minden tanfelügyelő rendelkezésére 2—3 
mozgó helyettesítő tanító, akik az évközben 
netán előforduló betegeskedés esetén a beteg-
helyettesítés ügyét is szolgálhatnák. 

Zoványi Lajos : Az iskolafelügyelő, mint ön-
álló állás szervezendő. A tanfelügyelő rendbir-
ságolását illetőleg megállapítandók az esetek 
melyekben a rendbírság alkalmazható s a jog 
a felekezeti tanítókkal szemben is kiterjesz-
tendő. Az 1868. : XXXVIII. t.-c. 52. g-a érvény-
ben hagyandó. 

Az iskolafelügyelet a nemzetiségi vidéken 
minél előbb s mint önálló intézmény kiterjesz-
tendő ügykörrel megvalósítandó. 

Az V. fejezet letárgyalása után dr. Berzeviczy 
Albert miniszter (aki időközben a képviselő-
házból visszajött) köszönetet mondott a szak-
tanácskozás tagjainak buzgó és sikeres munká-
jukért; elismerte, hogy a tárgyalások magas 
színvonalon állottak és a gyakorlati tapasz-
talatokból eredt javaslatok, amelyeket a vég-
leges szövegezésnél figyelembe fog venni, sok 
tekintetben javítottak a törvényjavaslaton. (Él-
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jenzés és hosszan tartó taps ; a szaktanácskozás 
tagjai helyökről fölállva éltetik dr. Berzeviczy 
minisztert, Zsilinszky államtitkárt és Halász 
Ferenc osztálytanácsost.) 

Kozma László a szaktanácskozás tagjainak 
tüntető éljenzése közt köszönetet mond a minisz-
ternek, amiért módot nyújtott a tanítóságnak, 
hogy nézeteit a népoktatási törvényjavaslatról 
szabadon, mindennemű korlátozás nélkül elmond-
hatta. 

Ezzel a szaktanácskozás f. hó 18.-án d. u. 
1 óra 15 perckor véget ért. 

= Az Orsz. Bizottság küldöttsége f. hó 
16.-án tisztelgett dr. Berzeviczy Albert köz-
oktatásügyi miniszternél, hogy köszönetet 
mondjon a miniszternek a szaktanácskozás 
egybehívásáért. A köszönő beszédet a küldöttség 
vezetője : Somlyay József elnök lendületesen 
mondotta el, kérvén a minisztert, hogy a tanítói 
fizetések dolgában menjen el a lehetőség leg-
szélsőhatáráig. Dr. Berzeviczy Albert miniszter 
a köszönő beszédre a következőleg válaszolt : 
„Mélyen tisztelt Uraim! Amikor a népoktatás 
terén módosítást tárgyazó törvényjavaslatnak első 
előadói tervezetét közrebocsátottam, számoltam 
azzal, hogy ez a tervezet minden igényt és 
kívánságot kielégíteni nem fog. Számoltam 
azzal is, hogy ez a tervezet erős elitélésben, sőt 
megbélyegző | megtámadtatásban fog részesülni 
bizonyos oldalról, azoknak a szélső nemzetiségi 
agitátoroknak az oldaláról, akik ebben az ő 
érdekeik és törekvéseik meghiúsítását és a 
magyar nyelv jogainak érvényesítését látják. 
Azonban, hogy oly erős megítélésben és táma-
dásban fog részesülni a javaslat más oldalon 
és a fővárosban megtartott, magyar tanítók által 
megtartott értekezlet részéről, mintahogy ez 
tényleg részesült, azzal nem számoltam, arra 
nem voltam elkészülve. Epen azért őszinte 
örömmel és elismeréssel fogadom azt, hogy 
igen tisztelt uraim, mint a Tanítók Országos 
Bizottságának képviselői, szívesek voltak nálam 
megjelenni, és ezzel megerősíteni engem abban 
a meggyőződésben, melyet egy percig sem 
változtattam meg, amelyet állandóan tántorí-
tatlanul tápláltam, hogy ezeket a megtáma-
dásokat nem, tulajdonítom a magyar tanítók, 

összességének. De, tisztelt uraim, kiemelte szó-
nokuk is, és meglehetnek győződve, én igen 
szívesen mentem volna még tovább, mint a 
javaslat megy ; és nem szabad feledni azt, 
hogy azok, akik egyénileg érdekelve nincsenek 
mellette, azok gondolkozhatnak úgy, hogy 
inkább maradjon későbbre a reform, de való-
sítsuk meg teljesebben, jobban a fizetésemelést ; 
akik emellett egyénileg nincsenek érdekelve, 
gondolkozhatnak így, de egészen más azon 
200—300 forintosoknak, az emellett nyomorgó 
tanítóknak a helyzete : azokra nézve ez a reform, 
a fizetésemelés fölötte sürgős is. Amit tőlem az 
ankét előestéjén kívántak, az, hogy akkor, 
amikor az már össze volt híva, az ország 
minden részéből ide hívtam tudós, tekintélyes 
férfiakat, — hogy az ankét megtartását füg-
gesszem föl, halasszam el, csak annak akarom 
tulajdonítani, hogy a helyzet félreismerésé-
ből eredő kívánság volt, mert akik azt kí-
vánták, lehetetlen, hogy be ne lássák, hogy 
ily lépés az egész reformakciót annyira kom-
promittálta volna, hogy a kudarcot tán soha 
ki nem heverte volna. Én megvagyok győ-
ződve ma is, hogy helyesen cselekedtem, 
mikor az ankétet összehívtam, megtartottam. 
Arra is számítottam, hogy ebben a magyar 
tanítók támogatni fognak. Ez célja főkép a 
holnap megtartandó ankétnek, melyet én a 
pedagógiai rendelkezés megvitatásának céljából 
hívtam össze, de melyen nem akarok korlátot 
szabni a vitának és meggátolni az ott meg-
jelenő tanítók véleménynyilvánítását, mely, nem 
kételkedem, higgadt, objektiv vélemény leszen. 
En az őszinte véleménynyilvánításra a leg-
nagyobb súlyt fektetem, és szívesen veszem, 
ha a törvényjavaslat bármely részében a ren-
delkezéshez nyíltan és közvetlenül hozzászólnak. 
Mélyen tisztelt Uraim! Nem is képzelhető 
máskép egy nagy, mélyreható, az egész nép-
oktatást reformáló javaslat keresztülvitele, mint 
úgy, hogy a magyar kultuszminisztert ebben 
a munkában a magyar tanítók támogatják. Erre 
számítottam, erre építettem és ezért örülök 
itteni szíves megjelenésüknek. Kérem uraim, 
legyenek meggyőződve, hogy őszinte törekvé-
sem az lesz, hogy önökkel teljes egyetértésben 
haladhassak." 
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Az Országos Kisdedóvó-Egyesület 
örömünnepén. 

Ma, amidőn a hazaszeretet szent gondja 
nemcsak a kormány tagjait s a törvényhozás 
többi tényezőit, hanem a müveit magyar társa-
dalom minden egyes más lelkes tagját is azok-
nak a módoknak a kutatására készti, amelyek 
az eddigelé alkalmazottaknál hatékonyabban 
támogathatják nemzetünket ama fontos föl-
adatának a megoldásában, mely reá a magyar 
nyelvnek a közöttünk élő nemzetiségek köré-
ben való elterjesztésében várakozik, — bizo-
nyára nem végezünk fölösleges dolgot, ha 
e lapokban legalább röviden megemlékezünk 
annak az országos egyesületnek a majdnem 
nyolc évtizedes múltjáról és áldásos műkö-
déséről, amely kezdettől fogva mindenha egyik 
főcéljául és fofeladatául nemzeti nyelvünknek 
az elterjesztését tekintette és tekinti még ma is. 

Az „Országos kisdedóvó egyesület", mely az 
1874-ik évi június 21-ikéig a „Kisdedóvó-
intézeteket Magyarországon terjesztő egyesület" 
nevet viselte, abból a kis társaságból fejlődött 
volt ki, amelyet a magyarországi gyermek-
védelem első apostola, Korompai lirunswick 
Terézia grófnő, évekig tartó sikertelen küzdelem 
után végre a dicső emlékű József főherceg 
nádornak és az áldott emlékű Mária Dorottya 
főherceg asszonynak a párlfogó közbenjárá-
sával kieszközölt felső hatósági engedéllyel meg-
alkotott Budán 1828 február 12-ikén és amely 
már 1828 június 1.-én megnyitotta volt ugyan-
csak Budán, Brunswick grófnő édesanyjának a 
házában az első kisdedóvó-intézetet hazánkban. 

Az első magyarországi kisdedóvó-intézetek 
és az ezeket fönntartó kisebb-nagyobb társa-
ságok, amelyeket évek hosszú során át jórészt 
maga Brunswick grófnő szervezett Budán, 
Peslen, Pozsonyban, Besztercebányán,Nagyszom-
batban, Héderváróit, Szekszárdon, Kolozsvárott 
stb., kezdetben csupán csak nevelési és ember-
baráti célokat szolgáltak ; de később, amidőn 
az egyes kisebb helyi kisdedóvó-társaságok 
mellett a buzgó apostol kezdeményezése folytán 
1834 augusztus 2.-án ideiglenesen, 1836 június 
havában pedig véglegesen megalakult az orsz. 
jelleggel bíró „Kisdedóvó-intézeteket Magyar-
országon terjesztő egyesületennek a tagjai 
előtt csakhamar nyilvánvaló dologgá vált, mi-
szerint hazánkban a kisdcdóvó-intczetek igen 

sok helyen az emberbiráti és nevelési föladatok 
mellett nagy és magasztos nemzeti célt is szol-
gálhatnak. Nem is mulasztották el tehát az egye-
sület ügyeit vezető Festetics Leo gróf elnök, 
Szentkirályi Móric aligazgató, Racskovics Lajos 
titkár, az egyesület végrehajtó-bizottságának 
a tagjait s az egyes vármegyékben és neve-
zetesebb városokban az egyesületi ügyek gon-
dozásával megbízott képviselőket arra kérni, 
hogy buzdítsák a kisdedóvó-intézetek vezetőit 
ott, ahol erre alkalom kínálkozik, nemzeti 
nyelvünknek az idegen ajkú kisdedek között 
való terjesztésére. 

Örök emlékezetre méltó példát adott erre 
nézve maga a würtenbergi születésű Mária 
Dorottya főhercegasszony, aki azoknak a Budán 
és Pesten keletkezett kisdedóvó-intézeteknek a 
fönntartásához, amelyekben a gyermekek a 
magyar nyelvet is megtanulhatták volt, kez-
dettől fogva kétszer annyival járult, mint a 
többiéhez. 

Nem csudálható tehát, hogy a szabadelvű-
párt egykori vezére, Wesselényi Miklós báró, 
ki az egyesületnek egyik lelkes pártfogója volt, 
az 1843-ban megjelent „Szózat" című müvé-
ben ily módon lelkesítette nemzetünket a 
kisdedóvás ügyének a fölkarolására : 

— „Falusi és városi népiskolák mellett 
mulhatlanul szükségesek nálunk a kisdedóvó-
intézetek. A kisdedóvó-intézeteknél, korunknak 
a szelid emberiséget jellemzőbb, áldottabb s 
dicsőbb alkotása nincsen. Jóltevő harmatként 
szállott a mennyből emberi nemünkre : zaj és 
pompa nélkül, de sikerrel csiráztatva a jót s 
terjesztve az áldást. Az égnek ezt a malasztját 
a jó Isten, úgy látszik, mintha rajtunk könyö-
rülve bocsátotta volna a földre ! — Igenis, a 
kisdedóvó-intézetek azok, mik által nemzetisé-
günk terjedését s a nemzeti egységet, ezen 
minden áldások egyik legfőbbikét, legkönnyeb-
ben, legbiztosabban és a legsikeresebben 
elérhetjük . . . Es ezért nincs tárgy, mire honfi-
társaim figyelmét fölhívni, s munkás részvé-
tüket föléleszteni inkább óhajtanám, mint a 
kisdedóvó-intézetekre. — A szegénysorsú nép 
nem kénytelen kisdedeinek a gondozása miatt 
dolgát mulasztani ott, hol kisdedóvó-intézet 
van ; a szülőknek ott nem kell félniök, hogy 
gyermekeiket szekér vagy marha elgázolja az 
utcán, nem kell aggódaiok amiatt sem, hogy 
a gyermekek által okozható tűzi veszedelem 
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vagyonuktól megfoszthatja őket. A legvadabb 
nép is örömest adja gyermekeit a kisdedóvó-
intézetbe. * 

— „ Kisdedóvó-intézet einleben a tót, rác, oláh 
vagy a német kis gyermek munka és fáradság 
nélkül játszadozva tanulhat meg magyarul 
Tíz-húsz év múlva a kisdedóvodák fölállítása 
után megmagyarosulhatnak idegen ajkú közsé-
geink, azaz fog mindeniknek a népe magyarul 
tudni beszélni. Magyarosítás alatt ennél többet 
nem lehet és nem kell érteni. Sem szükség, sem 
cél, hogy az idegen ajkúak anyanyelvüket el-
feledjék. Arra, mi nekünk kell; s mindarra, 
mit eszközleni szándékunk s kötelességünk, elég, 
hogy magyarul tudjanak!" — vKisdedóvó-
intézetek fölállítása legyen ezért, újra meg újra 
mondom — törvényhozásunk, törvényhatóságaink 
és mindnyájunk egyik legfőbb gondja, igyekezete!" 

Az országgyűlés azonban, habár a törvény-
hozó testület tagjai közül sokan, így p. o. 
Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Eötvös József 
báró stb. teljesen osztották már Wesselényi 
bárónak itt bemutatott fölfogását, csak az 
1848-ik évi augusztus 12.-én foglalkozott tüze-
tesebben a kisdedóvás ügyével, amikor Fábián 
Gábor képviselő indítványára Eötvös József br. 
miniszter azzal bízatott meg, hogy a népok-
tatásra vonatkozó törvényjavaslatot egészítse 
ki a kisdedóvás ügyét rendező fejezetekkel. 
Sajnos, nagy Eötvösünknek első törvényjavas-
lata a csakhamar kiütött szabadságharc miatt 
törvényerőre nem emelkedhetett. — Mindazon-
által a „Kisdedóvó-intézetéket Magyarországon 
terjesztő egyesület" az 1848-ik évig, ha nem 
is érte el azt a saját maga által is reménylett 
fényes sikert, melyre Wesselényi báró is szá-
mított, az akkori viszonyokat tekintve, mégis 
elég tiszteletre méltó eredményt tudott volt 
fölmutatni. Kisdedóvókat és nevelőket képző-
intézete, mely 1837-től 1843-ig Tolnán, később 
pedig Pesten működött, 148 egyént képezett 
volt ki ; az általa megindított s vezetett moz-
galom következtében az ország különböző 
részeiben már 89 kisdedóvó-intézet gondoskodott 
a gyermekek védelméről, s ezeknek nagyobbára 
megvolt a saját épületük is. Számos intézet-
ben tanulgatták az idegen ajkú kisdedek 
nemzeti nyelvünket. 

A szabadságharcnak végetvető 1849-iki 
gyászos katasztrófa, ha nem semmisíthette is 
meg teljesen a magyar nemzet társadalmi 
életét, de erősen és jó hosszú időre meggyen-
gítette azt. Különösen károsan hatott a nemzeti 
veszedelem a „Kisdedóvó-intézeteket Magyar-
országon terjesztő egyesület" életére és műkö-
désére. 

A magyarországi gyermekvédelem első láng-
lelkű apostolát aggkora akadályozta a munká-

ban; visszavonulva élt Dukán rokonai köré-
ben, hol '85 éves korában elhalálozott 186Í 
október havában. Festetics Leó gróf és Szent-
királyi Móric elnökök már 1848-ban is csak 
ritkán vehettek részt az egyesület gyűlésein 
s végül le is köszöntek az elnökségről. Míg 
a megelőző években a kisdedóvás ügyének a 
fejlesztésére és a kisdedóvó-intézetek terjesz-
tésére vonatkozó minden üdvös javaslat és 
mozgalom ebből az egyesületből indult ki és 
ennek a támogatása mellett érvényesült ország-
szerte, az 1849-ik évtől kezdve az előbb oly 
tevékeny egyesület életének alig mutatkozott 
éveken át némi kis nyoma. Az elnöki szék 
1855-ig betöltetlen maradt, az ügyek elinté-
zésével az egyesületi gyűlések csak ideiglenesen 
bízták meg az egyik másik tagot; sokan ki-
léptek az egyesület kötelékéből, a tagdíjakat 
s az alapítványok kamatjait nagy nehezen le-
hetett csak behajtani. A kisdedóvó-intézetek 
számának a gyarapítása érdekében úgyszólván 
semmi sem történt, mivel attól is lehetett tartani, 
bogy ezeket a bécsi kormány a saját nemzet-
ellenes céljaira is fölhasználhatná. Az egyesület 
tevékenysége majdne n kizárólag csak kisded-
óvókat képző intézetnek és az ezzel kapcso-
latban álló minta-óvodának a fenntartására 
szorítkozott volt. 

Végre 1855-ben az egyesület betöltötte 
ugyan az elnöki széket, ámde sem Urményi 
József, az újonnan megválasztott elnök, sem 
az őt hűségesen támogató Fáy András nem 
voltak képesek a testületet aléltságából ki-
ragadni. Ennek következtében a gyermek-
védelem iránt való érdeklődés hazánkban igen 
lelohadt s a kisdedóvó-intézetek száma 89-ről 
52-re apadt. A hatvanas években azonban 
egy- egy rövid időre újra fel-fellobbant a 
„Kisdedóvó-intézeteket Magyarországon ter-
jesztő egyesületben" is a régi életerő és munka-
kedv ; ámde ezzel nem tudta volna már a régi 
fényes hatáskört sem újra elfoglalni, sem 
pedig betölteni ; mert a budapesti társadalom 
köreiben a hetvenes évek elején a kisded-
nevelés érdekében megindult erős mozgalom, 
nem a régi terjesztő egyesület köréből indult 
ki és az ekkor keletkezett kisebb nagyobb 
egyesületek közül egyesek nem is működtek 
mindenben a régi egyesület által követett 
szellemben. 

Legközelebb állott kitűzött célját, irányát 
és szellemét tekintve az e tájban létesült 
egyesületek közül a fényes múlttal bíró, régi 
terjesztő egyesülethez, az 1873 január 23-.án 
megalakult s rövid idő alatt is bámulatra méltó 
tevékenységet és sikert fölmutatható „ Országos 
Kisdedvédő-egyesület", amelynek tiszteletbeli el-
nökei özv. gr. Batthyányi Lajosné,s özv. br. Eötvös 
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Józsefné, elnökei br. Sennyey Pálné és Tisza 
Kálmánné valának és amelynek a titkárja az 
egyesületet tervező P. Szathmáry Károly orsz. 
képviselő és író volt. Igen természetes, kívá-
natos, sőt szükséges is volt tehát, hogy ez a 
két országos egyesület minél előbb egyesüljön. 
A két egyesület egybeolvasztását célzó tár-
gyalások csakhamar meg is indíttattak és az 
1874-ik évi június 21.-én eggyé forrt a két 
nagy társulat s nyomban meg is tartotta „ Orsz. 
kisdedóvó-egyesület" új nevezet alatt első, alakuló 
közgyűlését, amelynek harmincadik évfordulóját 
mi néptanítók is készséggel és hálás tisztelettel 
megünnepelhetjük-, mert ha valaki, úgy mi 
megtudjuk becsülni a müveit magyar társada-
lomnak a kisdedvédelem és nevelés érdekében 
kifejtett szent munkáját és mert mi tanítók 
testületileg érezzük, hogy mily nemes cseleke-
detet végzett az „ Országos kisdedóvó-egyesület" 
csupán csak azzal is, hogy a legutóbb lefolyt 
harminc év alatt száz meg száz kartársunknak 
a leányát kiműveltette és kisdedóvónövé képe-
sítette. 

Az „Országos kisdedóvó-egyesület" öröm-
ünnepének magasztos voltát ama fényes ered-
mények mellett, amelyeket három évtizedes 
munkájával elért, fokozza az a ritka szép 
körülmény, miszerint ez az egyesület még ma 
is annak a páratlan buzgóságú, áldozatra kész, 
bölcs elnöknek a vezetése mellett működik, 
akit az 1874-ik évi június 21.-én a Gondviselés 
jóságos útmutatásával _ az ügyek kormányzójává 
megválasztott volt. Özvegy Tisza Kálmánné, 
Degenfeld Scliomburg Ferenc grófnak és Beck 
Paulina grófnőnek a leánya, harminc esztendeje 
viseli és végzi az „ Országos kisdedóvó -egye-
sületben" az elnöki tisztet. Ama dicső nők 
egyike ő is, akikre méltán ráillenek a leg-
nagyobb magyarnak, Széchenyi István grófnak, 
eme magasztos igéi: 

„A nemes és szép, mi az emberiséget föl-
emeli, a ti nemetek műve ! Ti viszitek karjai-
tokon életbe a kisded növendéket s jó polgárrá 
nevelitek; a ti nemes tekintetekből szí' a férfi 
lelkierőt s elszánt bátorságot. S ha léte al-
konyodik a haza ügyében, ti fontok koszorút 
homloka körül. Ti vagytok a polgári erény s 
nemzetiség védangyalai, mely nélkületek, — 
higyjétek, ki nem fejlik soha vagy nem sokára 
elhervad ; mert ti vontok bájt és életet minden 
körül. Ti emelitek egekbe a port s halhatat-
lanságra a halandót!" 

Özvegy Tisza Kálmánná 0 Nagyméltósága 
nem szentelte, nem szentelhette minden idejét 
és erejét az „Országos kisdedóvó-egyesület" 
ügyeinek, mert hiszen, az isteni Gondviselés 
oly családi kört bizott nemes szivére, amely-
nek hűséges gondozását mély vallásos érzülettől 

áthatott lelke legelső és legszentebb köteles-
ségének ismerte mindenha, teljesen meglévén 
győződve afelől, hogy nem lehet annak az 
édes anyának a nemzeti köznevelés és közjó-
tékonyság terén kifejtett munkásságán az Isten 
áldása, ki a saját családi körét és véreinek 
gondozását elhanyagolja. Azt a drága időt és 
nemes erőt azonban, amelyet a Kegyelmes 
Asszony az általa kormányozott egyesületnek 
a javára fordíthatott volt, kezdettől fogva a le-
folyt harminc éven át oly bölcsen föl tudta 
használni, hogy abból semmi sem veszhetett 
kárba. 

Az egyesület által elért fényes eredmény 
Isten után első sorban Tisza Kálmánné ama 
munkájának köszönhető, amellyel ő a művelt 
magyar társadalomnak ama kiváló tagjait, 
főleg a nőket, kikben a kisdedvédelem ügye 
iránt való fogékonyság soha sem hiányzik, 
egymás után az „Országos kisdedóvó-egyesület" 
kötelékébe édesgette és ott a munkafelosztás 
elvének bölcs érvényesítése és a saját példája 
által a szent munkára felbuzdította. 

Az egyesületi tevékenység nagyobb részét, 
az ügyek előkészítését és az egyesületi hatá-
rozatok végrehajtásának a munkáját, négy szak-
osztályra oszolva végezték a tagok, nevezetesen : 
a) a vagyongyűjtő, b) a vagyonkezelő, c) a 
kisdedóvó-intézeteket terjesztő s d) a statisztikai 
és nevelésügyi osztályokban, amelyek mind-
egyikének meg volt és meg van ma is a maga 
elnöksége. E szakosztályok munkásságát az 
egyesület választmánya tartotta összhangzásban 
az egyesületi elnök vezetése mellett, akinek a 
tudta és hozzájárulása nélkül a szakosztályok-
ban semmi sem történhetett. 

Első és főgondja volt a kegyelmes asszonynak 
arra, hogy az egyesületet olyan anyagi helyzetbe 
segítse, hogy az magasztos céljait megvalósít-
hassa. Ezért az egyesületnek a vagyongyűjtő-
szakosztálya az egyesület többi szakosztályának 
a tagjaival egyetértőleg éveken keresztül még 
közvacsorák, hangversenyek, szinielőadások, ba-
zárok stb. rendezése által is fokozta az egye-
sület rendes évi jövedelmét. Maga özvegy Tisza 
Kálmánné pedig minden összeköttetését és be-
folyását fölhasználta arra, hogy az egyesület 
szent céljainak a támogatására fölhívja a maga-
sabb körök figyelmét. így jutott az egyesület-
nek 1878-ban 17.000 frt, Í885-ben 16.300 frt 
az állami jótékonycélú sorsjátékok jövedelmei-
ből, 1885-ben 12.000 frt a Bujanovich-Koppi-
féle alapítványból, 24.981 frt a Jó-szív-sors-
jegyek elárusításából s ugyanennyi ebből az 
egyesület által fönntartott árvaház javára. 
Az ő közbenjárásával kapott az egyesület 
1875-től kezdve évenként 10.000 frt rendes 
évi államsegélyt és 1877-től 1902-ig 4000 
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frt külön támogatást, amellyel az egyesület 
a 150 ezer forintba került kisdedóvóképző-
intézetének az építési költségeit legalább rész-
ben fedezhette. Emelt pedig az egyesület 
régi szűk intézeti házát eladván, az egészség-
ügyi követelményeknek is megfelelőt, olyan 
hatalmas iskolai épületet, amelyben a 75 kis-
dedóvóképző-intézeti növendék és 30 kis 3—6 
éves árva gyermek számára elég jól berendezett 
internátuson kívül minden szükséges helyiség 
megvan. A kisdedóvóképző-intézet internátusá-
ban már évtizedek óta évenként 45 szegény-
sorsú leány teljes ellátásban részesül minden 
díj nélkül, a többi azonban igen csekély évdíjat 
fizet. A 30 kis árva gyermeket is teljesen 
ingyen gondoztathatja az „Országos Kisdedóvó-
Egyesület", amelynek kifogástalanul szervezett 
képző-intézetében még a bejáró növendékek sem 
fizetnek tandíjt. Ha a—Tisza Kálmánné által 
harminc esztendő óta kormányozott egyesület 
semmi egyebet nem tett volna is, mint hogy 
ezt a kisdedóvóképző-inte'zetet és az ezzel kap-
csolatban álló árvaházat és a kitűnően vezetett 
minta-óvodát fönntartotta, gondozta, már is 
méltán örömünnepet ülhetne minden művelt 
magyar, az egyesület megalakulásának har-
mincadik évfordulója alkalmából. Ámde az 
..Országos Kisdedóvó-Egyesület"-nek nagy ér-
deme az is, hogy az 1834-ben, tehát, az ezelőtt 
nyolcvan esztendővel életre hívott „Kisdedóvó-
intézeteket Magyarországon Terjesztő Egye-
sület "-nek a munkáját szent lelkesedéssel újra 
megindította s csudálatraméltó sikereket ért 
el ebben a dolgában is. Ezenkívül pedig mi-
ként közoktatásügyünk történetének a megírói 
is készségesen elismerik és hirdetik, az özvegy 
Tisza Kálmánné vezetése mellett működő egye-
sületnek és e testület legbefolyásosabb vezér-
fér fiainak nagy részük volt abban, hogy az 
országgyűlés 1891. évben Csáky Albin gróf, 
vallás- és közoktatásügyi miniszterünk erélyes 
föllépése következtében végre valahára törvény 
által rendezte hazánk kisdedóvás ügyét és be-
töltötte ezzel a halhatatlan emlékű Wesselényi 
Miklós forró óhajtását, végrendeletét. 

Hogy mit tett az „Orsz. Kisdedóvó-egyesület" 
az örökölt munkatéren, erre nézve dr. Morlin 
Emilnek „A magyar kisdedóvás múltja és jelene" 
című, rendkívül becses művéből ezeket olvas-
hatjuk : 

„Az „Országos kisdedóvó-egyesület" azon-
kívül, hogy a társadalom s a vidéki társulatok 
munkásságát a kisdedóvás fejlesztésére irányí-
totta, elismerésre méltó leleményességgel és 
kitartással igyekezett minden alkalommal föl-
használni, hogy az óvóintézetek szaporítását 
lehetővé tegye s a közérdeklődést a kisdedóvás-
iigy iránt ébren tartsa. Fölhívásokat intézett 

hatóságokhoz, nagybirtokosokhoz, titkárát, I'. 
Szathmáry Károlyt, ki ezen ügynek egyúttal 
miniszteri biztosa is volt, más buzgó ügybará-
tokkal együtt időnként körútra küldötte az 
országban, majd amidőn fáradalmas törekvés 
és küzdelem után, nem menten a viszontagsá-
goktól, a magyar kisdedóvás erőteljesebb egye-
sületi fölkarolásának félszázada betelt, e neve-
zetes esemény emlékét az egyesület 1887. évi 
június 20-án I. Ferencz József királyunk, 
Klotild főhercegasszony és leányai Mária 
Dorottya és Margit főhercegnőnek a jelenlété-
ben jubiláris ünneppel ülte meg. Az egyesület 
már ekkor megelégedéssel tekinthetett mult-o a 
jára ; mert újjászületése óta nemcsak erkölcsi 
súlya és befolyása növekedett évről-évre, de 
az állam részéről is nagymértékben támo-
gatva, anyagilag szintén megerősödött, úgy, 
hogy 1887-ben bevételei 51.886 frt 16 krra, 
kiadásai 43.635 frtra emelkedtek s az egye-
sület tiszta vagyona 193.526 frt 36 kr értéket 
képviselt, tagjainak a száma pedig 439 volt." 

A magyarországi kisdedóvó-intézetek száma 
a kisdedóvásról szóló törvény megalkotását 
megelőző esztendőben, 1890-ben 703-ra emel-
kedett ; és ezeknek az intézeteknek a nagyobb 
része az „Országos kisdedóvó-egyesület" fárad-
hatlan buzgóságának köszönhette létezését. Meg 
kell említeni azt is, hogy az egyesület az egyes 
vidéki kisdedóvó-intézeteket kezdettől fogva 
anyagilag is segélyezi és erre a cél ra 1875-től 
1888-ig 55.487 forintot fordított. 

Nem sorolhatjuk itt föl részletesebben annak 
az óriás munkának a sikereit, amelyeket az 
„Országos kisdedóvó-egyesület" Tisza Kálmánné 
vezetése mellett elért ; de úgy hisszük, hogy az 
előadottak is tiszteletteljes hálaérzetet ébresz-
tenek minden nemesen gondolkozó kartársunk-
ban azok irányában, akik a nemzeti kisded-
védelem terén oly hűséges kitartással fáradoz-
tak és fáradoznak ma is. 

Legyen szent munkájukon az Isten áldása ! 
Jutalmazza meg a nemzet jóléte érdekében ki-
fejtett munkásságukért mindnyájukat szeretteik-
ben gazdagon a Mindenható ! 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Kinevezte : Bakálovich Theodora oki. tanító-
nőt a nagybecskereki áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé. 

Áthelyezte : Szongott Jozefa nagyenyedi 
áll. polg. isk. segédtanítónőt jelenlegi minősé-
gében a kolozsvári áll. polg. leányiskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Májer Pál mátra-
nováki róm. kath. tanító részére évi 900 koro-
nát; Bécséi Pál bátaszéki közs. el. elaggott 
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tanító részére évi 1140 koronát; Ondrcska Pál 
puchói ág. ev. el. isk. elaggott tanító részére 
évi 640 koronát; Kossik Román s/.epesváraljai 
rkath. munkaképtelen tanító részére évi 1020 
koronát; Ulreich Tófor (Teofil) gölnicbányai 
ág. h. ev. tanító részére évi 1380 koronát; 
Krivácsy Ferenc késmárki rkath. tanító részére 
évi 760 koronát; Fernbach Jakab bilédi elag-
gott közs. el. isk. tanító részére évi 1240 
koronát; Zsilinszky István pozsony-eperjesi 
közs. el. isk. tanító részére évi 880 koronát ; 
Ugi József tapolcafői rk. el. tanító részére évi 
340 koronát; Kutassy Dénes lévai ev. ref. 
elaggott el. isk. tanító részére évi 1440 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott : 
néhai Hlopák Mihály helmeckei róm. kath. el. 
isk. tanító özvegye, szül. Gosányi Mária részére 
évi 500 koronát, Mária, Margit, Emil, Paula, 
Matild és Elek nevű kiskorú árvái részére 
egyenként 83 kor. 33 fillért, együtt 500 koro-
nát, mindössze 1000 koronát; néhai Banyák 
Vendel nyugalmazott róm. kath. tanító özvegye, 
szül. Eizelt Antónia részére évi 420 koronát; 
néhai Ilkovits Sámuel kolozsvári izr. el. isk. 
tanító özvegye, szül. Deutsch Záli részére évi 
648 koronát ;• néhai Mohácsi János pincédi ág. 
hitv. ev. el. isk. tanító özvegye, szül. Valen'ih 
Judita részére évi 580 kor. 50 fillért; néhai 
Hannig András. torok-beréndi volt rk. tanító 
özvegye, szül. Gruber Mária részére évi 537 
koronát ; néhai Dunai Mátyás nyugalmazott 
böözi rk. el. isk. tanító özvegye, szül. Palló 
Vineentia részére évi 507 koronát; néhai 
Borsódy Ferenc karokó-szörcsöki rk. tanító 
özvegye, s/ül. Imre Mária részére évi 350 koro-
nát; néhai özv. Csulák Józsefné tanító özvegye, 
szül. Nagy Olivia hosszúfalusi áll. óvónő Sámuel 
nevű kiskorú árvája részére évi 125 koronát; 
néhai Gombos Antal kolozsvári ev ref. főgymn. 
kapcsolatos el. isk. tanító Erzsébet, Julianna 
és Antal nevű árvái részére évi 300 koronát ; 
néhai Verger Tamás székesfehérvári közs. el. 
isk. tanító Gizella nevű kiskorú árvája részére 
153 korona 33 fillért; néhai Gulyási Mihály 
szepesjakabfalvi közs. el isk. tanító Emil nevű 
kiskorú árvája részére évi 100 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Fiatal tanító. Ugyan, ugyan ! Az, hogy „a 

korpótlék a 800 koronánál nagyobb fizetésbe 
be nem számítható", úgy értendő, hogy, 
ha pl. önnek 1000 K fizetése van, iskolafönn-
tartója nem mondhatja azt, hogy tehát ő mái-
nem köteles önnek két korpótlékot adni, mivel 
a törvényes minimumot (800 K-t) ön már úgyis 
élvezi. A 37. §. a tanító védelmére szolgál. A 
nyugdíjba való be nem számításról szó sincs! — 

I). Béla. Helytelenül tette, hogy nem elkülö-
nítve használt föl 6 öl fát a tanítói lakás, s 
másik 6 ölet a tanterem fűtésére. Ha nem lett 
volna elég 6 öl az iskolai terem fűtésére, ennek 
pótlását jogosan kérhette volna március havá-
ban, midőn még a Szepességben fűtetlen 
helyiségben nem lehet tanítani. De ön a 12 öl 
fát összekeverte, s így márciusban a tanítói 
lakást s a tantermet már nem fűthették. Ehhez 
az eljáráshoz hozzáfér az a föltevés is, hogy 
talán a tanítói lakásban 6 ölnél több fa fogyott 
el. Most már a dolgon nem lehet segíteni, de 
jövőre csak a maga 6 öl faját használja föl a 
tanítói lakásban. — „Lykurgusz". Felekezeti 
tanítók fegyelmi ügyében az illető hitfeleke-
zetek saját szabályzataik szerint járnak el. Hit-
felekezeti tanító ellen indított fegyelmi eljárás-
nál a miniszter megvonhatja az államsegélyt. 
Súlyos esetben meg is vonja. A javadalmazás 
fölfüggesztése, bizonyos szabályok szerint tör-
ténik. — R. Ágoston. A tanítói lakás épségben 
és jókarban tartása, az iskola fönntartó dolga. 
Természetesen a haszonélvező tanító köteles 
lehetőleg kimélni az épületet. — P. János. 
Az adó rendetlen kezelése miatt elsősorban a 
községi elöljáróság felelős. Az adózásra köte-
lezettek, miután tényleg nem fizették be az 
adót, igyekezzenek megfizetni, különben végre-
hajtás alá kerülnek. Ok aztán a köte-
lességét hanyagul teljesítő előljárósági tag 
ellen indítsanak fegyelmi eljárást. — K. Pál. 
A 8 napra havi fizetésének esedékes részét 
jogosan kívánhatja. A költözködés költségeit, 
ha előre meg nem Ígérték, a felekezettől nem 
kérheti. A beírási díjat sem kaphatja meg a 
tanító, ha az a díjlevélben nincsen részére 
biztosítva. Milyen címen fizette az egyház az 
odaköltözködés költségeit ? Az ön kérelme 
folytán, vagy saját jószántából? Az utóbbi 
esetben nem tartozik ön ezt visszatéríteni. — 
T. K. L. Hogy az új törvényjavaslat mikor 
válik törvénnyé, mi azt nem tudhatjuk előre ; 
a lapokból annak idején közvetetlenül meg-
tudhatja. — Hajdúszoboszlói tanító. Miután a 
pályázati föltételek közt azt mondották, hogy 
mint róm. kath. tanító szükség esetén a kántori 
teendőket is köteles végezni, ebből következik, 
hogy akár iskolai szorgalmi időre, akár a 
szünidőre egyformán vonatkozik ez a föl-
tétel. — „X." Bizonyos mértékben bármely 
tanító elmozdíttatása esetén beleszólhat a minisz-
térium ennek ügyébe. De nagy különbség van 
államsegélyes és államsegélyt nem élvező tanító 
elmozdítása között. — N. Lajos. Ha rendes 
tanító, akkor legalább is 2 szobás lakásra van 
igénye a szükséges egyéb mellékhelyiségekkel 
együtt. — H. Dániel. A magánvizsgálat díját 
az iskolaszék állapítja meg. — M. Miklós. 
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Mikor nyugdíjazták, akkor meghozta a közokt. 
minisztérium a szükséges rendeletet, — most 
már 10 év előtti dolgot nem lehet bolygatni. 
Akkor is bizonyosan kérte a beszámítást. — 
A J. Óvóképző van felekezeti is, meg állami 
is ; ha államiba akar menni, Hódmezővásár-
helyre kellett volna folyamodnia. — V. Fülöp. 
A nyugdíjazás érdekében a hatósági tiszti 
orvosnak kell önt megvizsgálnia. Ha ez nem 
történt meg, akkor kérje a vizsgálatot. — P. 
T. Az osztály bevégzéséhez az eredményt 
a tanító ítéli meg az osztályzásnál. Nem 
tartjuk lehetségesnek, hogy tetszés szerint 
rádiktálják a tanítóra, hogy muszáj minden 
esztendőben minden gyermeknek egy - egy 
osztállyal följebb mennie, akár van hozzá 
tehetsége, akár nincsen. — P. Oy. Az 
iskolafönntartó kötelessége, hogyha a tanítót 
fegyvergyakorlatra berendelik, a kellő helyet-
tesítésről gondoskodni. Természetesen a saját 
költségén. — F. Júlia A katonává lelt adó-
fizetőnek köteles a felesége, a jövedelem után 
megfizetni a reá eső párbért aszerint, amint 
az egyházi intézkedés elrendeli. Ha egész évre 
szól a tandíj, akkor az illető szülő arra a 
két hónapra, midőn a gyermek beteg volt, 
nem vonhatja le a megfelelő részt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A tanítói szaktanácskozás, melyet fon-

tosságához mérten, lehetőleg egész terjedelmé-
ben ismertetünk, f. hó 17.-én d. e. 10 órakor 
vette kezdetét dr. Berzeviczy Albert vallás- és 
közoktatásügyi miniszter elnöklésével a Ferenc 
József Tanítók Háza első emeleti üléstermében. 
A minisztert, aki Halász Ferenc min. o. taná-
csos kíséretében érkezett, a szaktanácskozás 
tagjai élénken megéljenezték. A szaktanácskozás 
pénteken 8, szombaton 33/i, tehát összesen 
1.1*14 óráig tartott. Résztvettek azon mindvégig 
dicséretes buzgósággal az összes meghívottak, 
akik köz;3l csak Sudy K. János nem jöhetett 
el, mivel iskolájában épen vizsgálatok voltak. 
Családi körülményei miatt nem tehetett eleget 
a meghívásnak Pallos Albert s helyette Elek Gyula 
közs. el. isk. ig.-tanító jött el. Járossy Endre, 
a Gömör-megyei Ált. Tanítótestület elnöke, 
akinek akadályoztatását jelentettük lapunk m. 
számában, mégis csak eljött. A szaktanácskozás 
tagjainak egy része a Tanítók Házában, más 
része szállodákban lakott, de, a tanácskozás 
első napján úgy délben, mint este együtt 

étkeztek a Tanítók Házában. Az ebéden az 
Eötvös-alap elnöke felköszöntőt mondott a 
királyra, Scliön József a miniszterre, l Jjitvnb 
Géza az államtitkárra és Nemecskay István 
Halász Ferenc oszt. tanácsosra. Az Eötvös-alap 
nevében, az alap által fönntartott házban a 
kar társakat dr. Göőz József alelnök üdvözölte 
lendületes beszéddel. Felköszöntötték még az 
elnököket és a gondnokot, akinek a nevére koronás 
hozzájárulással alapítványt is kezdeményeztek. 
Előbb még megemlékeztek Péterfy Sándorról, 
akihez levelet is küldtek az ankét összes tag-
jainak aláírásával, amire Péterfy táviratban 
így válaszolt: „A tanácskozó kartársak meg-
emlékezését hálás szívvel köszönöm. Isten 
áldása legyen szent munkásságukon ! " A vacsorán 
Halász Ferenc min. o. tanácsos is megtisztelte 
megjelenésével a tanítóságot. Kíséretében volt 
Mosdóssy Imre királyi tanfelügyelő. Halász 
Ferencet számos pohárköszöntőben^ ünnepelték. 
Felköszöntötték Mosdóssy kir. tanfelügyelőt is. 
Az ankét előestéjén az Orient szálloda étkező-
termében ismerkedtek a szaktanácskozás tagjai. 

— Lapunk mai számához fél ív mellék-
letet csatoltunk s még így is számos kiszedett 
közleményt kellett jövő számunkra halaszta-
nunk, mivel nagy súlyt helyeztünk arra, hogy 
a tanítói szaktanácskozást a tanítóság összessé-
gének orgánuma : a Néptanítók Lapja a lehető 
legnagyobb részletességgel és egy számában 
közölje. Ezenkívül megemlékezünk még az 
Orsz. Kisdedóvóegyesület és az egyesület érde-
mes elnöknője: özvegy Tiíza Kálmánné 30 
éves jubileumától. Meg vagyunk róla győződve, 
hogy Magyarország tanítói a szaktanácskozás-
ról szóló közleményt érdeklődéssel, az orsz. 
kisdedóvóegyesület 30 éves jubileumáról szóló 
megemlékezést pedig az elnöknő és hűséges 
munkatársai iránt érzett nagy tisztelettel és 
hálával fogják olvasni. 

— A tanítók szaktanácskozásának befeje-
zése után az ankét tagjai a Tanítók Háza udvará-
ban gyülekeztek, hogy lefényképeztessék ma-
gukat. Dr. Berzeviczy Albert miniszter Zsilinszky 
államtitkárral együtt épp távozni akart s ami-
dőn meglátta a szaktanácskozás tagjai csopor-
tosulását, megkérdezte az okát, amit' megtud-
ván, az államtitkárral együtt odaült a csoportba, 
hogy a tanítókkal együtt lefényképeztesse 
magát, A tanítók a miniszter e kedves figyel-
mét nagy éljenzéssel fogadták. A tanítói szak-
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tanácskozásról az összes fővárosi napilapok 
nagy elismeréssel szóltak s általában dicsérték 
az ankét tagjainak nagy műveltségét. Több lap 
megemlíti, bogy a fizetés dolgában férfias, ön-
érzetes hangok hallatszottak, de „ildomtalan" 
hang egyetlen egy sem. Ugyanezek a lapok 
megemlítik, hogy a miniszterre és az államtit-
kárra az ankét színvonala r,agyon jó benyomást 
tett, aminek egyébiránt dr. Berzeviczy minisz-
ter kifejezést is adott. 

— Nyílt kérelem Magyarország nép-
tanítóihoz. Nagy időket élünk, Tanítótársaim ! 
Harminchat év óta vajndó kérdések megoldása 
van napirenden. A közoktatási miniszter haza-
fias kezdeményezése folytán 3 törvény módo-
sítása foglalkoztatja a közvéleményt. Közóhajtás 
a tanítói fizetések általános rendezése, az orsz. 
nyugdíjtörvény méltányosabb megállapítása, s 
a magyar nemzeti nevelés intenzívebb fejlesz-
tése. A tanítóságnak a népoktatásügy és 
önnfentarlása érdekében most kell egyetértenie, 
nyomatékosan szót emelnie a megoldandó 
kérdésekben. Erre kiváló alkalmat nyújt a 
folyó é\i július hó 3., 4., 5. és 6. napjaira 
kitűzött Egyetemes Tanítógyülés, mely — 
szeretem hinni — bizonyítéka lesz a magyar 
tanítóság közszellemének, hivatásszeretetének, 
hazafias lelkesedésének és értelmiségi magas 
színvonalának. Tiszteletreméltó föllépése bizo-
nyára fokozni fogja az érdeklődést a nemzet 
minden rétegében a népoktatás nagy jelentő-
sége iránt. A mai helyzet nagyon kedvező a 
tanítóság érdekeinek védelmére. Közoktatási 
miniszterünk óhajtásunk szerint cselekedett, 
midőn népoktatási törvényjavaslatának tárgya-
lására tanítói szaktanácskozást is hívóit egybe. 
0 Fölsége a király eljött közénk, a Tanítók 
Házába. Biztosított kegyéről, s bölcs szavaival 
irányt mutatott törekvéseinknek kötelességünk 
teljesítésére. Használjuk föl a kedvező körül-
ményeket ! Jöjjetek el mentül többen az egye-
temes gyűlésre, s nyilatkozzatok ottan a 
tanítók reputációjához méltóan a magyar nép-
oktatásügy javára ! A rendező-bizottság kedvez-
ményeket eszközölt ki erre az alkalomra elszál-
lásolás és utazás dolgában. A kereskedelemügyi 
miniszter féláru menetjegyet ád. — Az egye-
temes gyűlés tagsági díja 4 kor. Jelentkezés 
Egyetemes Tanítógyülés Kendező - Bizottsága 
címén Budapest, VIII. ker., József - körút 
8. sz. Jelszavunk: „Segíts magadon, az Isten 
is megsegít !" Budapes1, 1904. évi június 
hó 14-én. Somlyay József, a Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottságának elnöke. 

— A tanítás új rendje a fővárosi isko-
lákban. A főváros tanácsa elfogadta a közokt. 

bizottság azon javaslatát, hogy a fővárosi iskolák 
hozzák be az egyhuzamban (d. e.) való tanítást. 
Eszerint a csütörtöki szünnap megszűnik és az 
alsóbb osztályokban hetenként kétszer, a felsőb-
bekben hetenként háromszor lesz előadás. Ezen-
kívül elfogadta azt az indítványt is, hogy ott, 
ahol a tanítótestület és az iskolaszék kívánja, 
a tanítást télen reggel kilenc órakor kezdjék. 

— Az Eötvös-alap szépen gyarapodik : 
újabban a Veszprémmegyei Alt. Tanítóegyesület 
tett 1000 koronás alapítványt, Somogy-megye 
Alt. Tanítóegyes'ilete meg, Cságoly József elnök és 
Lengyel főjegyző buzgólkodásából, már régebben 
befizetett 500 koronájához 3500 koronát kül-
dött s így teljes alapítványát befizette. Lúgos 
város 10 éven át fizetendő évi 20 koronát 
szavazott meg alapunknak. Új tag f. é. január 
1.-től június 19.-ig összesen 672 lépett be, 
4199 koronát fizetve be az alap pénztárába. 
A vagyoni állapot 1904június 19.-én 514.283 K 
82 f volt. 

— Iskolai jubileum. A budapesti VI. ker. 
szív-utcai községi elemi népiskola harminc-
esztendős fönnállásának az emlékét ünnepli. A 
régi Pest keretében vetették még meg ennek 
az iskolának az alapját. Harminc esztendőnek 
sok nemes buzgósága sok nehézség legyőzésével 
juttatta el ezt a mintaszerű szervezetű s hiva-
tásuk magaslatán álló férfiak által vezetett 
iskolát fönnállásának idei harmincadik évéhez. 
Élénken tanúsítja mindezt az iskola története, 
melyet a tanítótestület nevében Gerley Szevér 
írt meg. A jubiláló iskolának régóta nagy 
erőssége és dísze az igazgatója : Sretvízer Lijos, 
az Országos Közoktatási Tanács tagja. Az 
iskola 30 éves fönnállásának emlékére s ezzel 
kapcsolatban Kovács Ede tanítótestületi tagnak 
ezen iskola fönnállása óta ezen iskolánál való 
érdemes munkásságának méltatására június 
20-án délelőtt 11 órakor ünnepi értekezletet 
tartottak,melyen a hatóságok isképviselve voltak. 

— A népoktatási törvényjavaslat és a 
tollnokok. A tanfelügyelőségi tollnokok évek 
óta kérik már helyzetük javítását. Kérvényekkel 
járultak a közoktatási- és pénzügyminiszterhez, 
továbbá a miniszterelnökhöz s végre az 
országgyűlési képviselőházhoz. Kérték min-
denütt, hogy vagy a X-ik fizetési rangosztályba 
soroltassanak, hova törvényileg tartoznak, vagy 
pedig fokozatosan segédtanfelügyelőkké ne-
veztessenek ki. A tollnokok 90 százaléka a 
rangsorban egy hellyel sem haladt előre. 
Kívánságaikról a népoktatásügyi ankéten szó 
sem esett, ezért az egyik tollnok, ki az eddigi 
összes kérvényeiket szerkesztette, a toll-
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nokok köréből most — minden mozgalom 
mellőzésével — újabb memorandummal járult a 
közoktatásügyi miniszterhez s kéri, hogy az 
évente 60.000 koronába kerülő új iskolafel-
ügyelői intézményt a miniszter egyelőre csak 
fokozatosan és pedig lehetőleg csak évi 30.000 
korona költséggel léptesse életbe ; a többi 
30.000 koronát pedig a mostani szervezetlen 
tanfelügyelőségek benső fejlesztésére s élet-
képessé tételére, különösen pedig a 30 leg-
régibb tollnoknak vagy a X-ik díjosztályba 
sorolására, vagy még inkább segédtanfelügye-
lővé előléptetésére fordítsa és ezen új segéd-
tanfelügyelőket aztán azon 30 vármegyébe 
rendelje, ahol eddig nincs segédtanfelügyelő. 

— Dunántuli Tanítóegyesület eszméjét 
pendítette meg a „Tolna vármegyei Altalános 
Tanítóegyesület"-nek 1904. évi május hó 26.-án 
Bátaszéken tartott rendes közgyűlésén Máté 
Károly. Schád János hozzászólalása után a 
közgyűlés elfogadta az indítványt és megbízta 
az elnökséget a fölhívás kinyomatásával és el-
határozta, hogy az minden Tolna vármegyei 
tanítónak és a dunántuli vármegyék általános 
tanítóegyesületeinek tárgyalás végett meg-
küldessék. 

— Rövid hírek. A Békés vármegyei álta-
lános tanítóegyesület a budapesti Ferenc József 
Tanítók Házá-ban létesített két szoba-ala-
pítványi helyre pályázatot hirdet. Fölhívja 
azokat, akik ezen helyekre igényt tarthatnak, 
hogy az „Eötvös-alap" Elnökségére címzett 
kérvényüket a szükséges okmányokkal együtt 
f. év június hó 28.-ig alulírott elnökséghez 
küldjék be. Békéscsaba, 1904 június hó 13. 
Láng Gusztáv, elnök. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös-alapra: 
Borbosz Gyárfás, ny. tanító, Csókás (tags, díja) 
3 K ; a sokoróaljai járási kör gyűlése alkalmá-
val rendezett gyűjtés (bek. Szabó György) 
8 K 42 f ; a gávai róm. katholikus, gör. kath 
és ref. tanítók (egy májusi mulatság jövedelmé-
ből, beküldte Cséhy Péter) 10 K. Átutaltuk az 
alap pénztárába. 

— Fürdői kedvezmények tanítónők ré-
szére. 1. Császárfürdőben (Budapest) több 
tag kap az egész éven át 12 drb. ingyen 
fürdőjegyet. 2. Daru vár (Szlavoina) fürdőben 
május, június, szeptember és október hónapban 
egy teljesen ingyenes hely ; július és augusztus-
ban a fürdőárakból 50% engedmény. 3. Bazin -
ban (Pozsony mellett) lakás, fürdő és orvosi 
kezelés és ellátás a rendes 7 korona ár helyett 
5, egyesület tagjainak egy napra 5 korona. 
4. Iglófüreden az elő- és utóidényben a szoba 
ágynemű árából 10°/o, a gyógy- és zenedíjból 
50%; a főidényben a szoba és fürdő árából 

10%, a gyógy- és zenedíjból 50% engedmény. 
5. Siófokon egy tagnak július- és augusztusban 
díjtalan fürdő-, gyógydíj alól fölmentés és a 
szobaárából 50% engedmény. 6. Lj-Tátra-
füreden több tagnak a főidényben a szoba és 
fürdő árából 33% ; az elő- és utóidényben 
30% engedmény. 7. Fenyőházán a lakás és 
ellátás árából 25% engedmény. 8. Pöstyén az 
egyesület négy tagjának a kád- és medence 
fürdőknél 25% engedmény 9. Szentiványi-
Csorba fürdőben egy havi tartózkodásnál a 
szoba és egyéb ellátás árából 30% engedmény. 
10. Balf fürdőben (Sopron mellett) az egész 
éven át a fürdő és szoba árából 50% enged-
mény. 11. Hársfaira (Bereg megye) két tag-
nak a főidénybe az étkezést kivéve 30% ár-
kedvezmény. 12. Stoósz fürdőben 2 tagnak a 
főidényben a gyógyfürdő- és zenedíj elengedése. 
13. Tárcsán (Vas megyében) három tag ré-
szére a főidényben kedvezményes fürdők 
(I. oszt. 2 kor. helyett 1 kor. 20 fill. II. oszt. 
1 kor. 20 filllér 70 fii. helyett)'és fél gyógy-
díjmentesség; augusztus 15.-től pegig még a 
lakás árából is 50% engedmény. 14. Bártfán 
több. tagnak a főidényben a gyógy- és zene-
díjból 50%, a fürdődíjból délelőtt"25%, dél-
után 40% kedvezmény. 15. Jegenye fürdőben 
(Kolozs m.) az egyesület tagjainak szoba- és 
fürdő árból 20% engedmény. 16. Gyertyás-
ligeten az egész idényben a lakás-, fürdő-, 
gyógy- és zenedíjból 50% engedmény, az 
étlapárakból 20% kedvezmény. 17. Csíz-fürdő-
ben tagjainknak május 1-től június 15-ig és 
augusztus 15-től szeptember 30-ig a gyógy-
díj és fürdő árából 50% engedmény. A bélyeg-
mentes kérvényeket a Mária Dorothea-egye-
sület elnökségéhez címezve Budapestre, VIII. 
ker., Orcy-út 6. sz. alá kérjük mielőbb be-
küldeni. 

— Halálozás. Winkler Zsigmond soproni 
izr. isk. tanító életének 44-ik, tanítói munkás-
ságának 22-ik évében meghalt. Áldás emlékére ! O O 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII. ker. Hársfa-utca 32. szám a.; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker. Rottenbiller-utca 
66. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke: 
Somlyay József, lakása: Budapest, I. ker. Városmajor-
utca 31. szám; pénztárosa: hallos István, lakása: I. 
ker. Gellérthegy-utca 27. szám. 

Tartalom : A népoktatás reformja. — Az Országos 
Bizottság a miniszternél. -— Szünóra : Az országcs 
kisdedóvó-egyesület örömünnepe. — Hivatalos rész. 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 19(j4. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Liptóvármegyében Vavrissó ev. leányközségbe 

okleveles orgonistatanító kerestetik. Javadalmazása : 
1400 korona különfélékben (ebből kántori: 200 ko-
rona). Folyamodványok 1904 július 15-kéig alul-
írotthoz. Bella István, iskolaszéki elnök. 

(400—III—3) 
Pusztai tanító, okleveles, róm. katholikus, jövő tan-

évre fölvétetik. Évi javadalmazása 400 korona és con-
ventio, úgyszinte tankötelesek által fizetendő tandíj. 
Kellően fölszerelt ajánlatok, me ly vissza nem kül-
detnek, Stéger Mór, kasznár úrhoz Pusztapoó, 
Jászkunszolnok megye címzendők. (417—III—3) 

Az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajózás i társaság 
vasasbányate lep i közös népiskolájánál Pécs 
közelében egy osztálytanítói állás töltendő be. A 
javadalom a következő: 1. 1000 korona kezdő fizetés 
előzetes havi részletekben. 2. Szabad lakás, mely áll 
két szobából előcsarnokkal vagy konyhával. 3. Szabad 
fűtés szükséglet szerint 30 métermázsa szén és 10 
ürméter alátüzelő fa erejéig évenkint a nőtelen és a 
kétszeres mennyiségek a nős tanító részére. Az alkal-
mazás egyelőre ideiglenes minőségben történik, azután 
kielégítő szolgálatteljesítés után véglegesen. Mindkét 
félnek három havi fölmondási joga van. Az állás folyó 
évi széptember hó 1-én foglalandó el. Okleveles pá-
lyázók, kik a magyar és német nyelvet és lehetőleg 
valamely szláv nyelvet is bírják, a szükséges bizo-
nyítványokkal ellátott kérvényeiket folyó hó 30-áig 
alulírott bányaigazgatósághoz nyújtsák be. Az alkal-
mazott pályázó az országos nyugdíjalapba lép be, 
illetőleg abban megmarad. Pécs, 19u4 június hó 4-én. 
Az Első es. kir. szab. Dunagőzhajózási társaság bánya-
igazgatósága Pécsett. (429—II—2) 

Pályázat a felsőszabolcsi ev. ref. egyházmegyében levő 
v a s m e g y e r i ev. ref. egyház kántortanítóságra. Évi 
javadalom : kántori 200 K, tanítói 800 K, mely összeg 
előleges évnegyedekben az egyház pénztárából fizet-
tetik, stólajövedelem mintegy 60 K. Ismétlők tanítá-
sáért a község pénztárából 80 K. Természetbeni lakás : 
2 szoba, konyha, spájz, melléképületeivel, 327 Q]-öl 
házikerttel. Ötödéves korpótlék az államtól. Köteles-
ség : 80—120-ra tehető tanköteleseket a tantervben 
előírt 6 osztályban tanítani s az ismétlősöket a 3 
felső osztály szerint tovább képezni, s a confirmálandó 
gyermekeket előkészíteni, templomi szolgálatot telje-
síteni, szokás szerint a lelkész akadályoztatása esetén 
helyette végezni. Pályázat véghatár ideje július 15, 
választás napja július 24. Megválasztott augusztus 25. 
tartozik állását elfoglalni. Választás végmegerősítése 
illetve állandósítása egy próbaév eltelte után történik. 
Pályázók fölhivatnak, hogy oklevéllel és ezen pályázat 
közzététele után kelt szolgálati bizonyítvánnyal föl-
szerelt pályázati kérvényüket a lelkészi hivatalhoz 
terjesszék be. U. p. Kemecse. Vasmegyer, 1904 május 
30. Hódy János, ev. ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(413—II—2) 
I iacháza (Verőce megye) államilag segélyezett 

községi iskolájában a kántortanítói állás üresedésben 
van ; ezen állás esetleg azonnali vagy szeptember 1-én 
való betöltésére pályázat hirdettetik. Javadalom : 900 
korona és róm. kath lakosok temetési stóla díja, lakás, 
1000 ri-öl kert, 1600 [ > ö l tengeri föld és 6 öl tűzifa, 
továbbá 600 kenyér és 100 klgr. finom liszt ; meg-
kivántatik horvát oklevél magyar nyelv tanítással. 
Kellőleg fölszerelt folyamodványok legkésőbb július 
10-ig beterjpsztendők Sorger Sándor iskolaszéki elnök-
höz, poéta Őepin. Személyesen jelentkezők előnyben 
részesülnek. (418—III - 2) 

Alsóstubnyára (Turóc) okleveles evang. tanító, 
esetleg tanítónő kerestetik. Tannyelv tót. Fizetés 800 
korona készpénz. Jelentkezhetni július 15-ig a háji 
evang. lelkészi hivatalnál. (442—III—2) 

A szombatfa i ev. ref. leányegyház tanítói állomá-
sára 1904 július 10-iki határidővel pályázatot hirdetek. 
Fizetése: Új, két szoba, konyhából álló lakás, mellék-
épületek s mintegy másfél hold gyümölcsös ; kész-
pénz 1020 korona, évnegyedes részletekben s két öl 
tűzifa, melynek terhére az iskola takarításáról és 
fűtéséről gondoskodni tartozik. Községi faiskola keze-
lésért, ha elvállalja, külön 40 koronával díjaztatik. 
Megválasztott, ki állomását szeptember l-ig tartozik 
elfoglalni, 30 korona utiátalányt s vasúttól elegendő 
fuvart kap. Kérvények alulírotthoz: Kercsa (Vas m.) 
küldendők. Hodossy Lajos, ev. ref. lelkész. 

( 4 3 0 - I I - 2 ) 
A s ik lós i róm. kath. kántortanítói állásra (Baranya) 

pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 800 korona kész-
pénz havi előleges részletekben, 300—350 korona 
stoláris jövedelem. Egy hold szántóföld, amelyet a 
tanító saját költségén műveitett. 6 öl tüzelőfa, amelyet 
a tanító a legközelebbi uradalmi erdőben kap és 
saját költségén köteles levágatni és behordatni. A 
községi gazdasági ismétlő-, esetleg a tanonciskolánál is 
alkalmazást nyer évi 120—160 korona tiszteletdíj 
mellett. Két szobából álló lakás és a háztartáshoz 
szükséges mellékhelyiségek. Kötelessége egy osztatlan 
magyar tannyelvű osztály önálló vezetése és az összes 
kántori teendők végzése. Az állás folyó évi szeptember 
1-én foglalandó el, amely időtől a javadalmazás ki 
fog utalványoztatni. Az állásra folyamodók fölszerelt 
kérvényeiket folyó évi június hó 30-ig Vargha Vitus  
iskolaszéki elnökhöz Siklósra nyújtsák be. Személyes 
megjelenés kívánatos. (373—II—2) 

Pályázat a bács- feketehegyi ev. ref. egyház két 
elemi tanítóságára. I. Rendes tanítóság. Javadalma : 
lakás, 4689 liter búza, 4689 liter árpa, 150 korona pénz, 
két öl kemény tűzifa, 300 Q-öl föld, a kincstár által 
kihasított 600 Q]-öl föld használata oly módon, hogy 
fele mint faiskola, fele — a belső kert helyett — 
mint magánkert használtassák. Ehhez azonban a 
megválasztott csak addig formálhat jogot, míg ez 
valamely intézkedés által vissza nem vonatik. A meg-
választott esetleg — ha elnyeri — a gazdasági ismétlő 
vezetéseért 140 koronára is számíthat. Pályázhat oly 
ref. vallású, ki egyházi énekeinkben és az orgonálás-
ban oly jártassággal bír, hogy szükség esetén a kántori 
helyettesítheti. È javadalom 2., 3., 4., 5. tételeit az 
egyház 1050 koronával szokta megváltani. II. Segéd-
tanítóság. Javadalma : egy szerényen bútorozott szo-
bából álló lakás, fűtés, 700 korona pénz. Pályázhat 
oly ref. vallású, ki énekeinket jól tudja. A pályáz-
hatás határnapja 1904 június 30. Tóth Sándor, lelkész. 

(448— II—2) 
A b latnicai ág. hitv. ev. egyház iskolájához 

másodtanítót, tanítónőt keres. Fizetése : 800 K kész-
pénzben, melynek fele államsegély, szép lakás és meg-
felelő házi kert. Kötelessége : az I—II. osztályt vezetni. 
A kérvények folyó évi július hó 20-ig az iskolaszék 
elnökéhez Turóc-Blatnicára küldendők. (452—II—2) 

A k ladzáni (Zemplén megye, -posta Varannó) 
ág. h. ev. egyház, lakáson kívül, 800 koronával javadal-
mazott kántortanítói állomásra pályázatot hirdet. 
Fölvilágosítást ad augusztus 15-ig Goldperger János, 
lelkész. _ (451—III—2) 

A s zemlaki községi iskolaszék egy második rendes 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás : a 
községtől évi 400 korona. Államsegélyből 400 korona. 
Irodaátalány 10 korona és szabad lakás az iskolai 
épületben. Kellően fölszerelt kérvények július 17-ig 
elnök címére intézendők. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Szemlakon, 1904 június 10. Bleszák 
Mátyás, iskolaszéki elnök. (463—III—2) 

Okleveles tanítónő gyermekek tanítását elvállalja 
a két hónapi szünidőre. Bővebb fölvilágosítást levél-
ben nyújt : Pongrác Róza tanítónő Tatárfalu (Szatmár 
megye) u. p. Csenger. (474—111- 1) 
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A felkai községi iskola egyik megüresedett tanítói 
állására pályázat hirdettetik. Jövedelme : évi 1000 K 
törzsfizetés és névnapi pénzek megváltása címén 50 K 
a községi iskola pénztárából fizetve. Lakás, kert és 
16 m3 tűzifa házhoz szállítva. Továbbá minden idegen 
gyermek által fizetendő tandíjban tanítótársával 
egyenlő részben osztozkodik. A helybeli ág. hitv. ev. 
egyházban végzendő kántori teendőkért 240 K és a 
szokásos stóla. Teendői : a reá bízott osztályok veze-
tése és a helybeli ág. hitv. ev. egyházközségben az 
egyházi teendők végzése és a lelkész akadályoztatása 
esetén annak helyettesítése. Az állás f. évi augusztus 
hó 1-én foglalandó el. Okleveles ág. hitv. ev. pályázók, 
kik a magyar és német nyelvben tökéletesen jártasok, 
kellően fölszerelt kérvényeiket folyó évi június hó 
28-ig bezárólag a felkai községi iskolaszék elnökéhez 
küldjék be. (439—II—2) 

A recske-szentkirályi ref. előkönyörgő-tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 16 hold 
föld, 2 hold rét, 7 köböl buna, 14 köböl rozs, 7'/a 
köböl zab, 422 korona államsegély, 110 korona munka-
váltság, 32 méter tűzifa, 50—60 gyermek után a 
szokásos tandíj. Földadót a tanító fizeti. Kötelességei : 
az iskola vezetése, az isteni tisztelet végzése. Kérvé-
nyek július l-ig a kövecsesi ref. lelkészi hivatalhoz, 
u. p. helyben, Gömör m. küldendők. (475—II—1) 

Karmacs község iskolaszéke, a megüresedett oszt.-
tanítónői állásra folyó évi június 30-ig pályázatot 
hirdet. Javadalma : polgári évre 800 K, egy bútorozott 
szoba tisztogatással. Kötelessége : az I—II. osztályt 
a miniszteri tanterv értelmében tanítani, az ismétlősök 
tanításában segédkezni, az összes tanköteleseket tem-
plomba vezetni és azokra felügyelni. Állását tanév 
közben hasonló állásért el nem hagyhatja. Kérvények 
Dömötör Imre, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(472—1- 1) 
A he tyeni ref. kántortanítói állás betöltésére 

pályázat hirdettetik. Az egyháztagok által fizetendő 
termény, tandíj, földhaszon - élvezet, lakás kerttel, 
melléképületekkel és 158 korona államsegélyből álló 
jövedelem 800 koronára tehető. Korpótlékra jogosult, 
állami korpótlékot élvez. Kötelesség : általában a 
kántortanítói kötelesség. Hivatal szept. 1-én foglalandó 
el. Oklevéllel, szolgálati bizonyítvánnyal fölszerelt 
kérvények július 24-ig a hetyeni ref. lelkészi hivatalhoz 
(u. p. Mezőkaszony) küldendők. (476—I—1) 

A biharmegyei magyarcséke i róm. kath. elemi 
osztatlan népiskolánál halálozás által megüresedett 
kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetés : 
400 K készpénz (négyszáz kor.), 12 erdei ölfa, 6 kat. 
hold szántóföld, 6 köböl kétszeres buza, 2 szoba és 
mellékhelyiségek, kert. Stóla. Köteles végezni az 
összes kántori és tanítói teendőket. Kellően fölszerelt 
kérvények 1904 július 10-ig a magyarcsékei r. kath. 
plébánia-hivatalhoz nyújtandók be. Állás azonnal el-
foglalandó. Gál István, plébános. (479—Ií—1) 

A benki (Szabolcs m., p. Mándok) ev. ref. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése : két 
szobás lakás, konyha, kamara a szükséges mellék-
épületekkel. 18 kat. hold szántó, kaszáló, legelőföld, 
melyért jelenben 366 kor. évi haszonbér fizettetik. A 
haszonbérlet 1907 dec. 1-én jár le. Föld utáni adót 
a tanító fizeti. 6 köböl rozs, 6 kor. 50 fillér garaspénz, 
3 öl kemény galyfa, 10 kor. stóla. Mindennapi isko-
lásoktól 1 véka szemestengeri és 1 kor. 20 fillér, 
számuk 40—50. Ismétlősökért 30 kor. Államsegély 
462 kor. Korpótlék is volt már folyósítva az államtól. 
Kötelessége : a mindennapi és ismétlő iskolásokat 
tanterv szerint tanítani, a templomi éneklést vezetni, 
a kijelölt órákon és lelkész akadályoztatása esetén 
istentiszteletet végezni. Kellően fölszerelt kérvények 
július 20-ig az ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 

(509 - I—1) 

Július 1-től augusztusig helyettes kántort keresek, 
ki a kántori teendőket önállóan végzi. Fizetés : 56 K. 
Jászkarajenö (Pest). Lupkovics László, kántor. 

( 4 7 3 - 1 - 1 ) 
Az érendrédi ref. egyház orgonista-kántortanítói 

állomására pályázat hirdettetik. Javadalma : 471 a hl. 
rozs, 20 hold (1200 H-öl) szántó- és kaszálóföld élve-
zete, melynek adóját az egyház fizeti Közmunka-
váltságdíj : 47 korona ; tandíj : 1—II-ig fejenként 
3 korona, III—IV-ig 4 korona. Létszám jelenleg 
50—60-ig váltakozik, de többre is mehet. Legátusért 
évi 12 korona 60 fillér. Temetési stóla: énekszós 1 
korona, papos temetés 2 korona. 14 köbmétér tűzifa 
beszállítva. Természetbeni lakás melléképületekkel és 
kerttel. Kötelesség : Kántori teendők orgonázással, 
I—IV. fiúosztályoknak az egyházkerületi tanterv 
szerinti oktatása és ismétlő iskola vezetése. Canonica 
órákon és lelkész akadályoztatása esetén szószéki 
teendők. Korpótlékot az államtól kéri. Állását tanév 
közben el nem hagyhatja. Kérvényhez csatolandók : 
keresztlevél, oklevél eredetiben, a legújabb orvosi 
bizonylat, szolgálati bizonylat. Személyes megjelenés 
előnyt biztosíthat. Pályázati határidő július 30. Az 
állás augusztus 15-én elfoglalandó. Lelkészi hivatal. 

( 4 8 0 - I I - 1 ) 
Járek (Bács megye) egyházközsége elemi iskolá-

jához rendes kántortanítót keres. Fizetés: 1000 koro-
na készpénz, másfél öl tűzifa, három szobás lakás 
melléképületekkel, kerttel. Keresztelés, esketés, teme-
tés után '50 fillér. Oktatandó ez idő szerint V. és VI. 
osztály. Tannyelv : német-magyar. Állás elfoglalandó 
szeptrmber 1-én. Pályázhatnak ág. hitv. ev. okleveles 
tanítók június 25-ig lelkészi hivatalhoz Járek. 

(481-11—1) 
Thuzsér (Szabolcs m.) reformált egyház kántor-

tanítóságára pályázatot hirdet: jövedelme államsegély -
lyel 800 korona előleges havi részletekben, stóla 50 
korona, ismétlősökért 50 korona a községtől. Két 
szobás lakás, konyha, kert és melléképület. Állomás 
szept. l-ig elfoglalandó ; választás végmegerősítése 
egy próbaév után történik, amikor az állandósított 
200 korona mellékjövedelemre számíthat. Okleveles 
pályázatok kellően fölszerelve július 3-ig református 
lelkészi hivatalhoz küldendők. (484—I—1) 

A hosszuréti (Sáros megye, Bártfa-fürdő tőszom-
szédságában) rk. kántortanítói állomás javadalmazása: 
Hitközségtől készpénzben 410 kor. ; államsegély címén 
260 kor. ; */a telek szántóföld és rét, fa és rendes 
lakás, Stóla 40 kor. Tanítás nyelve : tót-magyar. A 
pályázók kérvényeiket július 7-ig tartoznak a zborői 
plébániahivatalhoz benyújtani. (486—II—1) 

Okleveles tanító július 1-től szeptember l-ig neve-
lőnek ajánlkozik. Cím : „Nevelő" Marcali (Somogy 
megye). (502—1-1) 

Pályázat, a paposi ref. egyház tanítói állomására. 
Javadalma : lakhely, melléképületekkel, 3600 Qi-öl 
kerttel. Tandíj, rozs, munkaváltság, stólaérték 160 
korona. Államsegély 640 korona. Teendői : vegyes 
iskola vezetése, istenitisztelet és temetés végzése. Csak 
okleveles tanítók vagy tanítójelöltek pályázhatnak 
augusztus 15-ig. Papos, u. p. Mátészalka. Kéry Pál, 
lelkész. (506—11—1) 

A pátyódi gör. kath. kántortanítői állomásra 
pályázat hirdettetik, melynek jövedelme szabad lakás 
és zöldséges kerten kívül 467 K, államsegély 140 K, 
tandíj 30 K, stóla 14 K, faátalány 20 K, búza, 7-vékás 
szántóföld haszonélvezete és az állam által engedé-
lyezett ötödéves korpótlék. A pályázat határideje 
július 31. és szeptember elsején elfoglalandó. A 
templomi nyelv orosz lévén, annak ismerete meg-
kívántatik. Az okmánnyal fölszerelt kérvény a szat-
márkerületi esperesi hivatalhoz küldendő, Szamos-
Dobra. Szobotha János, gör. kath. lelkész. 

(488-1-1) 
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A szapi ev. ref. kántortanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Fizetés lakáson és kerten kívül 7 hold föld, 
melynek adóját a tanító fizeti ; haszonbére 112 kor. ; 
készpénz 77 kor. 20 fill.; búza 11 mm. 28 kgr. ér-
téke 157 kor. 92 fill. ; fa és rőzse értéke 40 kor. ; 
tandíjból és stólából mintegy 110 kor.; államsegély 
346 kor., összesen 854 kor. 40 fill. Okmányolt pályá-
zati kérvények július 15-ig alulírotthoz küldendők. 
Az állás október l-jén foglalandó el. Szap, u. p. Medve, 
(Győr megyei, 1904. jún. 13-án. Osváld Kálmán, ev. 
ref. lelkész. _ (485—1—1) 

C s a t a j (Pozsony m.) római katholikus iskolaszéke 
kántortanítóságra pályázatot hirdet. Jövedelme koro-
nákban: 12 kat. hold kataszteri jövedelme 213'42, 
párbér 1*5 hter rozs 8, mindennaposok tandíja 100, 
ismétlősöké 16, egyházi segély 81'68, alapítványok 30, 
orgonálásért 25, iskolapénztárból 100, stóla 20, állam-
segély 228. Tannyelv magyar, tótul tudjon. Okiratok 
július 10-ig beküldendők. Választás július 17. Sze-
mélyes megjelenés kéretik. Csataj, 1904. június 15. Az 
iskolaszék. (487—1—1) 

P á l y á z a t tanfo lyamhal lgató i ál lásra : A 
gyógypedagógiai tanítóképző tanfolyamon az 1904 —5. 
tanév elején 10 tanfolyamhallgatói állás lesz betöl-
tendő. Pályázhatnak 30. életévüket még be nem töl-
tött oly nőtlen egyének, kik elemi iskolai, vagy ennél 
magasabb pedagógiai képzettséget igazoló oklevéllel 
bírnak. Elsőbbségben részesül, aki a tanítás terén 
már gyakorlatilag működött és a német, vagy más 
idegen nyelvben jártas. Az egy évig tartó elméleti és 
egy évi gyakorlati tanfolyam a siketnémák, vakok, 
szellemi fogyatékosak, dadogók és más beszédhibák-
ban szenvedők tanítás és nevelés módjában nyújt 
képzést. Javadalmazás évenként : 480 korona díjazás 
és teljes ellátás a vakok és szellemi fogyatékosak 
intézeteiben. A szakvizsgálat sikeres kiállása esetén a 
IX. fizetési osztályba való föllépésre kilátást nyújtó 
kinevezési előjog valamely hazai gyógypedagógiai 
intézethez. Budapesti lakósok, mint önköltségesek is 
résztvehetnek a tanfolyamon s a 2. évben ugyanazon 
előnyöket nyerhetik el, mint az ösztöndíjasok. Az 
előképzettséget és az eddigi gyakorlati működést 
igazoló, esetleg még más okmányokkal is szabály-
szerűen fölszerelt kérvény, a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. minisztériumhoz címezve, legkésőbb f. 
évi június 30-ig a pályázó által személyesen nyúj-
tandó be az alulírt igazgatósághoz. A tanfolyamra 
ugyanakkor vétetnek föl a magánúton, önképzés 
alapján készülő jelöltek is. A fölvétetni óhajtók vala-
mennyien személyesen tartoznak a tanfolyam igaz-
gatóságánál jelentkezni s ott pedagógiai készültsé-
güket igazolni. A tanfolyamot illetőleg a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium 1904. évi 44.770. számú 
rendeletével jóváhagyott szabályzat irányadó. Buda-
pest, (I., Alkotás-utca 53. szám) 1904. június hóban. 
Berkes János s. k., igazgató, szaktanácsi előadó. 

(471-1 -1 ) 
Ajánlkozás. Jeles, oki. és jő bizonyítványokkal róm. 

kath. kántortanítónak, esetleg segédkántortanítónak. 
F. J. tanító, Kaszaper, u. p. Tótkomlós, Békés m. 

(504 -I—1) 
Német kérre (Tolna megye) kerestetik egy róm. 

kath. nyári mendékház-vezetőnő, július-augusztus hóna-
pokra, havi 20 korona és 10 korona dajkadíj mellett ; 
egy szoba rendelkezésére. Folyamodvány iskolaszék 
elnökéhez június 29-ig. (493 —I—1) 

Pályázat a zádorfalvl ref. felekezeti kántortanító-
ságra. Fizetését az egyháztagoktői föld, rét, termény és 
tandíjban kapja. Föld, rét ez idő szerint bérletben van. 
Az ezekből befolyó jövedelemhez 112 korona állami 
kiegészítés járul. 1100 koronára biztosan számítható. 
Pályázati határidő július 15-ig tart. Zádorfalva, 1904 
június 13. Utolsó posta Ragály, Gömör megye. Dusza 
Lajos, ref. lelkész s iskolaszéki elnök. (494—11—1) 

49.707. szám. Pályázat. A Karlitzky Albert-féle 
alapítványból a Temes, Torontál és Krassó-
Szörény várraegye róm. kath. iskolák tanítóit, 
valamint ezek özvegyeit és árváit illető hét, évi egy-
száz (100) koronás és egy, évi nyolcvan (80) koronás 
segélydíjra pályázat hirdettetik. Ezen segélydíjra 
jogosítvák 1. az említett iskolák tanítói, kik a tanítói 
vizsgát letették s illetőleg ennek letétele alól ható-
ságilag fölmentettek, erkölcsi magaviseletük, nem-
különben a tanítói pályán kifejtett működésük által 
magukat kitüntették, s a tanításra agg koruk, vagy 
pedig testi fogyatkozásuk miatt alkalmatlanokká 
váltak, az orsz. tanítói nyugdíjalapból azonban ellá-
tást nem élveznek. 2. A jogosult tanítóknak a) özve-
gyei, kik kifogástalan erkölcsi magaviseletet tanúsí-
tottak, férjükkel életfogytiglan éltek avagv tőlük 
önhibájukon kívül választattak el; b) árvái, kik tizen-
negyedik életévüket még nem érték el. A jelzett 
segélydíj a tanítóknak életfogytiglan, a tanítók özve-
gyeinek szintén életfogytiglan s illetőleg újból való 
férjhezmenetelükig, az árváknak pedig 14-dik életévük 
betöltéseig adományoztatik. A folyamodók minősítését 
igazoló okiratokkal kellőleg fölszerelt folyamodványok 
a vallás- és közokt. m. kir. minisztériumnál f. é. 
július hó 31-ig bezárólag nyújtandók be. Budapest, 
1904. június hó 12-én. A vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől. (20 h—III—1) 

Jóhangú és kántorságban teljesen jártas fiatal 
ember július 1-ére segédkántori állást keres. Cím. 
L. R, Árad postrestante. (495—1—1) 

Győri püspöki megye a kisboldogasszonyi plébá-
niához tartozó Zeraenye községben az osztálytanítói 
állás megüresült. Jövedelem 800 korona, egy kis 
házikert, szabad lakás és fűtés. Tannyelv : magyar-
német. Az orgonálásban jártasok előnyben részesülnek. 
Folyamodványok július l-ig intézendők Hidegh József 
kisboldogasszonyi róm. kath. plébános úrhoz. Pósta 
Zemenye, Sopron megye. (426—1—1) 

A s z a m o s s z e g i ref. egyházban az első orgonista-
tanítói állásra meghirdetett _ pályázati határidő július 
10-ig meghosszabbíttatik. Állomás szeptember 5-én 
elfoglalandó. Szamosszeg, 1904 (u. p. Nagy-Dobos). 
Szabó Gusztáv, r. 1. (461-1—1) 

Báttaszék községi elemi iskolánál nyugdíjazás 
folytán megüresedendő 3 tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. És pedig : az I. sorszámú állásra. Javadal-
mazása 1000 K készpénz, 7 680 íooo hold föld haszon-
élvezete, amely után az adót a tanító fizeti s amelynek 
miniszterileg megállapított jelenlegi évi jövedelme 
"265 K. Szabad lakás a 393. sz. házban, jelenlegi álla-
potában ; meszeltetési átalány 18 K, favágatási és 
hordási átalány 90 K loltételesen, ha a vall. és 
közokt. miniszter — most lévén följebbezés tárgya — 
megítéli, és a törvényes korpótlék. — IV. sorszámú 
állásra. Javadalma 1000 K, 5 ,ü00/i6oi) hold föld, — meg-
állapított évi jövedelme 196 K 16 f — mely után az 
adót maga fizeti. Failletmény 90 K, szabad lakás, 
jelenlegi állapotában ; meszeltetési átalány 18 K, 
törvényes korpótlék. — VI. sorszámú állás. 800 K, 
5 ,000/i6oo hold föld. — megállapított jelenlegi évi jöve-
delme 196 K 16 f — mely után az adót maga fizeti. 
Failletmény 90 K, lakáspénz 200 K. — Föltételek: Csak 
magyar honosságú férfiak pályázhatnak. Jelezzék, hogy 
csak bizonyos sorszámú állásra pályáznak, vagy bár-
melyikre. Tanképesítésüket, életkorukat, nyelvisme-
retüket, honosságukat, eddigi működésüket, egyéb 
képesítéseiket igazoló okmányaikat a községi iskola-
székhez címezve, f. é. július 4-ig nyújtsák be. Köte-
lességük az iskolaszék által megjelölendő osztályokat 
tanítani. Az állások a megválasztottak által f. évi 
szeptember 1-én foglalandók el s javadalmazásukat 
is ez időtől fogva élvezik. Báttaszék, 1904 június 13. 
Holndonner Ferenc, prépost-plébános, iskolaszéki elnök. 

(483—1- 1) 
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m á z a községben a községi jellegű, magyar tan-
nyelvű elemi népiskola újonan szervezett osztálytanítói 
állására pályázat hirdettetik. 1. Évi javadalmazás : a 
község részéről 250 K, államsegély 550 K, összesen 
800 K ; 2 szoba, 2 konyha, pince, fa-félszer és udvar-
ból álló lakás. 2. Kertilletmény fejében a községtől 
10 K, mely azonban a község által 250 K-ban benn nem 
foglaltatik. Kötelessége az iskolaszék által rábízott 
vegyes osztályok vezetése, ismétlő iskolások tanítása. 
Csak magyarországiak vagyis honosak pályázhatnak. 
A. német nyelv némi bírása megkívántatik. A meg-
választott tanító tartozik állását f. é: szeptember 1-én 
elfoglalni, mely időtől kezdve tétetik fizetése is folyóvá. 
Kellőleg fölszerelt kérvények legkésőbb f. é. július 
hó l-ig Schrodt János iskolaszéki elnökhöz nyúj-
tandók be. Máza, Tolna vármegye, 1904 június hó 20. 
Schrodt János, iskolaszéki elnök. (496 — 11—1)" 

A mojthéni róm. kath. kántortanítói állásra július 
12-ére pályázat hirdettetik. Jövedelem készpénzben 
államsegéllyel együtt 883 korona. Mellékjövedelem 
80 korona. Elegendő tűzifa, 8 mérő alá szántó föld, 
rét, legelő, két konyhakert. Yan két szoba, konyha, 
éléskamrából álló lakás a szükséges gazdasági épüle-
tekkel. Államsegélyre csak okleveles tanítók tarthat-
nak igényt. Mojthén (Trencsén m., u. p. Pruzsiná). 
Iskolaszék. (511—1-1) 

Pivn ica i ev. (felsőegyház) két ág. hitv. ev. kántor-
tanítót keres. Fizetésük egyenként és évenként 500 K 
készpénz, 360 K bérértékű szántóföld, melytől az adó-
kat a tanító fizeti, és szabad lakás, természetben. 
Kötelességük az iskolaszék által rájukbízandó osztá-
lyok vezetése minden második évben az ismétlősök 
oktatása és minden negyedik héten a kántori teendők 
végzése. Pályázatok augusztus l-ig nt. Borovszky 
Károly lelkész úrhoz intézendők. (503—II—1) 

A nagyin, m. kir. földmívelési minisztérium kegy-
urasága alatt álló magas laki kántortanítói allomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása : a zsarnócai m. 
kir. erdőhivataltól 231 korona 50 fillér fizetés címén ; 
a községtől 328 korona 16 fillér fizetés — termény-
váltság — és tandíj címén ; szántóföld és rét évi 
haszonbére 80 korona ; az ismétlő-iskola tanításáért 
24 korona ; stóla s egyéb című átlagos jövedelme 200 
korona]; 48 méter tűzifa, (melyből nyolc méter a község 
által folaprítandó s a tanterem fűtésére fordítandó) 
kivágva és beszállítva. Lakása tisztességes. Kötelessége 
a mindennapi és ismétlő-iskolában való tanításon kívüla 
faiskola kezelése s a szorgalmi idő alatt előírt templom-
látogatás betartása. Tanítási nyelv : magyar - tót. 
Keresztlevél, oklevél s esetleg egyéb okmányokkal 
fölszerelt egy koronás bélyeggel ellátott s a tek. 
zsarnócai m. kir. erdőhivatalhoz címzett kérvények 
legkésőbb folyó évi július 10-éig bezárólag ntdő 
Litassy János, Selmecbánya ker. alesperes, tanfelügyelő 
és hegybányai plébános úr kezeihez küldendők. 

(460—1—1) 
A pusztafási hitbizományi uradalomnál betöltendő 

r. kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Megkíván-
tatik 30 évet betöltött életkor, fedhetlen élet, kellő 
qualificatió és zenei jártasság az éneklés és orgonálás-
ban. Az illető évi javadalmazása következő: 1200 
korona készpénz, 30 hektó búza, 14 liekto árpa, 20 
hektó esős tengeri, 3 hold tengeri föld, 3 öl fa, 200 
kéve rőzse, 2 marha és 2 sertéstartás. A tanítói lak 
áll : 3 szoba, 1 konyha, 1 cselédszoba, 1 kamra és 
pincéből. Megjegyeztetik, hogy az uradalmi cselédség 
85°/o református, kiknek vallási oktatást a ref. lelkész 
ad bizonyos meghatározott napokon. Pályázók küldjék 
folyamodványaikat s bizonyítványaik másolatát, 
melyeknek eredetije az állás elnyerése esetén lesz be-
mutatandó, a pusztafási uradalom intézősége címén 
Piisztafás, pósta Körösladány. Folyamodási határidő 
július 15-ig, mely időn túl pályázatok nem vétetnek 
figyelembe. (4ü7—IH—1) 

Somogy-Szakàcs iba a második osztálytanítói 
állásra okleveles kath. tanító kerestetik. Fizetése 800 
korona, bútorozott szoba fűtsssel és tisztogatással. 
Vezeti a reá bizandó osztályt ; kántoriakban segéd-
kezik. Kérvények alulirthoz küldendők július hó 17-ig. 
Az- állás szeptember elsején foglalandó el. Vizi István, 
plébános. (454—I— 1 ) 

A vá l i róm. kath. kántortanítói állásra június 
30 iki határnappal pályázat hirdettetik. Javadalom : 
lakás, 1000 korona pénz és terményekben. Fölvilá-
gosítást ad a helybeli plébánia. Választás július 2-án, 
Kérvények Beleznay István esperes úrhoz Pázmánd 
(Fejér megye) küldendők. Vál (Fejér megye), 1904 
június 10. Turinits Sebestyén, plébános. (468—I—1) 

Pályázat. A n y í r e g y h á z i ref. egyház pályázatot 
hirdet egyik tanítói állására. Javadalom : 1000 korona 
és lakás. Ha pedig ez állás fokozatos előléptetés 
által töltetnék be, akkor a következő állásokra tör-
ténik a választás, melyek 900 és 800 korona s azon-
fölül lakással vannak javadalmazva. Fölhivatnak tehát 
pályázók nyilatkozatra, hogy pályáznak-e esetleg a 
900, vagy a 800 koronával javadalmazott állásokra is. 
Pályázatok legkésőbb 1904 július 20-ig adandók be 
alulírotthoz. Nyíregyháza, 1904 június 16. Dr. Bartók 
Jenő, lelkipásztor. (497—II—1) 

A számpori ághev. leányegyház tanítói állására 
pályázat hirdettetik. Javadalom 202 kor., államsegély-
lyel 800 korona. Tannyelv : magyar-tót. Pályázati 
kérvények július 15-ig ághev. lelkészi hivatalhoz 
Garamszegh (p. Badin, Zólyom vm.) küldendők. 

(501—1—1) 
A bissei ev. ref. kántortanítói állásra évi javada-

lom földben és terményben Ezer korona. Pályázati 
kérvények oklevéllel fölszerelve július 15-ig a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Utolsó pósta Gyűd, (Baranya 
megye.) _ (512—1) 

A seböi ág. h. evang. leányegyház osztott isko-
lájához okleveles tanítót keres. Javadalma : 2 szobából 
álló lakáson kívül 900 kor. nagyobbrészt készpénzben 
az egyházi pénztárból fizetve. Jelentkezések július hó 
3-ig Libetbányára, Lukács Pál ev. lelkészhez kül-
dendők. (507—II—1) 

H I B D E T E S E K . 

és minden beszédhibát kezesség 
mellett sikeresen gyógyít Solt 
Lajos , Budapest, V., Báthori-

utca 20. sz. Fölvétel naponta 12 —l-ig. Ismertető 
bérmentesen és ingyen. (440—X—2) 

Esztergom vármegyében, Esztergom és Budapest köze-
lében fekvő nagyközségben működő állami tanítónő, 
hasonló javadalmazású állami tanítónővel. Az iskola 
négy tanerős, vasúti állomás helyben. Kedvezmény 
30 mq ingyenes kőszén, a községhez tartozó bányától. 
Levelek „ Áll. tanítónő" Kalocsa, poste restante 

kéretnek. (453—1—1) 

Alapíttatott 1863. évben. 

Első leánykiházasítási egylet 
m. sz. leány és fiúbiztosító intézet. Budapest, VI. ker., 
Teréz-kürút 40. sz. az intézet saját házában. Leg-
előnyösebb és legolcsóbb díjtételek gyermekek bizto-
sítására. Változatlanul megállapított havi díjtételek. 
Azonnali haláleseti biztosítás. Kötvény- ós bélyegilleték 
nem fizetendő. Prospektussal és fölvilágosítással szol-

gál az intézet. (184—12 - 7 ) 
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Nevelőnő kerestetik 
6 éves fiú, 7 és 8 éves leánykák mellé, kiket az elemi 
osztályokban magyarul és németül valamint zongorázni 
tanítani köteles. Francia nyelvben való jártasság előny. 
Fizetés megegyezés szerint. P á v a József, intéző. 

Buzsák, (Somogy m.). (482—11—1) 

Állami tanítónő a felvidéken, járási székhelyen 

cserél 
hegyes de enyhébb vidékre, csakis városba vagy járási 
székhelyre. Cím : „Csere" postrestant, Liptó újvár, 

(477-1 -1 ) 

Rendkívüli árleszállítás! 
Tekintettel az előrehaladt idényre, s arra, hogy rak-
táram túl van halmozva finom gyapjúszövetekből s 
különösen azon körülményre, hogy munkásaimat, fog-
lalkoztatni kell, elhatároztam, hogy azon férfiöltö-
nyöket, melyeket eddig 15 Írtért készítettem, míg ezen 
túlhalmozott szövetraktáram tart, csak 9 forintért 
készítek mérték után, remek szabásban, a legjobb minő-
ségű szürke, barna vagy drappszínü gyapjúszövetből, 
vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek a mérték, 
vagy egy viselt ruha beküldése mellett. Postadobozért 
és szállítólevélért 20 krajcárt számítok, 2 öltöny ren-
delésénél a postadoboz és szállítólevél nem számíttatik 
és bérmentve küldetik utánvétellel. Minták a n:igy 

költség miatt nem küldhetők. 

Lichtmánil Sándor, férfiszabó-mester, 
Budapest, VII., Rottenbiller-utca. 

Kívánatra szétküldök utánvét mellett 3'20 cm egy 
férfiöltönyre elegendő szürke, barna vagy drappszínű 

gyapjúszövetet 3 forint 50 krajcárért. 
(498—V—l) 

Fontos a tejgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi, 
erő- és turbina hajtásra úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszállitás-
lioz, vaj- és sajtgyártáshoz, leg-
előnyösebben szállít az Első magy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

Fuchs és Schlichter, 
BUDAPEST, VI., Jász-utca 7. sz. 

TT i T i n V I T E T I Friss vajat, évi kötés mellett 
V AJIVL V 11 BL . minden mennyiségben a legma-

gasabb árakon átveszünk. 
Árjegyzékek, költségvetések, tervek ingyen 

és bérmentve. (2086—XX—19) 

Egyközségben l a k ó r e f . t a n í t ó é s t a n í t ó n ő egy más községbe 

cserélni 
óhajt. Előnyös föltételek. Cím : Ref kántortanító, 

Máramaros, Hosszúmező. (I12-II-2) 

i «t .<»>o jak jóik m äsu S'i 
f W w w Î » w 

ü r e m l i o k a - f ó l e f é n y t e l e n 

iskolatábla-máz 
koromfekete, teljesen fénytelen, alkalmas úgy használt, 
mint új táblák bemázolására. A bemázolt tábla 12 óra 
múlva már használható. 1 kg máz 10—12 m- felületre 
elegendő. 1 kg. ára 6 korona, 1 tégely píros vona-

lozási festék ecsettel együtt 70 fillér. 
Több tanszer- és világkiállításon kitüntetve. 

K r e m l i c k a F e r e n c , 
droguista, (368 - X - 4) 

Prága-Karolinenthal, Király-út 4. sz. 
<ft j&Í j f e Sík »fe j»fc é'is j f r *>í 
7tf •«>• W '«>' f«>• w w '<»' W 

Magyar tanszerkészitö intézet 
Felilmaim Gyul.a, 

Budapest, VI., Felsö-erdősor 5. szám. 
Összes népiskolai tanszerek. Physikai alapfölszerelés. 
Hivatalosan ajánlott beszerzési forrás. Kérjünk árjcqy-

(193^X11—10) zéket. 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOS ERŐRE 

BERENDEZETT HANGSZERGYAR. 

— (1267-52-26) 
Iskolai Hegedii vonóval és lak-
kozott tatokkal 5 frt 60 krtól feljebb. 

Ilegetlil vonóval 3. 4, 5, 6 8, 
írttól feljebb. 

Tárogató (Rákóczi) iskolával 
együtt 30 írttól feljebb 

H a r m o i i i i i m o k es frt. feljebb. 

— S T O W A S S E R J. — 
Cs. és kir. udvari hangszer gyára, a Rákócz i 

Ja*i tot t tárogató egyedüli fel találója 
Budapest, Lánczhid-utcza 5 szám. 

Árjegyzék minden hangszerről külön, ingyen 
— bérmentve küldetik. — 



30 NÉPTANÍTÓK L A P J A . 2 6 . SZÁM. 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, TI., Teréz-körűt 8/k. 

Képes árjegyzék i n g y e n és bérmentve. 
(1304-40-28) 

i f l P W f f f l f f f f f 

F e i w e l L i p ó t utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, iskolaberendezések, tornakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
(87 -26- l t í ) 

Iskola-hegediik kaphatók 
3, 4, 5, C, 8 frtért és feljebb 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 

> s > S t e r n b e r g Á. é s T e s t v é r e 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében 
BUDAPEST, Kerepesi-út 36/T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről kiilön) ingyen 
kapható. ( 490 -25 -1 ) 

Az amerikai cottage-orgonák 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
-s* BUDAPEST, fe 

VIII., József-körút 15- sz 
a jan l ja európai Bzerkezetü barmo-

niumai t is. 
gyönyörű hang, melyet az 

merikai r endsze rnek elmés 
szerkezete elővarázsol, önma-

ganak zeng dicsé etet. 

Arn 120 ko ret h A «il fill. Jebb. 8 korom** ré.xle-tebbeu ím. 
Képes á r j e g y z é k ingyen ós 
bérmentve . 6 évi jótÁll i*. 

(1440-62-36) 

Előfizetési felhívás 

ELŐFIZETÉSI ÁR: 

Egész évre 10 kor. — fill. 
Félévre 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 
Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített 
egy évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az 
előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest , X. (Vár), Iskola-tér 3. szám, 

Budapest, 19(j4. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK; LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenkettéd részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m aduixlc v i s s z a . 

lfjnsági egyesületeink és az állam. 
Közoktatásügyi kormányunk egyik 

legreménydúsabb alkotása az ifjúsági 
egyesületek eszméjének életrekeltése 
volt. Hogy mennyire idejében hangzott 
el buzdító szózata, mi sem bizonyítja 
inkább, mint az a nagy siker, amely 
nyomában kelt ós ime immár 200 ifjú-
sági egyesületet eredményezett. 

De ki tagadhatná, hogy a fény mellett 
az árny is kisórte a magyar közműve-
lődési politikának ezt a legújabb haj-
tását, mely egyúttal sok helyen a 
bénulásig megzsibbasztotta a nagy lelke-
sedéssel megindult ifjúsági egyesületi 
mozgalmat. Mert igaz ugyan, hogy sok 
egyesület rendezett belépő-díjjal egybe-
kötött mulatságokat s ezen az úton 
szerzett egy kis alapot a mozgásra, a 
pártoló tagsági díjak esetleg fedezték a 
világítás, takarítás stb. költségeit, de 
annyi jövedelmet alig hiszem, hogy képes 
volna akármelyik ifjúsági egyesület föl-
mutatni, mely könyvtár-alapításra ele-
gendő tőkét bocsáthatna a vezetőség 
rendelkezésére : könyvtár nélkül pedig nincs 
egyesületi élet. „Munkásság az élet sója," 
mondja a költő, de az egyesületi élet 
táplálékának a könyvtár a nélkülöz-
hetetlen fűszere, amely nélkül azt az 
élet sója magában élvezhetővé nem teszi. 

Még jó, ha véletlenül az iskolának 
van könyvtára, az — legalább ideig-

óráig — pótolhatja a hiányt, de az 
ifjúsági egyesület egész jövőjét az iskolai 
könyvtárra alapítani nem lehet, mert 
ez amannak az igényeit sem szám, sem 
tartalom tekintetében ki nem elégítheti; 
de ahol ez sincs (már pedig a többségnél 
így áll a dolog!), ott igazán áldozat-
számba ment a tanítóságtól eddig az 
ifjúsági egyesület tagjaiban az első föl-
buzdulást ébren tartani. Épen ezért 
sürgős szükség volt, hogy ezen a bajon 
segítve legyen. 

S Wlassics Gyula nem feledkezett 
meg nagyjövőjű alkotásáról akkor sem, 
mikor elhagyta a miniszteri széket, mert 
íme, alig hogy elfoglalta az utódja által 
odahagyott múzeumi és könyvtári ta-
nácsi elnökséget, első dolga volt az 
ifjúsági egyesületekre gondolni. Azt a 
határozatot hozta ugyanis a Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Tanácsa elnöke 
javaslatára, hogy az állami népkönyv-
tárak kiosztásánál ezentúl első sorban 
az ifjúsági egyesületekre fekteti a fősúlyt 
s ezért fölkérte a kormányt, bocsássa 
rendelkezésére az ifjúsági egyesületek 
elosztását és szükségleteit a könyvtárak 
tekintetében. És dr. Berzeviczy Albert 
miniszter nem is késett ezek beszer-
zésével : rendelkezésére bocsájtotta a 
Tanácsnak, mely jövőre immár az ifjú-
sági egyesületek közt fogja könyvtárait 
elosztani. 
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Ezzel az ifjúsági egyesületek jövője 
meg van alapítva; biztos alapokra fek-
tetve működhetnek ezután, mert a 
könyvtár kérdése a legszerencsésebb 
módon megoldást nyert. Akár állandó, 
akár vándorkönyvtár adományozásának 
jótéteményében fog részesülni az ifjúsági 
egyesület, vezetője biztos tervet építhet 
föl arra az alapra, amelyet a könyvtár-
ban rejlő szellemi tartalom nyújt. Mert 
vélekedhetünk a Tanács egybeállította 
könyvtárjegyzékről bármiként, azt el kell 
ismernünk, hogy a benne foglalt művek 
ismerete a népnek hasznára válik. Ha 
tehát úgy gondolkozik is valaki, hogy 
nem a szépirodalom, hanem a gazdasági 
tudomány legyen a könyvtár vezérlő 
gondolata, akkor sem fölösleges a Tanács 
könyvtára, mert csak ki kell egészíteni 
a helyi jövedelemből a még szükséges 
művekkel s rögtön teljes lesz. Mert 
nélkülözhetetlen művek minden szak-
ban vannak s ezeket a Tanács könyv-
tárai mind tartalmazzák, illetve a vándor-
könyvtárak sorban adják egyik község 
olvasói kezéből a másikéiba s a helyi 
vezetőségnek ezután épen ezekről a 
legnagyobb, mert eddig el nem kerül-
hetett terhet képező könyvekről nem 
kell gondoskodnia, hanem csak azokról, 
amelyek az illető egyesület tagjai és 
vezetősége különleges kívánságát is 
kielégítik. 

Lesz alkalmunk még rámutatni, hogy 
ez a nagyjelentőségű gondolat mily 
nagyszabású közművelődési áramlatnak 
lehet forrása; hisszük, hogy sikerülni 
fog bemutatnunk azt is, miként kell 
épen a Tanács összeállította könyvtá-
rakat meghatározott s a vezetőség 
egyéni ízlésének megfelelő irányban föl-
használni arra, hogy az ifjúsági egyesület 
a község társadalmának lüktető erévé 
váljék, melynek táplálására épen a 
könyvtár szolgáltassa az életnek ke-
nyerét; most mindezekre nem térünk 
ki: célunk csak az volt, hogy üdvözöljük 
úgy a kormányt, mint a Tanácsot ezért 

a korszakos eszméért, mely hivatva 
van arra, hogy a tanítóság kezébe 
játsza észrevétlenül Magyarország társa-
dalmában a vezető szerepet s fölhívjuk 
reá a tanítóság, de különösen az ifjúsági 
egyesületek vezetőinek figyelmét, mert 
illő, sőt kötelesség, hogy a jövő tél, 
mely hivatva lesz ezt az eszmét az életbe 
átvinni, ne találjon közülünk senkit sem 
készületlenül, mert ha Magyarország 
második meghódítása a néptanítókra 
vár: ehhez a hadjárathoz az állami 
népkönyvtárak fogják kezünkbe adni a 
XX. századhoz méltó fegyvereket! 

(Kolozsvár.) Jt ohányi Gyula. 

Az „erkölcsi oktatás"-ról. 
A Néptanítók Lapjának f. é. 8-ik számában 

H. M. a francia erkölcsi oktatás tantervével 
ismertet meg bennünket. Köszönet illeti meg 
ezért, mert bizonyára mindnyájunkat érdekel 
ez az újabb és érdekes kulturális törekvés, 
melynek nemcsak Franciaország, de Német-
és Angolország, valamint Svájc és Amerika 
legkiválóbb tanférfiai is buzgó előharcosai, 
habár legkonkrétebb formában épen a franciák 
foglalkoznak vele. De érdekel bennünket és 
gondolkozásra serkent e tárgy azért is, mert 
az ifjúság erkölcsi nevelése minden iskolának 
föladata s ez különösen fontos ma, midőn a 
közerkölcsösség hazánkban is, mint minden 
más államban egyaránt sülyedést mutat. E 
lapok hasábjain is foglalkoztak már több ízben 
ezen eszmével, de eddigelé csak azt a tényt 
konstatálták, hogy ez irányban igen sok teen-
dője van az iskolának. így az elmúlt évben 
dr. Makay Béla a népnevelési egyesületekről 
szólva fölpanaszolja, hogy a család és iskola 
keveset vagy épen semmit sem tesz a gyermekek 
erkölcsi nevelése érdekében, pedig: „testi és 
szellemi nevelés, erkölcsi nevelés nélkül — a 
civilizáció vad gyümölcse." Azután Noválc 
Mihály vonja kérdőre a tanítóságot: „vájjon 
törődik-e valami nagyon az iskola a gyermek 
jellemének fejlesztésével?" Fölsorolja az erköl-
csi erények egész tömegét s kérdi, vájjon 
szoktatjuk-e, neveljük-e ezekre növendékeinket? 
Pedig : „Föl-fölhangzik a panasz, hogy a 
köteles iskoláztatás behozatala óta a köznép 
gyermekei tudósabbak ugyan, de sem a gyer-
mekek nem jobbak, sem a felnőttek. A tanult 
emberek soraiban is gyakoribb manapság a 
sikkasztás, hűtlenség, pazarlás, vallástalanság, 
öngyilkosság stb. stb., szóval: az erkölcstelenség. 
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a bűn, mint valaha. Sőt úgy tetszik nekünk, 
mintha a sokféle tudás terjedésével szaporod-
nának a bűntettek, olyanok is, amiknek eddig 
hírét sem hallottuk. " 

Mindnyájan belátjuk, s azt hiszem, hossza-
sabban fejtegetnem fölösleges, hogy a fölhozott 
panaszok tényleg igen alaposak, hogy ily körül-
mények között első sorban az iskolának volna 
kötelessége minden erejével és minden lehető 
eszköz fölhasználásával oda hatni, hogy ez 
állapot megjavíttassék, hogy az ifjabb generáció, 
melynek nevelésével foglalkozik és melynek 
majdani életére igen nagy befolyást gyakorol-
hat, egy jobb, nemesebb és az emberiség ideális 
céljainak inkább megfelelő társadalommá nőjjön 
föl. így, hogy egy konkrét példát említsek a 
sok közül, mily kiváló és nagyfontosságú szere-
pet kellene az iskolának betöltenie az alkoho-
lizmus és a tüdővész elleni mozgalomban, 
vagy pl. az állatvédelem terén. A gyermeki 
lélek fogékonyabb, könnyebben formálható, 
mint a felnőtt emberé; az iskolának egyik 
legmagasztosabb hivatása tehát az legyen, hogy 
előkészítse és fogékonnyá tegye a gondjaira 
bízott lelkeket mindazon nemes eszmékre, 
melyek mai társadalmunk betegségeinek meg-
javítását célozzák. 

S amint a társadalomnak, úgy az egyes 
embernek is legfőbb érdeke, hogy kellő 
erkölcsi erővel rendelkezzék, mert enélkül 
nem tud biztosan megállani az élet viszon-
tagságai között, enélkül nem képzelhető 
igazán boldog ember. Már pedig a szülőnek, 
iskolának és a társadalomnak legfőbb köteles-
sége a gyermek iránt, hogy lehetőleg boldog 
emberré tegye. Ebben van az erkölcsi oktatás-
nak nagy jelentősége s ezért valóban meg-
érdemli, hogy vele foglalkozzunk. 

A franciák elhibázták a módszert, de ebből 
még nem az következik, hogy ezt az üdvös 
eszmét vessük el egészen. Mert ez nemcsak 
hogy életrevaló eszme, de határozottan létkér-
dése a modern pedagógiának. Hiszen csak egy 
pillantást kell vetnünk az emberi lélekkel 
foglalkozó rokon tudományok fejlődési irányá-
ra ! Mindenütt az etikai momentum dominál és 
nyer mindinkább döntő befolyást a lélek törvé-
nyeinek megállapításánál. A büntető jog (az 
élet pedagógiája) szintén par force lélektani 
tudomány, — odáig haladt, hogy nem a bűn-
tettet, hanem annak benső etikai indító okát 
veszi döntő alapul. Világos útmutatás az ily 
irányú fejlődés arra, hogy a pedagógiának is 
ez irányban kell haladnia ; a legfőbb ideje már, 
hogy a pedagógus is benső lelki motívumokkal 
dolgozzék ; a lélekre hatás, a lelki erők képzése 
kell, hogy végre a mi tudományunkban is első 
rangú helyet biztosítsanak maguknak. Es ezt 

a célt kívánja szolgálni a morálpedagógia ; ezért 
kell okvetlenül meghonosítanunk az erkölcsi 
oktatást az elemi iskolákban. 

Más kérdés természetesen az, hogy minő rend-
szer, illetve módszer a célnak legmegfelelőbb. 

Hogy a franciák az erkölcsi oktatást a vallási 
oktatás helyébe vették föl, ez szintén más 
kérdés, mellyel itt nem foglalkozunk, meg lévén 
erről úgy is mindenkinek a maga véleménye. 

Azonban a „ Figaro "-béli apa nem mondott 
újat. A külföld legjelesebb morálpedagógusai, 
az amerikai Adler Félix, a svájci Foerster dr., 
a német Döring és mások, már régebben 
elítélték a francia erkölcsi oktatás metódusát. 

Mindenek előtt tudni kell, hogy ezen oktatás 
célja ugyan az erkölcsi érzés fejlesztése és meg-
szilárdítása, de tárgya, eszköze nem maga az 
erkölcstan, mint tudomány. Nem foglalkozik 
elméleti etikával és nem ismertet metafizikai 
rendszereket. Maga a név: „erkölcsi oktatás" 
kifejezi, hogy nem erkölcstan tanításáról van 
szó, hanem a helyes életre való tudatos nevelés 
és szoktatásról, a helyes élet ismertetéséről, 
melynél vezérfonalul az erkölcsös életet tartjuk 
szem előtt. De nem terheljük meg a gyermek 
elméjét erkölcstani tételekkel, rendszerekkel, 
hanem ehelyett a való élet különböző meg-
nyilatkozásait tesszük megbeszélés tárgyává 
növendékeinkkel. A tanító kiragad egy minél 
egyszerűbb eseményt a gyermek életéből s 
úgy vezeti a beszélgetést, hogy a gyermek 
maga látja be eljárásának helyes vagy helytelen 
voltát erkölcsi szempontból. Az ilyen beszél-
getést ide vonatkozó mesékkel, elbeszélésekkel 
illusztrálja, hogy a gyermek benyomásai annál 
élénkebbek legyenek. A gyermek magaviselete 
az iskolában, utcán, otthon, figyelme, szorgal-
ma, hevessége, pazarlása, tisztátlansága, trágár 
beszéde stb. számtalan alkalmat nyújtanak ily 
beszélgetésre, melynek nevelő hatását ki-ki 
beláthatja. 

Igen fontos és határozottan kifejezett kíván-
ság ezen oktatási eljárásnál az is, hogy a 
tanulónak a többi tárgyak révén nyert isme-
reteit új oldalról mutassa be az életre vonat-
koztatva, t. i. tanítsa meg a gyermeket arra, 
miként kell az iskolában elsajátított ismereteit 
az életben fölhasználnia. Ezért aztán egy erre 
külön kiszabott órán összegeztetnek a gyermek 
eddigi ismeretei, bírálat tárgyáva tétetnek er-
kölcsi és gyakorlati szempontból; így az eddig 
elvontnak, élettelennek látszó tananyag mint-
egy alkalmazás által életet nyer. A modor 
pedig, melyben ez történik : a bizalmas beszél-
getés, melynek a tanító csak irányítója, míg 
egyfelől megkedvelteti a tanulást a gyermekek-
kel, másfelől bensővé, szeretetteljessé teszi a 
tanító és a tanítvány közötti viszonyt. Nyitott 

27* 
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könyvként áll ezalatt a tanító előtt a gyermek 
lelke, készen a legnemesebb eszmék befogadá-
sára. A bizalom, a szeretet napja ragyog 
mindnyájuk fölött s ennek melegénél fölvidul 
a lélek, örömmel telik meg a szív s a művész 
tanító ilyenkor formálja a gyermeki lelket 
igazin Isten képére! 

Ki vonhatja kétségbe ezen eljárásnak fontos-
ságát, szükségességét és szépségét P Lehet-e 
alkalma a tanítónak, hogy növendékeit a szépre, 
jóra és nemesre oktassa és nevelje ? Hogy 
őket a helyes élet megismerésére vezesse ? 
hogy a gyermek lelkét e közvetlen érintkezés 
alkalmával megismerje ? Kell-e és lehet-e ennél 
jobb alkalom arra, hogy növendékeit józan, 
becsületes életre, testi és lelki tisztaságra, 
egészségének megóvására tanítsa és oktassa s 
midőn mindezeket az általános emberi erkölcs 
egyszerű és a mindennapi élet tapasztalataiból 
leszűrt igazságaival kapcsolja egybe, akkor az 
iskola munkája teljes egészet alkot és olyan 
szellemi táplálékot nyújt tanítványainak, mely-
től azok nemcsak szellemileg, de erkölcsileg is 
naggyá és erőssé lehetnek. 
, Mindez, amit eddig elmondottunk, talán 
inkább nevezhető nevelésnek, mint oktatásnak. 
Es helyesen. Egyelőre teljesen megelégedhe-
tünk azzal, mert a fődolog, hogy a gyermek 
megszokja viselkedését erkölcsi szempontból 
megbírálni s ezen szempontokat tetteiben irány-
adóul venni. Sokban emlékeztet talán ez a 
módszer a beszéd- és értelemgyakorlat mai 
tanítására, de mégsem az, mert nem olyan 
élettelen, gépies és merev, amilyenné ez lett 
a legtöbb helyen ; nem annyira az észre, mint 
inkább a lélekre, a kedélyre kíván hatni. 

Eljárásunk már az első osztályban veszi 
kezdetét, ahol épen a beszéd- és értelemgya-
korlat igen jó alkalmul szolgál az erkölcsi 
nevelésre. A második osztályban már ezenkívül 
az olvasási gyakorlatokat is fölhasználjuk e 
célra. A harmadik osztályban pedig a külön-
böző ismeretkörökből összeválogatott olvas-
mányok között képezhet kapcsolatot, épen így 
a negyedik osztályban is, de nem szabad az 
alkalmat elmulasztani a többi tárgyaknál sem. 
Mert megjegyzendő, hogy fáradozásunk csak 
úgy vezethet eredményre, ha az egész iskolai 
élet e szempontok szerint van berendezve, kü-
lönösen, ha a tanító soha egy percre sem 
feledkezik meg a célról, melynek szolgálatá-
ban áll. 

A harmadik és negyedik osztályban azonban 
heti egy-két különórára is van szükség, hogy 
alkalmunk legyen a már fejlettebb gyermekkel 
az életből merített példákról is beszélni, az ő 
magaviseletét tüzetesebben vizsgálat alá venni, 
valamint szorgalmának, viselkedésének hatását 

az életben is szemléltetni. E heti egy-két óra 
mintegy folytatását képezné a beszéd és érte-
lem gyakorlatnak, mely most már inkább az 
erkölcsi érzés gyakorlása volna. Itt ezen órák-
ban volna azután helye egy kis egészségtan 
könnyed, szórakoztató modorban való előadá-
sának ; itt lehetne kellő eredménnyel a gyer-
meket az alkoholizmus veszedelmére figyelmez-
tetni, megszerettetni vele a tisztaságot esztetikai, 
egészségi és erkölcsi szempontból; fölébreszteni 
benne a szeretetet az állatok iránt stb. stb. 
Ezen eljárásunkat aztán intenzívebb módon 
folytatnék az ismétlő iskolában, a gyermek fej-
lődésével folyton szélesbítve s folytonosan 
rendszeresebbé téve tanításunk anyagkörét is. 
Azt hiszem, többet érne, mint ezer szabály 
bemagoltatása, mellyel az iskola a gyermekek 
agyát megterheli, anélkül, hogy megmondhatná, 
mi hasznát veszi annak majdan az életben. 

S ha az erkölcsi oktatás szelleme, s az ideá-
lis fölfogás, amely ehhez okvetlenül meg-
kívántatik, áthatja az iskolai életet, fölöslegessé 
válik a pálca és ritka lesz a büntetés is az 
iskolában, (ami pedig szintén nem megvetendő 
eredmény), mint ezt iskolánkban is tapasztal-
tam, ahol a folyó tanévbea az itt vázolt mód-
szer szerint kisérlettük meg a tanítást. A gyer-
mekek mindig a legnagyobb örömmel várják 
a következő „erkölcstani" órát és mindenek 
fölött megszilárdul az erkölcs. 

(Nagyvárad.) Sebestyén Dezső. 

A népoktatás reformja. 
(Hozzászólás.) 

A legnagyobb elismeréssel és hálával van 
eltelve dr. Berzeviczy Albert miniszter úr iránt 
nemcsak a tanítóság, nemcsak a tanügybarátok 
összessége, hanem Magyarország minden hü fia 
a népoktatási reformok megalkotásáért. 

Elolvastam a törvényjavaslatot, abból csupa 
jóindulat vehető ki s úgy látszik, biztosítani 
fogja az a tanügy előbbrevitelét és a tanítók 
jobb képzettségét. Hálával fogadjuk tehát 
azt; minthogy azonban még nem emelkedett 
törvényerőre, úgy talán nem vétenék vele, ha 
gyakorlati tapasztalatom alapján szerény néze-
teimet néhány §-ra nézve fölsorolnám. 

Szerény észrevételem a következő volna : 
1. Az I. fejezet 2. §-ában kitett azon kifejezés 

helyébe, hogy az iskolába járás kötelezettsége 
alól a községi elöljáróság a tanköteles gyer-
meket fölmentheti, ha az az iskolától legalább 
2 kilométer távolságban lakik, azt tenném, 
hogy az iskolaszék azon tanulót mentheti föl 
az iskolába járás kötelezettsége alól, aki az 
iskolától 3'71 kilométer távolságban lakik, mert 
ellenkezőleg az iskolába járásnál apadás fog 
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mutatkozni, sokkal több tanköteles gyermek 
nem fog iskolába járni. Ezen tanulók a téli 
rossz időben fölmenthetők lennének az iskolába 
járás alól, de ősszel és tavasszal okvetlen be 
kellene járniok. A 10—15-éves tankötelesek 
pedig bármily távolságról is tartoznának isko-
lába járni. Az iskolaszék a büntetést rossz idő 
esetében kerülje, szóval ezekkel szemben tapin-
tatos és jóindulatú legyen. Az iskolaszék az eset-
leges fölmentést közölje a községi elöljárósággal. 

2. A 3. §. végére azt tenném, hogy a tanító 
véleményezésére és a szülő jelenlétében állapítsa 
meg az iskolaszék azt, hogy a hanyag tanuló 
még egy évig köteles az elemi mindennapi iskola 
tanfolyamába följárni, de csakis azon esetben 
köteleztessék arra, ha biztos kilátás van rá, 
hogy szorgalom mellett még egy év alatt az 
előírt tananyagot elsajátítja, mert van minden 
iskolában oly tanuló, kit senkisem képes meg-
tanítani még száz év alatt sem. Ezen eset is 
tudomására hozandó a községi elöljáróságnak. 
Ez a 3-dik § a legkitűnőbb fegyvere a tanítónak 
a hanyag tanulóval szemben. 

3. Az 5-dik §-ba beszúrandó volna, hogy a 
községi elöljáróság és az iskolaszék mentheti 
föl a gyenge tanulót az iskolába járás köte-
lezettsége alól. 

4. Egy külön §-ban, vagy pedig az 1. §. 
végén közölném, hogy mindazon tanuló, ki 
tanév közben töltené be a 12-dik vagy 13-dik 
évét, az a tanév befejezéseig tartozik iskolába 
járni. Töltse be bár a 12-dik vagy 15-dik évét 
szept. elején is, azért mégis az egész tanév alatt 
tartozzék iskolába járni. Ennek közlése nagyon 
jó volna, mert ily eset sok fordul elő s nagyon 
sok irka-firka, járás-kelés megszűnnék általa, 
egyszerűen megmutatná az elnök a törvényt s 
szépen belenyugodnék az illető szülő, nem ima, 
vagy nem menne be a kir. tanfelügyelőhöz. 

5. A II. fejezet 13-dik §-ába azt volna jó 
kitenni, hogy a tannyelv az összes iskolákban 
kivétel nélkül a magyar, csakis a vallástant 
tanulhatja a tanuló anyanyelvén és emellett a 
magyar olvasás- és íráson kívül anyanyelvén 
is tanulhat olvasni és írni, de ezen tantárgyak 
a legutolsó órákra teendők, melyeken ha a 
magyarok nem akarnak ott lenni, haza is bocsát-
hatók. Persze merész kérés, de hazafiúi szívem 
azt súgja, hogy enélkül nem lesz hamarjában 
egy nyelv édes hazánkban, csakis csiga módjára 
haladunk. A nép a „muszáj"-ba, a törvénybe 
lassanként csak belenyugszik. 

6. A III. fejezet 36. és 37. §§-ait a tanítókra 
nézve nagyon előnyösöknek tartom : nagy áldás 
1000 koronáig államsegéllyel való kiegészítés 
és hat ízben 100 korona ötödéves korpótlék. 

7. A 47-dik § ban az államsegély nyugtákon 
a kir. tanfelügyelő láttamozását fölöslegesnek 

tartom, elég ha a község elöljárósága és az 
iskolaszék elnöke láttamozza, a királyi tanfel-
ügyelőnek évenként 4 ízben láttamozni annyi 
rengeteg nyugtát, nagyon sok dolgot ad, sok 
vesződséggel jár, nagyobb postaforgalmat idéz 
elő és a tanító is előbb hozzájuthatna pénzéhez. 
Bár csekélynek látszik a dolog, de mégis sok 
teendővel jár ily nyugták kezelése száz számra, 
a fölszerelés, bevezetés, nyilvántartásból törlése, 
elrakása, postakönyvbe bevezetése mind időt 
vesz igénybe. 

Nagyon helyes azonban az, hogy jövőre 
ily államsegélyek a tanítók nevére utalványoz-
tatnak. Végül : 

8. Az V. fejezet 78. §-ára nézve jobb volna 
a kir. segédtanfelügyelők számát szaporítani, 
a tollnoki állásokat beszüntetni és őket segéd-
tanfelügyelőkké kinevezni, mert mi lesz ezekből 
az emberekből és bírnák a tanfelügyelőségek 
az iskolalátogatást az irodai teendők miatt, 
csakhogy kevés az utiátalányuk ; ha azt az 
összeget, mit az iskolafelügyelök nyernek, a 
tanfelügyelő utiátalányához adnák, meglátogat-
hatná tán kerülete összes iskoláit is és egy-
öntetű lenne a látogatás, a tekintély is nagyobb 
volna, mint az iskolafelügyelő látogatása. 

Azután meg bajos dolog is erre szakértő embert 
nyerni, a szakértők állásban vannak, azok minden-
nap el vannak foglalva, nem utazhatnak. 

A segédtanfelügyelői állások fokozatos szerve-
zése sem kerülne sokba, mert a tollnoki állást 
be lehetne szüntetni, némely helyen nem is 
kellene helyette más, oly helyen pedig egy 
díjnok vagy irnok is megfelelne, miáltal a 
szegény tollnokokon is segítve lenne; s emelné a 
tanítók tekintélyét a tollnokok kinevezése is. 

(Szekszárd.) Nagy Béla. 

Tizedestörtek. 
Tudjuk, hogy a Maróthi Györgytől még a 

XVIII. században meglehetős szerencsés inven-
cióval „törteknek" nevezett számok kétfélék, 
ú. m. közönséges és tizedes törtek. Históriai 
tekintetben a közönséges törtek régebbi nemesek, 
több őssel dicsekedhetnek, mint a tizedesek, 
annyi bizonyos. 

A közönséges törtek használatával valóban 
az emberiség sokáig meg is volt elégedve 
nyilván abból a nyomós okból, mert a tizede-
seknek nem érezte szükségét. Mert hát mindent, 
a kicsit épp úgy, mint a nagyot, vagy a belső, 
vagy a külső szükség teremt. Ebben közös 
egymással a legfölségesebb poéma és a hitvány 
prózai bicska egyaránt. Mivel a régebbi időben 
a számítás alkalmazására szolgáló anyag, jobban 
mondva a különféle mérők nem tizedrészekre, 
nem századrészekre voltak osztva, hanem min-
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den kigondolható hányadosokra, azért a régi 
ember nem is használta a tizedes számot, 
mert minek is használta volna. Még ha ismerte 
volna, akkor se tudta volna. Mert nem tudta 
volna min alkalmazni. Hiszen csak a legköze-
lebbi időben is pl. a hosszmérték az öl volt. 
Egy ölben volt 6 láb, egy lábban 12 hüvely, 
egy hüvelyben 12 vonal. Egy akóban volt 40 
pint, 4 pintben egy itce, egy itcében 1 me-
szely, 1 meszelyben 2 félmeszely. Végre egy 
fontban volt 32 lat, egy latban 4 nehezék sth. 
Amint látszik, ezek mind perhorreskálták a 
dekadikus rendszert. Ha perhorreskálták, akkor 
az emberek is perhorreskálták, mert céltalansá-
gukat belátták. 

A tizedes törtek csak a XVII. században 
dr. Beyer föltalálása óta kezdettek szerepelni az 
iskolai életben. Gyakorlati fontosságuknak tető-
zését azonban nagyon érthetőleg csak napjaink-
ban érték el tulaj donképen. Mai napság ugyanis 
mérőnk a legnagyobbrészt a dekadikus rend-
szer szerint van tagolva, kiépítve. Hossz-, üres-, 
súlymértékünk, pénznemeink a tizes rendszernek 
hódolnak. Mindezek folytán a tizedes törtek is 
oly vehemenciával, az élet követelményeinek 
oly elutasíthatatlan szükségességével nyomultak 
előre tartózkodó állásukból, hogy azokat az 
isko'a minden tartózkodása mellett sem állíthatta 
meg diadalmi útjokban. Sőt ellenkezőleg: kény-
telen volt azoknak kapuit akarva, nem akarva 
megnyitni. Hosszú küzdelem után a tizedes 
tört ekképen ekvivalense lett ősének : a közön-
séges törteknek. És vele az iskolai életben 
egyenlő polgárjogot élvez, azzal a különbséggel 
mégis, hogy annak famíliájára, ősvoltára hivat-
kozva az ismeretek fölvonulásában, a tanme-
netben még mindig elsőbbséget igényel fiatalabb 
testvére fölött. 

A történelem mindenesetre amellett szól, 
hogy a közönséges tört hagyassék meg elsőbb-
ségi jogaiban és ne detronizáltassék. De hozzá-
tesszük, hogy csak a történelem szól így. Mert 
a metodika máskép beszél. A metodika azt 
mondja, hogy az ismeretek nyújtásában az új 
fogalmak, ha lehet, mindig a már ismert rokon, 
atyafiságos fogalmakhoz kapcsoltassanak, mert 
ezáltal nyerik azok meg belterjességüket és 
világosságukat (apperceptio). Tehát, ha lehet, az 
új fogalmak és képzetek mindig a régiekből 
folyjanak, mint ahogyan folyik a forrásból a 
csermely, a csermelyből a patak, a patakból a 
folyó, a folyóból a folyam. És nem megfor-
dítva. Mert nem ez, hanem amaz a termé-
szetes. 

Ha ebből a szempontból és nem a törté-
nelem sárga leveleiből, az idő perspektívájából 
szemléljük a tizedes törtek tanításának időbeli 
sorját, akkor az iskolában minden habozás 

nélkül a tizedes törteket kell ültetnünk az első 
helyre, nem pedig a közönségeseket. Midőn 
ezt mondjuk, nem a gyakorlati élet fontossága, 
hanem a tanításbeli folytonosság tekintetéből 
nyilatkozunk így. Azért mondjuk, hogy nem a 
gyakorlati élet fontossága szerint, mert mi a 
közönséges törteket még ebben a méteres, 
hektoliteres, kilométeres és koronás világban 
is többre taksáljuk, bármit is mondjanak a 
méteres és koronás lovagok, mint a tizedes 
törteket. Mert míg a tizedes törtek csak a 
mértékek és a pénznemek szerény zsöllér telkein 
élősködnek, addig a közönséges törtek egy rop-
pant kiterjedésű latifundiumon dúslakodnak a 
jóban. Ez a latifundium pedig a gyakorlati 
életnek a legtöbb arithmetikai fázisa, lépése. 
Mi szerintünk tehát a törtek tanításának öveze-
tében a tizedesek érdemlik meg az elsőséget. 
Megmondjuk, hogy miért? 

Már fönntebb utaltunk arra, hogy az új benyo-
mások a már létező képzetekhez, fogalmakhoz 
kell hogy járuljanak, a reprodukciók a közve-
tetten új észrevételekkel kell hogy társuljanak. 
Tehát ismertet kell kötnünk az ismeretlenhez, 
más szóval ha lehet, mindig appercepcióval 
éljünk. Ezt a fontos didaktikai elvet az igaz, 
hogy az egészek és a közönséges törtek közötti 
kapcsolatban is úgy, ahogy érvényre lehet 
emelni. De korántsem olyan szembetűnően, 
frappánsan, mintha az egészek és a tizedesek 
nervusát hozzuk egymással összeköttetésbe. A 
közönséges törteknek ugyanis már alakbeli 
állományok sincsen olyan atyafiságban, rokon-
ságban az egészekkel, mint a tizedes törteké. 
Sőt mondhatni, hogy főbb vonásaikban azokkal 
ellentétesek is. Amennyiben a közönséges 
törtek nem úgy, mint az egészek egy, hanem 
két jeggyel és a tört fogalmának szimboli-
zálására szolgáló tört vonallal iratnak le. A 
kettő közötti hézag, amint látszik, szembeszökő 
tehát még az alakban is. Belső tartalmukban 
ez a differencia még élesebb. A közönséges — 
törteknek ugyanis törésök nem 10, nem 100, 
nem 1000 stb. Tehát törésök nem a számsor 
megdönthetetlen törvényéből folyik. Sőt ellen-
kezőleg, a közönséges tört attól teljesen függet-
lenül minden számot elfogad nevezőül. 

Ennek ellenében a tizedes törtek és az egészek 
között úgy alakban, mint tartalomban feltűnő 
az atyafiság, a rokonság elannyira, hogy a 
kettőnek a műveletei is csaknem azonosak. 
Valóban a tizedes tört nem is egyéb, mint a 
számsornak az egészeken túlmenő apasztása. 
Tehát nem egyéb, mint a számsor törvényének 
teljes integritásában való keresztülvitele. Az 
egész számoktól a tizedesekre való átmene-
telnél az újság csak annyi, hogy az egészek 
és a törtek közötti mesgyére egy intőtáblát: 
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pontot teszünk. Amit okos tanító különben 
bevezetésül már a többnevű számok művele-
teinél is föltétetett. A tizedes jegyeknek leolva-
sása és értéklése sem ütközik semmi nehéz-
ségbe, mert hiszen azok egytől-egyig logika-
szerűleg az egész számok sorának törvényeiből 
folynak. Példa : 333.333. Ez, amint látszik, egy 
számsor. Annak törvényei szerint az első 3-as 
300-at, a második 30-at, a harmadik 3-at, a 
negyedik 3 A o - e t , az ötödik 3/ioo-at, a hatodik 
végre 3/iooo részt jelent. Tehát nincs bennök 
semmi új. Vagy ha van is, azt a gyermekek 
könnyen elsajátítják, mert hiszen már a priori 
ismerték a számsor törvényeit. Hogy pedig 
ezek a számok nem a maguk abstrakciójukban, 
hanem konkrétum aik ban ír ennyit érnek, azt. 
pedig már szintén megtanulták a gyermekek 
a különnevű számok műveleteiből. Amint lát-
szik, a tizedes törteknek az egészekből való 
levezetése, tanítása, megértetése mintegy szim-
fónia lágyan és simán, nem kátyuszerüen, 
zökkenősen fog átmenni a gyermeki szürke 
agyvelőbe, értelembe. És a gyermekek száj-
tátva és örömmel fogják bámulni, hogy az 
egészektől előbbi ismereteikre támaszkodva, 
O ' 

mily könnyűséggel és észrevétlenül mentek át 
a tizedesekre és mily kevés fáradtsággal keve-
redtek abba bele. Miért? Mert a legközelebbi 
már ismert rokon és atyafiságos fogalmakat 
reprodukálva, könnyen, úgyszólván játszva adták 
hozzá a legközelebbi izgatásokhoz, észrevé'.e-
lekhez és az értelmök elébe állított képze-
tekhez, fogalmakhoz. Másszóval az appercepciót 
minden ugrás, hézag, tehát nehézség nélkül 
hajtották végre. Egyszóval, mert a tanítás 
természetes volt. 

Mi tehát azt mondjuk, hogy história ide, 
história oda, szokás ide, szokás oda, nem a 
közönséges törteket kell előbb tanítani, hanem 
a tizedeseket. 

Hátul lóg még az a kérdés, hogy vájjon a 
közönséges törtek műveleteihez, ha előbb már 
ezeknek előgyakorlatai kellőleg bevétettek a 
gyermeki lélekbe, hozzácsatoltassanak-e a tize-
desek műveleteihez, avagy azoktól teljesen sze-
paráltassanak ? Mindenesetre a dolgot lehet így 
is, amúgy is megcsinálni. De ami a célszerűségi 
szempontot illeti, mi mégis jobbnak véljük, ha 
a kétfajtájú törtek műveletei egymásra való 
vonatkozásukban hajtatnak végre. Még pedig 
azért, mert emellett a rendszer mellett az 
egyik számítás a másikat ellenőrzi. Példa leg-
jobban világosít. Legyen a példa ez: Egy hekto-
liter busának az ára 16lli korona; mennyi az 
ára 12ZU hektoliternek ? A számvetés ez lesz : 
16VŐ X 127* = 875 X " A = 1284/2o = 214720 
korona. Ellenőrzés tizedesekben : 16"8 X 
12"75 = 214'20 korona. Ez az ellenőrzés már 

csak azért is kívánatos, mert emellett a rend-
szer mellett a gyermek a szemével látja meg 
a számtani igazságok erejét és megdönthe-
tetlen voltát. Es ez is már valami. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Szoktassuk növendékeinket 
tisztaságra. 

Oly kérdéssel szándékozom foglalkozni, mely-
ről már sokat, nagyon sokat írtak és beszéltek, 
de amelynek feszegetése még mindig korszerű. 
E sorok olvasása után nézzen kiki körül saját 
szűkebb körű iskolájában. Lesznek sokan, akik 
az én szerény tanácsaimra nem szorulnak, mert 
tisztaság dolgában iskolájuk teljesen és minden 
tekintetben megfelel, de lesznek még többen 
olyanok, kik tanaim igazságát belátva, figyel-
müket az állapotok javítására fogják irányozni. 

A külső csin és tisztaság minden iskolának 
lényeges kelléke. A tisztaság és arravaló 
szoktatás, nézetem szerint, a napjainkban sok 
oldalról joggal hangoztatott műérzék ápolásá-
nak és fejlesztésének alapját képezi. Yajmi 
gyakran hangoztatjuk gyűléseink, ünnepélyek 
alkalmával, sőt úton-útfélen a szépet, a minden 
szépre való nevelést. Mennyit törik hivatottak 
és nem hivatottak fejüket a szép fogalmának 
meghatározásán. Ez mind nagyon „szép", de 
nem elég az üdvösségre. A szépnek érvényt 
kell szerezni a gyakorlatban. Minden szépnek 
a magvát a zsenge korú gyermek lelkébe kell 
elhinteni. Ezen magvetés természetes következ-
ménye lesz a tiszta műérzék is. De lesz ennek 
még más minden kinccsel és drágasággal fölérő 
hatása is : megtermi az ifjúságban az erkölcsi 
tisztaság gyümölcsét is. 

Minden elmélet mellőzésével azzal óhajtanék 
foglalkozni, hogy miket tehet a tanító azon 
célból, hogy gyermekeit tisztaságra nevelje? 

A kérdésre a választ tanítói gyakorlatom 
tárházából merítem. 

Ezen gyakorlat engem arra tanított, hogy 
minden, amit a gyermek lát, feleljen meg a 
tisztaság és csin kellékeinek. Fájdalom, e 
tekintetben a szülői házra a tanítónak nagyon 
csekély a befolyása, de nem tagadható a 
befolyás, melyet a jövendő nemzedékre gyako-
rolhat, ha az iskolában a növedékeket állandóan 
tisztaságra szoktatja. 

1. Az iskolaépület, a tantermek, a taneszkö-
zök, bútorok, az iskolai udvar, folyosók stb. 
mindig tiszták legyenek. E tekintetben az 
állami és községi iskolák számára kiadott utasí-
tások bölcsen intézkednek. Az iskola vezetőjének 
szigorú kötelesssége, hogy ezen utasításoknak 
mindenhol és mindenkivel szemben érvényt 
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szerezzen. A dologi kiadások fedezésére köte-
lezett községekkel szemben az erélyes, határo-
zott, céltudatos föllépést a tisztaság dolgában 
egészen helyénvalónak találom. Vár azonban e 
tekintetben a tanítóra is nagy föladat. Szigorúan 
őrködik afölött, hogy a gyermekek az épületnek 
falait sehol be ne piszkítsák és be ne firkálják, 
tintát a falakra, padra és padlóra ne freccsent-
senek, a tanterembe sáros lábbelivel ne lépjenek 
stb. Minden iskolában legyen sártörlő és sár-
kefe. Ne törődjék a tanító azzal, ha ezen kíván-
sága folytán a laikus kupaktanács mosolyogni, 
esetleg akadékoskodni fog. Követelje azt a 
tisztaság és egészség érdekében. 

2. A tanító külső megjelenése feleljen meg 
a tisztaság kellékeinek. Igaz ugyan, hogy a mi 
díjazásunk szerény, sokszor abból a legszüksé-
gesebb mindennapi kenyeret sem tudjuk elő-
teremteni, így természetes dolog, hogy nem 
telik drága ruhára. De az nem is szükséges. 
Legyen ruházatunk mindig egész és tiszta. Az 
a kis nebuló tán senkit sem figyel meg úgy, 
mint a tanítóját és senkit sem utánoz oly 
szívesen, mint a tanító bácsit. Hogy mennyire 
választja a gyermek a külsőségekben mintául 
a tanítóját, fölemlítem azt az esetet, midőn 
egyik tanítványomnak tövig nyirták le a haját, 
azzal nem elégedett meg, hanem azt mondta a 
borbélynak, „még jobban, úgy mint a tanító 
bácsi haja van megnyírva." Megjegyzendő, hogy 
a tanító bácsi kopasz volt. Az a tanító, kinek 
ruhájáról gombok hiányzanak, vagy ruhája nincs 
kellően tisztogatva, csak nem veheti rossz néven, 
ha növendékei ruhájok gombjait levagdalják és 
gombozásra használják. 

3. A hit- és erkölcstan, az olvasókönyv, a 
beszéd- és értelemgyakorlatok, a természetrajzi 
stb. tantárgyakat használja föl a tanító arra, 
hogy ezekkel kapcsolatban tapintatos módon 
a gyermek lelkületére hasson és őket ezekkel 
a tisztaság erényére oktassa. 

4. Hogy azonban az oktatás közben elhangzott 
szép példák, mesék stb. kárba ne vesszenek, 
hogy azok a gyermek lelkében állandó és 
maradandó nyomokat hagyjanak, az állandó és 
következetes szoktatás elengedhetetlen. Ezen 
szoktatás az első iskolai napon kezdődjék és ne 
szűnjék meg addig, míg a reánk bízott növen-
dékeket védőszárnyaink alól el nem bocsátjuk. 
Ismét tapasztalatomból mondok el egy esetet, 
melyből t. kartársaim meggyőződhetnek, mily 
rendkívüli, mondhatom átalakító hatással van 
a tisztaságra való következetes szoktatás a 
gyermekre. Néhány évvel ezelőtt átvettem egy 
osztályt, melyben 68 tanuló volt. A tanulók 
túlnyomó többsége szegénysorsú, napszámos 
gyermek volt. A tanév elején tisztaság dolgában 
majdnem valamennyien alaposan kifogás alá 

estek. A fiúkat az egész éven át következetesen 
szoktattam tisztaságra. Május hóban megjelent 
osztályomban a királyi tanfelügyelő. Az egész 
osztályt több tárgyból megvizsgáltuk. A fiúk 
derekasan megfeleltek. A tanfelügyelő elisme-
rését fejezte ki, de megjegyezte egyúttal: „Nem 
csoda, hogy tanító úr ilyen szép eredményt 
tudott elérni, mikor osztályában csupán intel-
ligens, előkelő szülők gyermekei vannak." A 
megjegyzést hallgatással fogadtam, de az el-
mondottakból láthatjuk, hogy a tanfelügyelő 
kicsit csalódott. 

Szóljunk végre 5. a tisztaságra való szoktatás 
mikéntjéről. Ez nem könnyű föladat. Ehhez 
sok türelem, kitartás és ügyszeretet szükséges. 

A tanítás alkalmával elmondott szép mesék, 
intések, figyelmeztetések, atyai jó tanácsok csak 
üres kongó szavak maradnak, a gyermek fülének 
szépen csengő elmélet. Ezen elméletet a követ-
kezetes szoktatás aprópénzre fölváltja, 'annak 
a gyakorlati érvényesítés adhat csak életet. 
Azért a kisdedóvó-intézetekben a foglalkozási 
tervbe fölvett tisztasági szemlét az elemi oktatás 
ideje alatt nem lehet és nem szabad sutba dobni. 
Csak rövid ideig ne törődjék a tanító a gyerme-
kek tisztaságával, még az oly iskolákban is, 
melyet vagyonosabb szülők gyermekei látogat-
nak, nemsokára az osztály jelentékeny része 
rondán, piszkosan, szakadozottan, hosszú hajjal 
stb. fog megjelenni. A tisztasági szemle kiterjed 
a gyermekek kezére, arcára, fülére, hajzatára, 
ruházatára, lábbelijére. A szemle alkalmával 
tisztátalanoknak talált gyermekeket a tanító 
jegyzékbe foglalja és mindegyiknél a tisztátalan-
ságnak a mivoltát följegyzi. Úgy tekinti azokat, 
mint állandó betegeket, kiket egy erkölcsi 
bajból ki kell gyógyítani. Ezen eljárás mellett 
gyönyörű eredményt lehet elérni. Idővel majdnem 
minden gyermek „intelligens és előkelő" lesz. 

Növendékeinknek tisztaságra való szoktatása 
nemcsak erkölcsi, hanem egészségi szempontból 
is nagy fontosságú. Korunkban a statisztika 
sok mindenre terjeszti ki figyelmét. Valóban 
érdemes volna megállapítani, hogy mennyiben 
felelnek meg az iskolák külsőleg és belsőleg 
a tisztaság kellékeinek, és milyen befolyással 
van az iskolai tisztaság a gyermekek egészsé-
gére. Az elemi iskolában tisztaságra szoktatott 
gyermekek magatartása szép hatással van sokak-
nál az öregekre is, mert nem mindig áll ám az, 
hogy csak a szülőktől tanulnak a gyermekek. 
E tételt a gyakorlatban meg lehet fordítani 
is. Sokat tanul a tanító is a g) érméktől, hát 
még a visszamaradt szülő, ki sokszor nagyon 
is rászorul arra, hogy sok tekintetben okuljon. 
A nemes ügy érdekében megirott szavaimat 
ajánlom t. ügytársaim jóakaratú figyelmébe. 

(Nagybecskerék.) Hányni Jakcib. 
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A XVII. század iskolázása. 
Hollós Mátyás király nemcsak az igazságot 

vitte magával a sírba, hanem az általános művelt-
séget is. A humanisták letűntével nem igye-
keznek már az ész művelésére. Különösen az 
úri rend fekteti a fősúlyt megint a test fejlesz-
tésére. A reformáció újra lobogtatja ugyan a 
fáklyát, de hiába, nem képes bevilágítani a 
szellemi sötétséget. Alulról tör föl a láng, s 
nem tud olyan fényt vetni szét, mint ha a 
magasból szórná szét sugarait. Nem király 
kezében van* a tudomány szövétneke. 

Egyoldalú lőn a gyermek-nevelés. Acélos 
izmú kar kellett csak; hogy ez a kar le tudja-e 
írni helyesen a tulajdonosa nevét, ez már csak 
mellékes kérdés volt. 

Csak a gyermek-évek legelsei folytak le e 
korban is úgy, mint elröpülnek azok manapság. 
Anya és gyermeke egymásra voltak utalva, 
mert a várúr csatából-csatába ment, s az anya 
a saját sokszor unalmas óráit szívesen töltötte 
el gyermekeivel játszva. A leendő vitéz várúr-
nak apró kezeiben épp úgy törtek darabokra a 
gyermek-játékok, a szelid várkisasszonykák 
gyönge ujjacskái épp úgy öltöztették ünnepi 
ruhába kedvenc babáikat. S a fakardok után 
oly rövid idő múlva már fényes pengét villogtat 
a gyermek ifjú, s az ábrándos várkisasszony 
nem egyszer beszóródó golyózápor közt a vár-
védő szerepével cseréli föl a gyorsan pergő 
rokka hajtását. 

A kis Apafii uralkodók által küldött aján-
dékokkal üthette el az amúgy is gyorsan menő 
időt. Följegyezték, hogy az apró fejedelmi sarj 
jóakaróitól miféle játékszereket kapott. Tekintve 
azt, hogy az uralkodók válogatták ezeket össze 
számára, mai napság aligha lehetne a követelő 
igényeket velük kielégíteni. Mai napság, mikor 
gyárak foglalkoznak azzal, hogy a föltalálok 
utasításai nyomán hogyan szólaltassák meg a 
babákat, miként készítsék az apró gépecskék 
csodás kerekeit. Az ozmánok uralkodójának 
küldött csausza, aki a szultán fiának szólítja a 
kis herceget, egy kis parducbőrrel kedveskedik 
az ebesfalvi kúrián, kis papucskákat és elefánt-
csont palackot hozva melléje. A bécsi udvar 
egy sólyomtartó keztyűt hozott, és egy tükröt, 
amelynek lapja aszerint, amely oldalra fordítva 
néztek beléje, majd hosszú széthúzott ábrázatot 
mutatott, majd nevetségesen kövérré tette az 

elformátlanított arcot. Mennyi derűs percet 
okozhatott a fejedelmi udvarban ez a csodás 
tükör, s a jámbor fejedelem maga is hányszor 
nevethette halálra magát, ha bortól piros arcát 
így eltorzítva nézhette benne. A francia király 
szintén kedveskedett „ kedves kouszinjének " egy 
gyermekjátékkal, mely akkor még új találmány 
lehetett, de amely még azóta is túlélte, az 
annyi, valamikor csodaszámba menő fölfe-
dezést elfeledtető időt. Hatoldalú kockákból 
állott ez, fölragasztott erdős képekkel, melyek 
kellőleg összerakva, hat különféle képet mu-
tattak. A kis fejedelemfi játékai között említ-
tetik még egy kis csodalámpácska, mely való-
színűleg lencsék segélyével képeket vetített a 
falra, egy kis gyermek-kártya, és egy el nem 
használható perspektíva.* 

Nem éveknek, hanem csak nagyon rövid 
időnek kelle lefolyni, hogy kivegyék az alig 
serdülni kezdő kezeiből a törékeny játékokat. 
Abban a korban a legnagyobb családok nevé-
nek viselői kicsi korukban együtt nevelődtek 
a szolgákkal. Hogy megszokják a nélkülözést, 
testi fáradságokat. Ha csak ünnepélyes alkalmak 
nincsenek, még ruhákban sem különböznek 
azoktól, s mezítelen lábaikkal együtt gyúrják 
a sarat s épp úgy pirítja vörösre lábaikat a 
frissen esett hó, mint a velük játszó jobbágy 
gyermekekéit. Harcra, háborúra úgy kell edzeni 
a fiukat. Hisz Zrinyi Miklós a költő már három-
éves korában résztvett atyja táborozásaiban.** 
II. Rákóczi Ferenc kisded korától már együtt 
barangolt hidegben, melegben a kuruc táborral. 
Mostoha atyja el nem hagyná őt magától. 
Bizony, mikor a szorongatott Munkács várá-
ban epedő édes anyját felköszönti, gyermeknyi 
gyermek még. Pedig már ekkor a vár rendes 
védői közé tartozik. A marcona katonákkal való 
együttlét sokszor nagyon elvadítja az erköl-
csöket. Nem kész ballada-e, hogy Máriássy 
István kuruc-generálisra saját serdületlen fia 
irányítja az ágyú csövét, — mert elhagyta a 
zászlót ? 

Kisebb hiba volt ebben az időben magyar 
nemesnek a lélek ápolását elhanyagolni, mint 
a testét. A tudományokat hagy tanulják az 
alsó osztályok, harcoljanak azok a toll erejével, 

* Thallóczi: Karácsonyi ajándékok. Arch. Ért. II. 361. 
** Salamon : Magyarország a török hódítás korá-

ban. 127. 
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a magyar nemes atyjától rámaradt hagyatéka 
a kard, azt kell forgatni, hogy meg ne rozsdá-
sodjék, azt kell néha-néha megfürdetni vérben, 
hogy lemosódjék róla a reá szállott por. Az, 
hogy valaki a főurak közül nem tanult ember, 
nem szégyen, de, hogy valaki ne tudja jól 
forgatni a szablyát, az már lehetetlen, hogy 
úgy legyen. „ Nagy urak gyermekeit látom, 
mint nevelik. Agár, kantái1, pohár, mind amihez 
szokik. Tudós ember náluk vagyon utálat-
ban" — mondja keseregve a jó Pariz-Pápai. 

Az előkelő Beniczky Péter, aki a költészet-
ben is kitűnt, aranysarkantyús létére egész 
őszinteséggel vallja meg magáról, hogy „nem 
jártam iskolát én a tanulásért." Zrinyi György 
a legmagasabb méltóságokat érte el, pedig 
Batthyányi szomorúan jegyzi meg róla : „én 
szánom azért Zrinyi Györgyöt, hogy mikor 
tanulnia kell vala, akkor házasodik meg.* 
Nem is lapozgat sokat könyvekben, bár síívesen 
hallgatja a tudósok vitáit. Zrinyi Miklós, mikor 
országos gondok nehezednek vállaira, így ke-
sereg: fiaink haszontalanul élnek, vagy otthon 
atyjuknál, vagy ha ugyan derekasan látni vagy 
hallani akarnak, egy magyar úr udvarába be-
állanak és szerződnek. Ott mit tanulnak ? 
Tunya ! Pompáskodni, egy mentét arannyal 
megprémezni, egy kantárt pillangókkal meg-
cifrázni, egy forgóval, egy varrott lodinggal 
pipeskedni, paripát futtatni, egyszóval esküdni, 
hazudni.** 

Akkoriban a most annyira szokásos neve-
lőkkel való oktatás jóformán ismeretlen volt. 
Aki tudományosan képzett volt, az a 
kevés, ismereteit csak a zárt iskolafalak 
között osztotta meg másokkal. Akik tehát 
szellemileg is kiművelni akarták magukat, 
azoknak választaniok kellett a külföldi vagy a 
hazai iskolák között. Különösen két iskola 
volt a magyar főnemesség által nagyon láto-
gatott : a nagyszombati, mely Magyarország 
első taniskolája volt, és a gretzi, melynek híre 
a messze külföldön is el volt terjedve. 

A nagyszombati iskolának fényét Oláh érsek 
vetette meg, aki a jezsuiták kezébe adta az 
oktatást.*** Pázmány pedig, aki székhelyét is e 
városban tartotta, valóságos atyai gonddal őr-
ködött az iskola fölött, nagy privilégiumokat 
szerzett számára, s végrendeletében is gazdagon 
emlékezik meg róla.**** A primás vezetése alatt 
lesz Nagyszombat az ellenreformáció kiindulási 
helye. A jezsuiták, amint megtelepedtek az 
ezelőtt csaknem protestáns jellegű városban, 

* Batthyányi levele, Századok XXVIII. 118. 
** Zrinyi Miklós munkái, 204. 
*** Franki : Hazai és külföldi iskolázás. 135. 
**** Fraknói : Pázmány Péter és kora. 

csakhamar vezető szerephez jutnak, s rövid 
idő alatt fészke lesz Nagyszombat a katholikus 
térítőknek. Szóval és tettel egyaránt hirdetik 
vallásukat. Nagypénteken 4 0 - 50 jezsuita kor-
bácsolja magát. Szegény protestánsok pár év 
múlva örülhettek, hogy megtűrik őket. Eltiltják 
nekik templomuk újraépítését, a katholikus 
lakosokat pedig Pázmány biztatja, hogy fegy-
verkezzenek, ha mégis építéshez akarnának 
azok fogni.* 

A gretzi főiskola szintén jezsuita kézben 
volt. Pázmány mint szintén jezsuita páter hét 
éven keresztül tanította itt ékes-szólással az 
összesereglett ifjúságot, a tudományok több 
ágában. Még a tankönyveket is maga írta és adta 
hallgatóinak kezébe. Ez a pár év örök büszke-
ségét képezi az iskolának, mely büszkeséggel 
emlékezve a korra, a nagy biboros arcképét 
kegyelettel őrizte. 

A gretzi iskola sok ifjút magához vonzott 
azon elvnek folytán, hogy az édes magyar 
haza földjét megismerheti még a növendék, 
de a külföldön való létei nagyban bővíti azok 
látkörét. 

A gretzi jezsuita tanárok híre-neve az iskola 
falai közé vonzották a német és magyar 
ifjúság 'színe-javát. S a lánglelkü atyák pél-
dája nem egyet a növendékek közül rábirt, 
hogy a világi hiúságokat megvetve, a rend 
tagjai közé lépjenek be. Pedig mily szigorúak 
voltak a szabályok, melyek megtartására köte-
lezniük kellett magukat! S esküjöket híven 
tartották meg. A gazdagsághoz, kényelemhez 
szokott úrfiak lelki gyönyörűséggel viselik a 
durva kámzsát, s vallják magukat szegények-
nek. A dúsgazdag itju Sennyey még annyit 
sem mondhat magáénak, amennyiből nénjének 
egy kis képecskét kiildhetne ajándékképen, 
bármiként fáj is ez neki, alázatosan kér bocsá-
natot ezért a fiatal jezsuita növendék, „de ha 
tanulságát elvégzi, s misemondó pap lesz — teszi 
hozzá reményekkel telve — akkor aztán kezd 
a hazának szolgálni és felebarátait segíteni, 
bár — keserű valóságot mond itt — mint 
Krisztus mondá, senki sem kedves próféta 
hazájában." 

A tanuló nemes ifjaknak azonban nem 
kellett ily sanyargatásnak vetniök magukat alá, 
nem igen lehetett okuk panaszra, hogy „Gretz-
ben, az sovány Styriában kell vonszolni él-
töket." A konviktusokban a telt asztalokon 
öt-hat tál ételt hordanak körül a szegény 
növendékek, akik ily szolgai munkát kötelesek 
végezni, oktatásuk fejéhen. Száz tallér nagy 
pénz az akkori időben, s annyit kell havonként 

* Salamon : Zrinyi ifjúsága. Koszorú. 1864. 218. 
** Sennyey levele nénjéhez. Tört. Tár. IY. 362. 
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fizetni a növendékeknek, nevelőjük és magán 
szolgáikra csaknem ugyanannyi van fölszá-
mítva.* 

Még testi jólétére is nagy gondot fordíta-
nak az ifjúságnak, szabályzatilag van kimondva, 
hogy inget négy párt tartozik minden benlakó 
magával vinni, hogy egy béten kétszer is tisztát 
válthassanak. 

Az oktató tanárokon kívül még állandó 
nevelők kezei alatt is vannak, akiknek az ok-
tatási módszert épen nem írják elő, úgy, hogy 
a későbbi nádor, Eszterházy Pál Ocskó nevü 
nevelőjéről panaszkodva jegyezte föl, hogy 
„igen, igen gyakran vert meg, sokszor egy 
nap háromszor is."* 

A komoly tanulmányokat különben gyakran 
váltották föl a szórakozások is. Szini előadások, 
leginkább vallásos tárgyúak, kirándulások, birok-
versenyek, verseny-futás, ugrás és lovaglás napi-
renden voltak. Szem előtt tartva, hogy ép 
testben lakik csak ép lélek : sokszor túlhajtják 
az iskolákban a testnek ápolását a tudományok 
tanítása fölött, ennek élénken beszélő példája 
az 1680-ban alapított bécsi rendi akadémia 
szabályzata, mely szerint ott a főlovász (Ober-
reiter) rangban megelőzte a tudós tanárokat.*** 
Hogy ez nem volt így a gretzi iskolában, azt 
tudjuk, de itt sem tévesztették szem elől, hogy 
a növendékek majdnem csupa nagy világban 
élő harcosok lesznek. 

Nagyobb diákoknak a nevezetesebb ünnepe-
ken a kártyázás is meg volt engedve.**** A szi-
gorú lelki gyakorlatokról sem feledkeztek azon-
ban meg a páterek, s a „nagyhéti processióban 
disciplinât csinálván, hogy ecettel mosták 
volna Esterházy Palkó hátát, az igen megse-
besedett, s egy néhány napig rosszúl volt 
miatta." 

Magyarországon a nagyszombati iskola föl-
állítását megelőzőleg az ifjúság neveléséről csak 
a protestánsok gondoskodtak, akik az iskolát 
az egyház előcsarnokának tekintették, s csak-
hamar virágzó iskolákat létesítettek. De 
Pázmány főiskolája már bátran állja ki velők 
a versenyt, de azért a hazai katholikus isko-
lák csak sokára tudnak általában véve a 
protestáns iskolák magaslatára emelkedni. A 
debreceni, sárospataki, gyulafehérvári iskolák 
nagyon sokat tettek a művelődés előmozdí-
tására. 

* Sennyey levele Károlyi Lászlóhoz. Tört. Tár. 
IV. 363. 

** Bubics-Merenics : Hg. Eszterházy Pál. Tört. Élet. 
1892. 96. 

*** Hegedűs C. L. Therezianum történetéhez. Szá-
zadok. 1878. 361. 

**** Apor i. m. 432. 

A gyulafehérvári főiskolát Bethlen Gábor 
alapítá a XVII. század elején, s egyben gon-
doskodott arról is, hogy olyan tanárok jöjjenek 
oktatni az ifjúságot, mint Alstedt, Piscator, 
Bisterfeld, akiknek hire egész Európára kiter-
jedt, a magyarok közül pedig Keresztúri és 
Apáczai Cseri hintették bőven a tudás mag-
vait. A tatárok a lengyel betöréskor szétdúl-
ták aztán az iskolát, s az Nagyenyeden élt 
tovább, hamvaiból újra születve. Amint a 
gyulafehérvári kollégiumnak volt patrónusa, 
úgy a sárospatakinak is volt Lorántffy Zsu-
zsánna, s ő hívta be a század legnagyobb 
pedagógusát ide : Comeniust. A kitűnő oktatás 
mellett ami jellemző a kor tanítási rendszerére 
nézve, az a latin nyelvre fordított nagy figye-
lem volt, mely úgy a katholikus, mint a 
protestáns iskolákban nagy ápolásban része-
sült. A marosvásárhelyi iskola, mely különben 
csak a század vége felé keletkezett, már sza-
badelvűbb ebben a tekintetben, csak azt kívánja 
a növendékektől, hogy némi gyakorlatra tegye-
nek szert a klasszikus nyelvben, s fecsegő ma-
gyarnak nevezi azt a tanulót, aki a falak 
között nem latinul társalog, de még a szász-
városi törvények a köznapi és az anyanyelvű, 
vagyis a magyar beszédben minden paraszt-
ságnak és sötétfejűségnek mélységes forrását 
látják. 

A hazai iskolai törvények szintén nemcsak 
a szellemi művelésre törekszenek, hanem igye-
keznek a növendékekből jámbor, erkölcsös 
embert nevelni. Hozzászoktatják, hogy egymás 
irányában szeretettel viseltessenek, egymásra 
ne civakodjanak, gúnyverseket, epigrammokat 
ne csináljanak. Hogy a forrongó magyar vért 
fékezni tanítsák, szigorúan büntetik azt, aki 
másikat párviadalra szólít, s azt is, aki azt 
elfogadja, és az, aki ilynemű kihivást vissza-
utasít, nemcsak a megszégyenítő nyilvános 
megvesszőzéstől szabadul meg, hanem az iskola, 
biztosítván arról, hogy becsülete mi csorbát 
sem szenvedett, még különösen ki is tünteti. 
Az alábbvaló bűnök megtorlásáról is • különö-
sen gondoskodnak a szabályzatok, s úgy a 
lopás, mint a tobzódás és fajtalankodás meg-
gátlásáról intézkednek. E tekintetben oly szi-
gorúak, hogy még magánházakba sem mehet-
nek látogatóba, s ha valakit háromszor kapnak 
rajta, hogy az éjet a falakon kívül töltötte, 
azonnal elbocsátják az iskolából. Különben a 
senior mellett, — aki helyettese a rektornak — 
működő contrascriba és ökonomusoknak, akik 
szintén a növendékek közül kerülnek ki soro-
san, szigorú kötelességük őrködni úgy a három 
órakor való fölkelés, mint a nyolc órai kapu-
zárás fölött is. 

A nagyszombati egyetemnek pártfogója, aki 
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nemcsak nagy anyagi javakat biztosított isko-
láinak, hanem személyes fényének sugaraival 
is elárasztotta, Pázmány Péter volt. Tantervét 
is ő maga állapította meg. Négy-éves theolo-
giai tanfolyama alatt három-éves filozófiai, ez 
alatt az alsóbb tanfolyamok, a gimnáziális osz-
tályok voltak. A tanítási szellem aquinói szent 
Tamás és Aristotelesé volt, s a nyilvános viták 
nagy szerepet játszottak, mert akkorában min-
den iskolánál még olyan tétel fölött is heves 
csatározások voltak a legjelesebb növendékek 
között: van-e és hol a pokol lejárása? Való-
szinű-e, hogy a pokol tüzétől források mele-
gednek és ércek olvadnak föl, mint Sionius 
mártír állítja. * Ez bizonyára a katholikus 
tanítás egyoldalúságára vall, de hisz csak ki-
fejezője a kor babonaságra és naiv hitre való 
hajlandóságának. Általában színvonala alatta 
állott a hasonrangú protestáns iskoláknak, mert 
nagyobb mérvben jellemezte az egyoldalúság, 
s fontos tudományágak voltak, melyek tanítá-
sához még tankönyve sem volt, csak diktálás 
útján nyertek némi fogalmat róla. 

Kassán a nagyszombatinak mintájára állí-
tottak föl a jezsuiták egy második egyetemet, 
de a rend iránt való gyűlölet az iskola pusztu-
lásának is okozójává lön, s Thököly, mikor 
Kassát elfoglalta, kiűzte a város falai közül a 
jezsuitákat, nem törődve azzal, hogy így az 
iskola föloszlását is kimondá. 

Dobronoki jezsuita szerint szívesen fölvették 
a nagyszombati iskolába a protestáns növen-
dékeket is, abban a reményben, hogy áttérít-
hetik őket. 

Ez egyetemeken kívül mindkét felekezetnek 
állott még fönn több iskolája, melyekben a 
tanítási rend aszerint változik, amint az intézet 
főiskola vagy pedig csak alsó, inkább előkk-
szítő tanfolyamokból áll. A legtöbben azonban 
a theologiát, rhetorikát és a logikát is elő-
adták. 

Pázmány is gyámfiait Zrinyi Miklóst és Pétert, 
a négy alsó évfolyamra küldte a gretzi isko-
lába, aztán haza hívta a nagyreményű növen-
dékeket. Két éven át a nagyszombati egyete-
men folytatták még tanulmányaikat. Ekkor 
képzik ki magukat a szónoklásban, ekkor ké-
pezik ki irályukat. 

Néhány vázlatos, vonásban ez a XVII. szá-
zad iskolázásának képe. 

(Budapest.) Ny ár y Albert báró. 

* Békefi R. fölolvasása. Akadémiai Ért. 1900. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir.miniszter: 

Köszönetét nyilvánította: a szabadalmazott 
osztrák-magyar államvasúttársaság resicabányai 
főtiszttartóságának a helybeli áll. el. iskola és 
kisdedóvoda szegény növendékei részére ado-
mányozott 2583 korona értékű ruhanemű 
ajándékaért. 

Kinevezte: Kováts Krisztina oki. kisded-
óvónőt a világosi áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé; Jürke Károlyné, szül. Peres Róza 
oki. kisdedóvónöt a szentleányfalvai áll. kisded-
óvodához kisdedóvónővé. 

Áthelyezte: Lőrinczy Dezső dicsőszentmár-
toni áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségé-
ben a koiozsvári áll. polg. leányiskolához. 

Végleg megerősítette: Drudárszky Vazul 
orlováti köz isk. ideigl. tanítót jelen állásában; 
Bololoi Miklós gerboveci isk. ideigl. tanítót 
jelen állásában; Komáry Ferenc járkováci 
közs. isk. ideigl. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott : Máder Antal 
jákói rkath. elaggott tanító részére évi 760 
koronát; Kubassek Ede mindszenti róm. kath. 
tanító részére évi 520 koronát; Molnár Dániel 
szt.-lászlói közs. el. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 760 koronát; Szily János kisasszony-
fái munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanító 
részére évi 828 koronát; Herendi Kálmán 
hetesfai munkaképtelen rk. el. isk. tanító 
részére évi 920 koronát; Rozim Józsefné, sz. 
Perczián Kornélia breznóbányai munkaképtelen 
áll. óvónő részére évi 460 koronát; Dörnyei 
Ferenc bátaszéki közs. el. tanító részére évi 
1440 koronát; Wéninger Ferenc alsó-rámóci 
rk. tanító részére évi 800 koronát ; Schön 
Bernát győri munkaképtelen izr. tanító részére 
évi 1360 koronát; Bazsó Flórián mogyoródi 
rk. el. isk. elaggott tanító részére évi 880 koro-
nát; Péntek Lajosné, sz. György Róza halmii 
munkaképtelen egyesületi óvónő részére évi 
340 koronát ; Kovács István hajduszováti 
munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanító részére 
évi 1320 koronát; Schüler József bátaszéki 
közs. el. isk. tanító részére évi 1300 koronát; 
Schönweitz Vilmos perjámosi rk. el. isk. elaggott 
tanító részére évi 1100 koronát; Deák Imréné, 
szül. Windisch Aranka fajszi munkaképtelen 
róm. kath. tanítónőnek évi 640 koronát ; 
Boross Károly munkaképtelen ág. hitv. evang. 
tanítónak évi 680 koronát; Engländer Adolf 
hódmezővásárhelyi elaggott izr. el. isk. tanító-
nak évi 1180 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett: 
néhai Geiszt Alajos tekeresi rkath. el. isk. 
tanító özvegye, szül. Uj Karolin részére évi 
343 koronát ; néhai Fürsatz Antal tótlaki róm. 
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kath. el. isk. tanító özvegye, szül. Szák Anna 
részére évi 487 koronát; néhai Tóth István 
szavai nyug. ev. ref. el. isk. tanító özvegye, 
szül. Horváth Erzsébet részére évi 300 koronát; 
néhai id. Pap János hidasi nyug. áll. el. isk. 
segédtanító özvegye, szül. Flóra Raveka részére 
évi 300 koronát ; néhai Pontyùck János motyóki 
rkath. el. isk. tanító István és Sándor kiskorú 
árvái részére évi 240 koronát; néhai Morár 
János nyug. zalathnai tanító özvegye, szül. 
Bogy a Anna részére évi 300 koronát; néhai 
Schillinger Nándor pulai rk. el. isk. volt tanító 
özvegye, szül. Huppán Rózsa Etelka részére 
évi 320 koronát, Mária és Ilona nevű kiskorú 
árvái részére együtt 106 korona 66 fillért. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
G. Gy. Ósóvé. Állami tanítónak fizetés 

jellegű személyi pótlékának (1904. évi I. t.-c.) 
a nyugdíjba való beszámításáért nem kell folya-
modnia. — Sz. Gy. Ér-Gelind. Korpótlék 
folyósításának nincs nyoma a minisztériumban, 
írja meg: milyen szám alatt s mikor engedé-
lyezték (mint ön írja) „a már folyósított" II. 
korpótlékot ? (Ilyen magánügyben mindig 
pontosan megcímzett levelezőlapot kell mellé-
kélni!) — L. J. Cikkekkel nemcsak hogy 
bőven el vagyunk látva, de a szó szoros 
értelmében elárasztva. Nem merjük biztatni, 
hogy beküldje cikk-sorozatát! — H. I. Kivé-
telesen folyamodhatik segélyért, ha nagy oka 
van reá, a közoktatásügyi minisztériumhoz. — 
Szt. L. H. A kántoroskodás egy évre szól. — 
S. Gy. Az iskolai építésre vonatkozó kirovás 
tárgyában nem mondhatunk mást, mint amit 
már ezelőtt lapunkban hangoztattunk. — B. 
István. Ö. Önnek is azt válaszoljuk, hogy 
az iskolafönntartó köteles, ha szükségét látja, 
helyettesről gondoskodni. Ön kényszer-hely-
zetnek enged, mikor gyakorlatra bevonul s 
ott is kell magát élelmeznie. — „Magyar 
kultúra." Nem ismerjük közelebbről az ön 
kompozícióját, s így nem is ítélhetjük meg, 
hogy célszerű-e vagy nem? — M. 1). A rajz-
tanfolyam ügyében forduljon Mártonfly Márton 
iparoktatási főigazgató úrhoz, Budapesten. — 
Oniciu V. Abrud falva. „Nádudvari uram 
beszélgetései" című munkának az ára 4 K 
(Franklin-Társulat). A Gazdák Biztosító Szövet-
kezetének szabályait kérje az igazgatóságtól: 
v n i . , Baross-utca 10. sz. — „Fehérmegyei". 
Teljesen az egyházi főhatóság hatáskörébe 
tartozván, csak fölebbezés esetében kerülne a 
miniszter elé. — M. Gy. Izasópatak. Minden-
esetre meg kellett volna kérdezni az iskola-
széket; adja át a vételárat. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Berzeviczy Albert miniszter, aki 

az utóbbi időben bámulatosan sokat dolgozott, 
a m. hét elején egy heti pihenőre sárosmegyei 
birtokára : Berzevicére utazott s e közben 
Ghillány főispán társaságában megtekintette 
Eperjesen a Széchenyi-kör kiállítását és a 
látottak fölött teljes megelégedését fejezte ki. 

G8möry Oszkár. | A közoktatásügyi 
minisztériumot gyász érte: meghalt dr. Gömöry 
Oszkár miniszteri tanácsos, a tanítói nyugdíj-
intézet vezetője és a nyugdíjbizottság elnöke. 
Gömöry Oszkár 1839-ben Puszta-Szalatnyán, 
Nógrád megyében született. A középiskolát 
Sárospatakon, egyetemi tanulmányait pedig 
Bécsben és Heidelbergben végezte. 1863-ban 
kezdte meg állami szolgálatát a helytartó 
tanácsnál, mint fogalmazó. 1867-ben Eötvös 
József báró vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a vezetése alatt álló minisztériumba nevezte ki 
Gömöryt fogalmazónak. A minisztériumban 
szolgálta az államot egészen haláláig. Érde-
meiért a király 1894-ben a Lipót-renddel tün-
tette ki, ezenkívül a kir. kamarási méltóságot 
is elnyerte s a Johanita-rend lovagja is lett. 
A minisztériumban mint a protestáns, gör. kel. 
és izr. ügyek előadója érdemes munkát végzett. 
Az egyházpolitikai törvényeknek a reformátu-
sokról szóló része az ő alkotása. Az elhunyt 
miniszteri tanácsost, aki sokat tett a tanítóság 
érdekében, folyó hó 25.-én délután 4V» órakor 
helyezték örök nyugalomra Rákospalotán. 

— Az Eötvös-alap választmánya (gyűjtő-
és kezelő-bizottsága) folyó hó 25.-én gyűlést 
tartott, mely elnöki bejelentésekkel vette kez-
detét. Bejelentette Ujváry Béla elnök, hogy 
Ö Fölsége a király június 7.-én legmagasabb 
látogatásával tüntette ki a nevéről elnevezett 
Tanítók Házát; a gyűlés úgy a királyi láto-
gatást, valamint azt, hogy az elnök küldöttség 
élén mondott dr. Berzeviczy Albert miniszter-
nek a legmagasabb látogatás kieszközléséért 
köszönetet : örvendetes tudomásul vette. Jelen-
tette továbbá az elnök, hogy fölterjesztést 
intézett a miniszterhez a kolozsvári Tanítók 
Házába 40 nem-tanító fiának 60 korona havi 
díjra való fölvétele iránt, hogy ezzel biztosít-
hassa a kolozsvári internátus fönntartását s a 
tanítók fiai által fizetendő díjak leszállíthatását. 
A miniszter az engedélyt megadta. A szabad 
asztalokat adó vendéglősökhöz a közoktatás-
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ügyi miniszter ez évben is köszönő leveleket 
intézett, melyeket a szabad asztalokat intéző 
bizottság elnöke : Trajíler Károly és Kapy 
Rezső titkár kézbesítettek. Jelentette továbbá, 
hogy Torontál-vármegye 3600 koronás, Szolnok-
Doboka-megye Alt. Tanítótestülete Simó Béla 
volt kir. tanfelügyelő nevére 4000 koronás ala-
pítványt tett a Tanítóit Házában, a Veszprém-
vármegyei népnevelők egyesülete meg Tapp 
Sándor kir. tanfelügyelő nevére 1000 koronás 
alapítványt az Eötvös-alapnál ; a nagylelkű 
alapítóknak köszönetet szavaztak. Ugyancsak 
jelentette, hogy a Somogymegyei Alt. Tanító-
egyesület régebben létesített 500 koronás ala-
pítványát 4000 koronás szobaalapítványra 
egészítette ki és a 3500 koronát befizette s 
hogy a Békésmegyei Alt. Tanítótestület már 
régebben befizetett 4000 koronás alapítványát 
6000 koronára egészítette ki, a különbözet 
után azonban egyelőre csak az 5%-os kamatot 
fizeti ; az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület 
temesvárkerületi köre pedig elhatározta, hogy 
már meglévő 2000 koronás alapítványát 3000 
koronára egészíti ki s az 1000 koronát már be 
is fizette ; végül, hogy a Hunyadvármegyei Ált. 
Tanítóegyesület 3000 koronás alapítványát 4000 
koronára emelte s szobáját Bétliy Lajos kir. 
tanfelügyelőről nevezte el. A tanítók sorsjátéka 
jövedelméből az Eötvös-alapnak jutott 5021 
koronát az ösztöndíj- és segély-alap javára 
írták. Ugyancsak jelentette az elnök, hogy a 
kolozsvári Tanítók Háza berendezésére a 
közoktatásügyi miniszter 23.487 koronát utal-
ványozott ki ; a Barsmegyei népnevelők egye-
sülete alapszabályait oda módosította, bogy az 
egyesület minden tagja egyszersmind kötelezett 
tagja az Eötvös-alapnak is ; jelentette végül, 
hogy folyó évi január 1-től folyó évi június 
19.-ig összesen 672 új tag lépett be az alap 
kötelékébe, akik összesen 4199 koronát fizettek 
be s hogy az alap vagyona 1904 június 19.-én 
514.283 korona volt. Az elnöki bejelentések 
után Bursics Ernő előadásában az alapszabály-
tervezetet, mely az augusztusi közgyűlés egyik 
fontos tárgya, vitatta meg a gyűlés. Ezzel 
a tárgyal még a július 7.-i bizottsági gyűlés 
is fog foglalkozni. (Közelebb ismertetni 
fogjuk az új módosításokat.) A folyó ügyek 
közül megemlítjük, hogy az Emke intéz-
kedett a Gyertyánffy István-alapítvány tárgyá-
ban, amihez a gyűlés hozzájárult. A nyári 
közgyűlésre vonatkozólag az elnökség indít-
ványozta, hogy a közgyűlés augusztus 25.-én 
Kolozsvárt tartassék meg a Tanítók Hunyadi 
Házának ünnepi fölavatásával kapcsolatban. A 
gyűlés ezt elfogadta. Ezzel kapcsolatban jelen-
tette az elnök, hogy folyó hó 22.-én Kolozsvárt 
járt, hogy a Tanítók Hunyadi Háza fölszerelése 

dolgában Kozma Ferenc ideiglenes gondnokkal, 
valamint az ottani állami építészeti hivatallal 
érintkezzék. Látogatása eredményeképen a ta-
pasztalt hiányok, illetőleg fölmerült kívánalmak 
tárgyában kérvényt nyújtott be a közoktatás-
ügyi miniszterhez. Ezzel az ülés véget ért. 

— Halász Ferenc osztálytanácsos folyó 
hó 21.-én Kolozsvárra utazott, ahol megnézte 
a Tanítók Házát és az államosítandó elemi 
iskolákat, valamint egy építendő új iskola 
kiszemelt telkét. 

— Az Országos Tanszermúzeum és 
Pedagógiai Könyvtár megnyitása. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr sürgős rende-
letére Miklós Gergely tanár és az O. T. M. 
titkára dr. Staub M., kir. tanácsos és a múzeum 
volt igazgatójának elhalálozása után hozzáfogott 
a ped. könyvtár és az orsz. tanszermúzeum 
berendezéséhez. Munkájával annyira elkészült, 
hogy július hó 2-án az egyetemes tanítógyűlés 
idejére meg lehet nyitni mindkét országos 
intézményt. A ped. könyvtár és tanszermúzeum 
mai berendezésükben valószinűleg nem lesznek 
a tökéletesség ama legmagasabb fokán, ame-
lyet a mai eszközökkel elérni lehet s talán 
itt-ott észrevehetők is lesznek a szóban forgó 
intézményeknek már két ízben átszenvedett 
átköltöztetési viszontagságai s pótlásra szoruló 
hiányok is fognak mutatkozni. Mindazonáltal 
annyi és oly sok érdekes tárggyal rendelkez-
nek ezen intézmények, hogy méltók lesznek 
arra, hogy az egyetemes gyűlésre fölránduló 
tanítóság, mint első sorban és különösebben a 
népoktatásügy szolgálatában álló intézményt, 
tömeges látogatásában részesítse. Amint érte-
sültünk, a miniszter úr nyitja meg a tanszer-
múzeumot s ezzel is egy régi óhajtását telje-
síti a hazai tanítóságnak, hogy egy eddig ládák-
ban pihenő múzeumot döntő szavával és aka-
ratával életre hivott. 

— A Wechselmann-féle segély díjak végleges 
odaitélése megtörtént s a segélyezettek névsorát 
is beküldték hozzánk, de a nagy tárgyhalmaz 
miatt nem közölhetjük, aki azonban folyamodott 
s értesítést még nem kapott, annak szívesen 
megírjuk, ha pontosan címzett lev.-lapot mellékel, 
hogy benne van-e a névsorban vagy nincs ? 

— Az Eötvös-alap köréből. A Tanítók 
Hunyadi Házáti kolozsvári második főiskolai 
internátusunkat, f. év augusztus 25.-én avatjuk 
föl, mely alkalomra az elnökség félárú vasúti 
jegyeket fog kérni a keresk. minisztériumtól. 
Az orsz. osztóbizottság, mely az ösztöndíjakat 
és a fölvételeket itéli oda, aug. 23.-án d. u. 
4 órakor tartja gyűlését Kolozsvárt, ahol 
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ugyanaz nap délelőttjén a Kolozsmegyei Alt. 
Tanítótestület tart közgyűlést. Augusztus 25.-én 
d. e. 8 órakor lesz a házavató ünnepi közgyű-
lés, 9 órakor a rendes közgyűlés, este 7 óra-
kor díszelőadás a színkörben, utána vacsora és 
táncmulatság. Augusztus 26.-án d. e. az 
Országos Bizottság tart díszgyűlést, melyen 
valószínűleg dr. Márki Sándor egyet, tanár és 
dr. Gsernátoni Gyula kir. tanfelügyelő tarta-
nak előadást. A kolozsvári kartársak elszállá-
soló és vigalmi bizottságot alakítottak, hogy 
méltóan fogadhassák az ország minden részé-
ből odasereglő tanítóságot. A közgyűlésre 
Kolozsvárra utazók, részint magánlakásokban, 
részint a középiskolai és tanítóképző-intézeti 
internátusokban kapnak ingyenes elszállásolást. 
— A szabad asztalokat intéző bizottság buzgó 
elnöke : Trajtler Károly, Kapy Rezső titkár 
kíséretében f. hó 16.-án járt azoknál a vendég-
lős uraknál, akik ifjainkat szabad asztalok 
élvezetében részesítik és átadta nekik a közok-
tatásügyi miniszter köszönő levelét. Örömmel 
hallották ezúttal, hogy a vendéglős urak — 
kettő kivételével — teljesen meg vannak elé-
gedve ifjainkkal, akik művelt, szerény maga-
viseletet tanúsítottak s épp ezért a jövő évre 
is fölajánlották a szabad asztalokat. Azt a két 
vendéglőst azonban, ahol az illető ifjak nem 
viselkedtek kellő szerénységgel — fájdalom ! — 
elveszítettük. Itt említjük meg, hogy szabad 
asztalokért f. é. szept. 15-ig lehet folyamodni. 
A bélyegtelen kérvények Kapy Rezső titkárhoz 
(VII., Rottenbiller-u. 66. sz.) küldendők. 

— Az Orsz. Bizottság igazgatótanácsa 
f. hó 27-én gyűlést tartott, melyen az egyete-
mes tanítógyűlés előkészítését vitatták meg. Az 
egyetemes gyűlésre eddig 1165-en jelentkeztek. 
Félárú vasúti jegy váltására jogosító igazolványt 
csak azok kaphatnak, akik a á korona tagsági 
díjat lefizetik. A tagsági igazolványokat az egyet, 
gyűlés Rendezőbizottsága már szétküldte, ennek 
előmutatása mellett félárú menetjegy váltható 
a dunai hajókra. Tagsági igazolvány nélkül az 
egyetemes gyűlés helyiségébe nem lehet belépni. 
Az egyet, gyűlés előtt megjelenő Hiv. Értesí-
tőben közölve lesz a teljes tájékoztató, az ügy-
rend és közölve lesznek az előadói javaslatok. 
A tanszerkiállítást július 3.-án (vasárnap) d. e. 
10 órakor nyitják meg. 

— A Somogymegyei Ált. Tanítóegyesület 
Nagyatádon tartotta meg Cságoly József el-

nöklete alatt ez évi közgyűlését, mely nagy 
érdeklődéssel tárgyalta az egyetemes gyűlés 
tárgysorozatát és elhatározta, hogy hivatalosan 
öttagú küldöttséggel képviselteti magát az 
egyetemes gyűlésen. Az elnök bejelentette, 
hogy a Tanítók Házában tett 4000 koronás 
alapítvány egybegyűlt, s azt e hó folyamán 
befizeti a Tanítók Háza pénztárába. (Már meg-
történt. Szerk.) Az alapítványi helyre hirdetett 
pályázat eredményeként bejelentette, hogy arra 
Szabó Bélát jelölte a választmány. A gyűlést 
megelőzőleg a 4000 koronás alapítvány össze-
géből még hiányzó pár száz korona előterem-
tése céljából hangversennyel egybekötött estélyt 
rendezett a vármegye tanítósága. A hangver-
senyen főkép Filipovics Józsefné, aki Liszt 
Ferenc kedvelt tanítványa volt, ragadta lelke-
sült tapsra a közönséget. Darázs Sándor szava-
lata, Gh/enes Izsó hegedűjátéka, Gyulay Isíván 
zongorajátéka s végül a Kecskés Ernő által 
vezetett énekkar szabatos előadása tette emlé-
kezetessé a művészileg és anyagilag egyaránt 
szépen sikerült estélyt. A tanítóegyesület a 
felülfizetőknek a nyilvánosság előtt mond 
köszönetet. De nagy elismerés illeti dr. Gulyás 
Ferenc kir. tanfelügyelőt és vizek i Tallián 
Andor nagyatádi főszolgabírót, akik az estély 
rendezése körül fáradhatatlanul buzgólkodtak. 
A hangverseny 277 korona tiszta jövedelmet 
hozott a Tanítók Házában tett alapítvány 
javára. (Lapunk m. számából a nagy tárgy-
halmaz miatt kimaradt. Szerk.) 

— Meghívó a Magyarországi Állami 
Tanítók Országos Egyesületének 1904. évi 
július hó 3-án d. e. 9 órakor Budapesten, 
Pest vármegye székházának nagytermében tar-
tandó évi rendes gyűlésére. Tárgyak: 1. Elnöki 
megnyitó és előterjesztések. 2. Titkári jelentés. 
3. Szociálpedagógiai kérdések. Előadók: Bökényi 
Dániel, Blázsik Mihály és Bartha Pál. 4. Szám-
vizsgálók jelentése az évi számadásról. 5. Folyó 
ügyek és a kellő időben bejelentett indítványok 
tárgyalása. Indítványok Havas Pál egyesületi 
főtitkárhoz Gyöngyösre küldendők. Kartársak! 
Ezt a gyűlést azért hívtuk ezen időre össze, 
hogy egyúttal a YI. egyetemes tanítói gyűlés 
látogatottságát ezen összejövetel által is támo-
gassuk. Minden magyar néptanítónak éreznie 
kell azt az erőt, mely az összetartásban, egyet-
értésben, a közös és egy célra való irányuló 
munkásságban nyilvánul. Nekünk e célokat 
munkálni, az egységes magyar nemzeti állam 
kiépítésén ez úton is dolgozni erkölcsi köteles-
ségünk. Az utolsó pillanatban is azzal a kérés-
sel fordulunk hozzátok : Jöjjetek el e gyűlésekre 
minél többen, hogy lássa a magyar társadalom, 
hogy a magyar tanítóság együtt érez, egy 
célért munkál. Debrecen, 1904 június hó 24-én. 
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Kozma László, elnök. Havas Pál, főtitkár. 
Jegyzet! Kérjük kartársainkat: jelentkezzenek 
az „Egyetemes gyűlés" rendezőbizottságánál, 
mely ezúttal az elszállásolásról is gondoskodik. 

— A Magyar Pestalozzi Társaság f. évi 
július 3-án (vasárnap) d. e. 10 órakor a Tanítók 
Ferenc József-Házában (Budapest, VIII., Szent-
királyi-utca 47. I. 12.) nyilvános fölolvasó ü'és-
sel kapcsolatos rendes évi közgyűlést tart. 
Vendégeket szívesen látnak. A közgyűlés napi-
rendje: 1. Tóth József kir. tanf. székfoglalója 
a népiskolai gyermek-otthonról. 2. Szentgyörgyi 
Lajosnak a pártoskodásról tartott előadása 
rendjén előterjesztett javaslatainak megvitatása. 
3. A választmány jelentése évi működéséről s 
a pénztár állásáról. 4. Tiszteleti tagok válasz-
tása. 5. Az országos választmány kiegészítése. 
A közgyűlést megelőzőleg 9 órakor választmányi 
ülést tartanak, melyen tárgyalják az évi jelen-
tést és új tagokat választanak. 

— Tanítói gyűlés. Az udvarhelyi fiókköri 
tanítói gyűlés f. hó 23-án tartotta Székely-
udvarhelyt Kovács Mihály elnöklete alatt 
rendes gyűlését, melyen Lajos János bögözi 
ev. ref. lelkész, rendes tag tartotta mindvégig 
élvezetes és tanulságos fölolvasását a vallásos 
nevelésnek az elemi iskolában való mikénti 
tanításáról. Péter Gergely boldogfalvi tanító 
az Eötvös-alap-ról értekezett, fejtegetvén annak 
humánus és mindnyájunk érdekét szolgáló 
jótéteményeit s értekezését ama kívánságával 
fejezte be, vajha körünk minden tagja az 
Eötvös-alap tagja lenne. 

— Rövid liírek. Jubileumok. A b.-gyarmati 
izr. el. népiskola f. hó 19.-én ünnepet ült abból 
az alkalomból, hogy 31 éven át volt igazgatója: 
Brett Mór, ki nevezett iskolának megmagya-
rosítása és fejlesztése körül elévülhetlen érde-
meket szerzett, 48 évi tanítói működés után 
nyugalomba vonult, az iskolai szűkebbkörű 
ünnepély után, volt tanítványai a polg. iskola 
nagytermében rendeztek ünnepélyt a jubiláns 
tiszteletére, melyen a vármegye alispánja és 
tanfelügyelője, a vármegye izr. tanítósága és a 
helybeli összes tanintézetek teljes számban 
jelentek meg. — A „Maros-Tordamegyei ált. 
Tanítótestület"Igörgényi köre f. hó 25.-én Sár-
patakon tartott gyűlésén lelkesen ünnepelte 
meg érdemes elnökének : Tályai Györgynek 
25-éves tanítói jubileumát. A tiszteletben álló 
érdemes elnököt s derék tanítót Papp Ferenc 
állami tanító, majd Szabó Miklós ref. tanító 
üdvözölte. Deák Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelő 
szintén üdvözölte a jubilánst. 

— Fürdői kedvezmények 1904-re, a Mária 
Dorottya-egyesület tagjai részére : (Folytatás.) 
18. Sztojkán egy tag részére lakás és fürdő 
díjmentesen, kétszemélyes szobában két tagnak 

is ingyen lakás, a többi tagnak a szobák árá-
ból 30% engedmény az egész idényben. 19. Fe-
ketehegyen az elő- és utóidényben minden 
tagnak a lakásból 75%, a gyógy díjból 50%, 
orvosi díjból 25% engedmény. 20. Csemetén 
(Eperjes mellett) több tag kaphat az egész 
idényben szobát az egyesület üdülőházában 
havonta 20 koronáért. 21. Keszthely-Héviz 
fürdőben két tagnak 3—3 hétre ingyen-fürdő 
és gyógy díjmentesség. 22. Lucski-fürdőben 
(Liptó m.) az egyesület tíz tagjának félárú 
lakás, mérsékelt árú fürdők és zenedíj elenge-
dés. 23. Szent-László (Püspök) fürdő a tagok 
május- és augusztusban a szoba árából 50%, 
a fürdő árából 20% engedmény. 24. Harkány-
ban két tag részére a II. oszt. fürdő ingyenes 
használata. 25. Tordán egy tag részére ingyen 
lakás és fürdő az egész idényben. 26. Kőszegen 
a vízgyógyintézetben két tagnak ingyen lakás, 
orvosi gyógykezelés május, júniusban és aug. 
15-től okt. végéig; július 1-től aug. 15-ig 
csak akkor, ha van üres szoba. Több tagnak, 
ha az intézetben lakik, 15% engedmény, ha 
csak bejáró beteg, 10%. 27. Savanyúkuton az 
egész idényben, július és auguszt. is egy-egy 
tagnak a lakás és gyógymód árából 50% en-
gedmény. 28. Balaton-Füreden két tagnak, ha 
az apátsági vendégházakban laknak, június 
15-től aug. 20-ig ingyenes fürdőket és a szoba-
árakból 30% leszállítást; május 15-től június 
15-ig és auguszt. 20-tól szept. 15-: g ingyenes 
fürdőket, a szobaárakból pedig 50% árleszál-
lítást. 29. Siovátán a tagoknak félárú fürdők. 
30. Zátnokon több tag részére a szoba és 
fürdődíjból 20% engedmény. A bélyegte-
len kérvényeket a Mária Dorothea-egye-
sület elnökségéhez címezve Budapestre, VIII. 
ker., Orcy-út 6. sz. alá kérjük mielőbb be-
küldeni. 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden a-iilöi tökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt p<'nzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII. ker. Hársfa-utca 32. szám a.; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker. Rottenbüler-utca 
66. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke: 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker. Városmajor-
utca 31. szám ; pénztárosa : Dallos István, lakása : I. 
ker. Gellértliegy-utca 27. szám. 

Tartalom : Ifjúsági egyesületeink és az állam. 
Kohányi Gyula. — Az „erkölcsi oktatásiról. Sebestyén 
Dezső. — A népoktatás reformja. Nagy Béla. — 
Tizedestörtek. Szabó Kálmán. — Szoktassuk növen-
dékeinket tisztaságra. Bányai Jakab. — Szünóra. 
A XVII. század iskolázása. Nyáry Albert báró. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Göőz József. 

Budapest, 19(j4. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
I>acháza (Verőce megye) államilag segélyezett 

községi iskolájában a kántortanítói állás üresedésben 
van ; ezen állás esetleg azonnali vagy szeptember 1-én 
való betöltésére pályázat hirdettetik. Javadalom : 900 
korona és róm. kath lakosok temetési stóla díja, lakás, 
1000 n -ö l kert, 1600 f -öl tengeri föld és 6 öl tűzifa, 
továbbá 600 kenyér és 100 klgr. finom liszt ; meg-
kívántatik horvát oklevél magyar nyelv tanítással. 
Kellőleg -fölszerelt folyamodványok legkésőbb július 
10-ig beterjesztendők Sorger Sándor iskolaszéki elnök-
höz, posta Öep in. Személyesen jelentkezők előnyben 
részesülnek. (418—III—3) 

Alsóstubnyára (Turóe) okleveles evang. tanító, 
esetleg tanítónő kerestetik. Tannyelv tót. Fizetés 800 
korona készpénz. Jelentkezhetni július 15-ig a háji 
evang. lelkészi hivatalnál. (442—III—3) 

A k ladzánl (Zemplén megye, posta Varannó) 
ág. h. ev. egyház, lakáson kívül, 800 koronával javadal-
mazott kántortanítói állomásra pályázatot hirdet. 
Fölvilágosítást ad augusztus 15-ig Goldperger János, 
lelkész. (451—III—3) 

A s zemlaki községi iskolaszék egy második rendes 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás : a 
községtől évi 400 korona. Államsegélyből 400 korona. 
Irodaátalány 10 korona és szabad lakás az iskolai 
épületben. Kellően fölszerelt kérvények július 17-ig 
elnök címére intézendők. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Szemlakon, 1904 június 10. Bleszák 
Mátyás, iskolaszéki elnök. (463—III—3) 

Okleveles tanítónő gyermekek tanítását elvállalja 
a két hónapi szünidőre. Bővebb fölvilágosítást levél-
ben nyújt : Pongrác Róza tanítónő Tatárfalu (Szatmár 
megye) u. p. Csenger. (474—III—2) 

A recske-szentkirályi ref. előkönyörgő-tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 16 hold 
föld, 2 hold rét, 7 köböl buza, 14 köböl rozs, 7'/a 
köböl zab, 422 korona államsegély, 110 korona munka-
váltság, 32 méter tűzifa, 50—60 gyermek után a 
szokásos tandíj. Földadót a tanító fizeti. Kötelességei : 
az iskola vezetése, az isteni tisztelet végzése. Kérvé-
nyek július l-ig a kövecsesi ref. lelkészi hivatalhoz, 
u. p. helyben, Gömör m. küldendők. (475—II—2) 

Az ér jndrédi ref. egyház orgonista-kántortanítói 
állomására pályázat hirdettetik. Javadalma: 47'/s hl. 
rozs, 20 hold (1200 Fj-öl) szántó- és kaszálóföld élve-
zete, melynek adóját az egyház fizeti Közmunka-
váltságdíj : 47 korona ; tandíj : I—II-ig fejenként 
3 korona, III—VI-ig 4 korona. Létszám jelenleg 
50—60-ig váltakozik, de többre is mehet. Legátusért 
évi 12 korona 60 fillér. Temetési stóla : énekszós 1 
korona, papos temetés 2 korona. 14 köbmétér tűzifa 
beszállítva. Természetbeni lakás melléképületekkel és 
kerttel. Kötelesség : Kántori teendők orgonázással, 
I—VI. fiúosztályoknak az egyházkerületi tanterv 
szerinti oktatása és ismétlő iskola vezetése. Canonica 
órákon és lelkész akadályoztatása esetén szószéki 
teendők. Korpótlékot az államtól kéri. Állását tanév 
közben el nem hagyhatja. Kérvényhez csatolandók : 
keresztlevél, oklevél eredetiben, a legújabb orvosi 
bizonylat, szolgálati bizonylat. Személyes megjelenés 
előnyt biztosíthat. Pályázati határidő július 30. Az 
állás augusztus 15-én elfoglalandó. Lelkészi hivatal. 

( 4 - 0 - H - 2 ) 
Járek (Bács megye) egyházközsége elemi iskolá-

jához rendes kántortanítót keres. Fizetés: 1000 koro-
na készpénz, másfél öl tűzifa, három szobás lakás 
melléképületekkel, kerttel. Keresztelés, esketés, teme-
tés után 50 fillér. Oktatandó ez idő szerint V. és VI. 
osztály. Tannyelv : német-magyar. Állás elfoglalandó 
szeptember 1-én. Pályázhatnak ág. hitv. ev. okleveles 
tanítók június 25-ig lelkészi hivatalhoz .Tárek. 

(481-11—2) 

A biharmegyei magyarcséke i róm. kath. elemi 
osztatlan népiskolánál halálozás által megüresedett 
kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetés : 
400 K készpénz (négyszáz kor.), 12 erdeiöl fa, 6 kat. 
hold szántóföld, 6 köböl kétszeres buza, 2 szoba éa 
mellékhelyiségek, kert. Stóla. Köteles végezni az 
összes kántori és tanítói teendőket. Kellően fölszerelt) 
kérvények 1904 július 10-ig a magyarcsékei r. kath. 
plébánia-hivatalhoz nyújtandók be. Állás azonnal el-
foglalandó. Gál István, plébános. (479—II—2) 

Pályázat a paposi ref. egyház tanítói állomására. 
Javadalma : lakhely, melléképületekkel, 3600 (H-öl 
kerttel. Tandíj, rozs, munkaváltság, stólaérték 160 
korona. Államsegély 640 korona. Teendői : vegyes 
iskola vezetése, istenitisztelet és temetés végzése. Csak 
okleveles tanítók vagy tanítójelöltek pályázhatnak 
augusztus 15-ig. Papos, u. p. Mátészalka. Kéry Pál, 
lelkész. _ (506—II—2) 

A hosszuréti (Sáros megye, Bártfa-fürdő tőszom-
szédságában) rk. kántortanítói állomás javadalmazása: 
Hitközségtől készpénzben 410 kor. ; államsegély címén 
260 kor. ; 4/8 telek szántóföld és rét, fa és rendes 
lakás. Stóla 40 kor. Tanítás nyelve : tót-magyar. A 
pályázók kérvényeiket július 7-ig tartoznak a zborói 
plébániahivatalhoz benyújtani. (486—11—2) 

Pályázat a zádorfalv i ref. felekezeti kántortanító-
ságra. Fizetését az egyháztagoktól föld, rét, termény és 
tandíjban kapja. Föld, rét ez idő szerint bérletben van. 
Az ezekből befolyó jövedelemhez 112 korona állami 
kiegészítés járul. 1100 koronára biztosan számítható. 
Pályázati határidő július 15-ig tart. Zádorfalva, 1904 
júmus 13. Utolsó posta Ragály, Gömör megye. Dusza 
Lajos, ref. lelkész s iskolaszéki elnök. (494—11—2) 

Máza községben a községi jellegű, magyar tan-
nyelvű elemi népiskola újonan szervezett osztálytanítói 
állására pályázat hirdettetik. 1. Évi javadalmazás: a 
község részéről 250 K, államsegély 550 K, összesen 
800 K ; 2 szoba, 2 konyha, pince, fa-félszer és udvar-
ból álló lakás. 2. Kertilletmény fejében a községtől 
10 K, mely azonban a község által 250 K-ban benn nem 
foglaltatik. Kötelessége az iskolaszék által rábízott 
vegyes osztályok vezetése, ismétlő iskolások tanítása. 
Csak magyarországiak vagyis honosak pályázhatnak. 
A német nyelv némi bírása megkívántatik. A meg-
választott tanító tartozik állását f. é. szeptember 1-én 
elfoglalni, mely időtől kezdve tétetik fizetése is folyóvá. 
Kellőleg fölszerelt kérvények legkésőbb f. é. július 
hó l-ig Schrodt János iskolaszéki elnökhöz nyúj-
tandók be. Máza, Tolna vármegye, 1904 június hó 20. 
Schrodt János, iskolaszéki elnök. (496—11—2) 

A pusztafási hitbizományi uradalomnál betöltendő 
r. kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Megkíván-
tatik 30 évet betöltött életkor, fedhetlen élet, kellő 
qualificatió és zenei jártasság az éneklés és orgonálás-
ban. Az illető évi javadalmazása következő: 1200 
korona készpénz, 30 hektó búza, 14 hektó árpa, 20 
hektó esős tengeri, 3 hold tengeri föld, 3 öl fa, 200 
kéve rőzse, 2 marha és 2 sertéstartás. A tanítói lak 
áll : 3 szoba, 1 konyha, 1 cselédszoba, 1 kamra és 
pincéből. Megjegyeztetik, hogy az uradalmi cselédség 
85°/o református, kiknek vallási oktatást a ref. lelkész 
ad bizonyos meghatározott napokon. Pályázók küldjék 
folyamodványaikat s bizonyítványaik másolatát, 
melyeknek eredetije az állás elnyerése esetén lesz be-
mutatandó, a pusztafási uradalom intézősége címén 
Pusztafás, pósta Körösladány. Folyamodási határidő 
július 15-ig, mely időn túl pályázatok nem vétetnek 
figyelembe. (467—III—2) 

A seböl ág. h. evang. leányegyház osztott isko-
lájához okleveles tanítót keres. Javadalma : 2 szobából 
álló lakáson kívül 900 kor. nagyobbrészt készpénzben 
az egyházi pénztárból fizetve. Jelentkezések július hó 
3-ig LiUtbányára, Lukács Pál ev. lelkészhez kül-
dendők. (507—II—2) 
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49.707. szám. Pályázat. A Karlitzky Albert-féle 
alapítványból a Temes, Torontál és Krassó-
Szörény v á r m e g y e róm. kath. iskolák tanítóit, 
valamint ezek özvegyeit és árváit illető hét, évi egy-
száz (100) koronás és egy, évi nyolcvan (80) koronás 
segélydíjra pályázat hirdettetik. Ezen segélydíjra, 
jogosítvák 1. az említett iskolák tanítói, kik a tanítói 
vizsgát letették s illetőleg ennek letétele alól ható-
ságilag fölmentettek, erkölcsi magaviseletük, nem-
különben a tanítói pályán kifejtett működésük által 
magukat kitüntették, s a tanításra agg koruk, vagy 
pedig testi fogyatkozásuk miatt alkalmatlanokká 
váltak, az orsz. tanítói nyugdíjalapból azonban ellá-
tást nem élveznek. 2. A jogosult tanítóknak a) özve-
gyei, kik kifogástalan erkölcsi magaviseletet tanúsí-
tottak, férjükkel életfogytiglan éltek avagv tőlük 
önhibájukon kívül választattak el; b) árvái, kik tizen-
negyedik életévüket még nem érték el. A jelzett 
segélydíj a tanítóknak életfogytiglan, a tanítók özve-
gyeinek szintén életfogytiglan s illetőleg újból való 
férjhezmenetelükig, az árváknak pedig 14-dik életévük 
betöltéseig adományoztatik. A folyamodók minősítését 
igazoló okiratokkal kellőleg fölszerelt folyamodványok 
a vallás- és közokt. m. kir. minisztériumnál f. é. 
július hó 31-ig bezárólag nyújtandók be. Budapest, 
1904. június hó 12-én. A vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől. (20/h—III—2) 

Pivnica i ev. (felsőegyház) két ág. hitv. ev. kántor-
tanítót keres. Fizetésük egyenként és évenként 500 K 
készpénz, 360 Iv bérértékü szántóföld, melytől az adó-
kat a tanító fizeti, és szabad lakás, természetben. 
Kötelességük az iskolaszék által rájukbízandó osztá-
lyok vezetése minden második évben az ismétlősök 
oktatása és minden negyedik héten a kántori teendők 
végzése. Pályázatok augusztus l-ig nt. Borovszky 
Károly lelkész úrhoz intézendők. (503—II—2) 

Pályázat. A n y i r e g y h á z i ref. egyház pályázatot 
hirdet egyik tanítói állására. Javadalom : 1000 korona 
és lakás. Ha pedig ez állás fokozatos előléptetés 
által töltetnék be, akkor a következő állásokra tör-
ténik a választás, melyek 900 és 800 korona s azon-
fölül lakással vannak javadalmazva. Fölhivatnak tehát 
pályázók nyilatkozatra, hogy pályáznak-e esetleg a 
900, vagy a 800 koronával javadalmazott állásokra is. 
Pályázatok legkésőbb 1904 július 20-ig adandók be 
alulírotthoz. Nyiregyháza, 1904 június 16. Dr. Bartók 
Jenő, lelkipásztor. (497—II—2) 

A perlászi ág. ev. leányegyház tanítói állomására 
pályázat hirdettetik. Javadalom : 282 kor. államse-
géllyel 800 kor. Lakás, kert. Tannyelv : magyar, a 
tót nyelv ismerete azonban szükséges. Okleveles pályá-
zók kellően fölszerelt folyamodványaikat július 15-ig 
alulírotthoz küldjék be. Süvete (Gömör, posta Jolsva) 
1904 június hó 18. Bendik János, ev. lelkész. 

(514-1—1) 
A t i szaszentmártoni ref. egyház kántortanítói 

állomására pályázatot hirdet. Javadalma : 15 hold 
föld, adóját az egyház fizeti, 10 köböl gabona proven-
tus, 90 korona pénz, 236 korona államsegély. Tandíj 
100—115 gyermektől egyenként egy véka élet, 80 
fillér, egy csirke. (Földdel bíró tandíjba gabonát, 
zsellér szemes tengerit fizet.) Ismétlő-iskola vezetéséért 
a községtől 60 korona. Stóla 20—30 korona. Szabad 
lakás egy holdnyi kerttel. Oklevéllel fölszerelt kér-
vények 1904. július 20-ig a lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. TT. p. Mándok (Szabolcs megye.) A hivatal 
aug. hó végén elfoglalandó. (515—I —1) 

A gálosi — mosony-esperességbeli — evang. hit-
község egyik megüresedett tanítói állomáshoz okleve-
les nyugdíjképes tanítót keres. Javadalmazása évi 
800, esetleg 1000 korona és szabad lakás. Tannyelv 
magyar-német. A pályázni óhajtók részéről a kellő 
okmányok július hó 10-ig az iskolaszéki elnökséghez 
beküldendők. (518—1—1) 

Gelej i (Borsod) református leánytanítóságra pályá-
zat hirdettetik. Javadalom : tíz hold föld, adóját egy-
ház fizeti, haszonbére kétszáz korona ; 258 korona 
készpénz egyház pénztárából ; két öl kemény tűzifa 
beszállítva. Tandíj : egy véka gabona, egy véka árpa, 
egy csirke, nyolc tojás, tanítványok száma 60. Tisz-
tességes lakás. Kilencven korona államsegélyért kér-
vény minisztériumnál van. Kötelessége : I —VI. osztály 
vezetése, templomi előéneklés, lelkész, kántor helyet-
tesítése. Állomás szeptember 1. elfoglalandó. Nők is 
pályázhatnak. Kérvények július 10-ig Kenyeressy 
Károly lelkészhez küldendők. (516—1—1) 

B ó n y a (Sopron megye) róm. kath. iskolánál egy 
újonnan szervezett osztálytanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés 800 kor. a kertilletékkel együtt; 
két csinos szoba, konyha, éléskamra áll rendelkezésre. 
Iskola- és lakásfűtésre 24 • - m é t . puhafa. Kötelessége 
az első osztályban tanítani, a kántortanítót akadá-
lyoztatása esetén helyettesíteni, a növendékeket 
naponta templomba vezetni, ott azokra felügyelni. 
Tannyelv német-magyar. Kérvények aug. l-ig nyúj-
tandók be az iskolaszék elnökségéhez. Az állás szep-
tember elsején foglalandó el. (517—II—1) 

A törökszentmiklós i ev. ref. egyházban lemon-
dás folytán megüresedett orgonista-kántori állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom: 1. Az egyház pénz-
tárából negyedévenként előlegesen fizetendő 904 
korona. 2. Stóla jövedelműi legkevesebb számítással 
400 korona. 3. Természetbeni lakás: 3 szoba, konyha, 
kamara és pince melléképület. — Kötelességek: 1. 
A templomi és temetési szolgálat. 2. A betegség 
vagy más ok miatt akadályozott tanítók esetleges 
helyettesítése. 3. Az V—VI-ik osztályos fiu- és leány-
növendékek éneklésre tanítása. Ezenkívül, ha a fiukat 
tornára tanítja, 40 korona évi tiszteletdíj. A kérvé-
nyek folyó évi július, hó 10-ikéig adandók be alul-
írott elnökhöz. Á választás július 17-én lesz, amely 
nap délelőttjére — próbaéneklésre — a pályázók 
ezennel meghivatnak. Az állás lehetőleg azonnal el-
foglalandó. Amidőn az országos lelkészi nyugdíjinté-
zet felállíttatik, s az illető megválasztott annak tagja 
lesz, érette az egyházközséget illető évdíjat az egyház 
pénztára fizeti. Vadai Ferenc, egyházi elnök. 

(519—1—1) 
A kör tvé lyes i (u. p. Torna-Almás) ev. ref. kán-

tortanítói állásra. Fizetése 1000 korona termény, föl-
dek és készpénzben. Folyó évben épült kényelmes 
lakás előszoba, fedett , folyosó, konyha, kamara, két 
nagy és egy kisebb szoba a tanterem mellett. Pályázati 
határidő július hó 10. Az állás elfoglalandó augusztus 
végén. Szabados László, ev. ref. lelkész. (546—1 —1) 

Pályázat a c sorvás i ref. tanítói állásra. 'Évi fize-
tés egyháztól ideiglenesen 900 korona készpénz, havi 
részletekben. Államsegély megígérve, ha folyósítva 
lesz, egyház 200 koronát ad, a többi 800, valószínűleg 
leg 1000 koronáig államsegélyből pótoltatik. Ismétlő-
sök tanításáért községtől 133 korona. Kötelesség az 
osztatlan iskola vezetése. Templomi istentiszteleten 
fiszharmóniummal éneklés vezetése. Temetéseknél 
éneklés, amiből a stóla 40 koronára esetleg többre is 
felmegy. Oklevéllel ellátott kérvények júl. 15-ig a 
ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. (551—I—1) 

A hosszúhetény l róm. kath. harmadik rendes 
tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalma : kényel-
mes lakás 2 szobával, 2 konyhával, éléskamrával, 
pincével, kis kerttel : 750 korona rendes fizetés, 50 
korona kertpótlék, 50 korona a gazdasági iskolában 
a közismereti tárgyak tanításáért. Kötelességek meg-
állapíttatnak a díjlevélben, melyet a megválasztott 
aláír. Tannyelv magyar. Pályázhatnak okleveles férfi-
és nőtanítók. Ha férfi választatik, ingyen segédkezik 
a kántorságban. Bélyeges okmányokkal fölszerelt 
kérvények július 20-ig Hosszúhetényre (Baranya), 
Schmidt Béla plébánoshoz küldendők. (521—I—1) 
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Jászszent lá sz lón 600 kor., törvényes lakás, kor-
pótlék és konyhakerttel javadalmazott tanítói állásra 
jún. 30-ra pályázatot hirdet Yineze Jenő, iskolaszéki 
elnök. ( 5 1 3 - 1 - 1 ) 

Nagybánya sz. kir. rendezett tanácsú város ható-
sága alá tartozó Borpatak te lep községi elemi 
népiskolájánál megüresedett rendes tanítói állásra 
S00 korona évi fizetés, 20°, o lakbér, 40 m3 hasábfa 
(136 korona), 24 korona fafuvardíj, 10 korona irodai 
átalány és törvényszerű korpótlék mellett pályázat 
hirdettetik. A községi iskolaszékhez címzett, kellően 
fölszerelt kérvények folyó évi július hó 15-ig alul-
írotthoz küldendők. Pályázhatnak nők és férfiak. 
Nagybánya, 1904 június 16. Gellért Endre, polgár-
mester, iskolaszéki elnök. (500—1—1) 

Szarvason (Békés megye) a „Széles-úti" községi 
tanyai iskolánál vagy előléptetés esetén másik isko-
lánál egy tanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés : 1200 korona, ötödéves korpótlék, természet-
beni lakás és 500 Q'-öl kert haszonélvezete. Köte-
lessége a megválasztottnak a mindennapi és ismétlő-
iskolásokat tanítani és külön díjazás nélkül a kerü-
etébe eső óvó- és tanköteles gyermekeket évenkint 

összeírni s az ág. hitv. ev. növendékeket vallástanból 
is oktatni. A tannyelv magyar. Az állás 1904. év 
október 1-én elfoglalandó. Pályázatok szokásos föl-
szereléssel nagytiszteletű Zvarinyi János községi 
iskolaszéki elnökhöz 1904 július 31-ig küldendők. 
Szarvason, 1904 június 20. Molnár János, ig.-tanító. 

(520—1—1) 
A borisfalvi (Sopron megye) róm. kath. nép-

iskolánál két osztálytanítói állás töltendő be. Mind-
egyiknek jövedelme 800 korona, bútorozott lakás, 
fűtés és takarítás. Tannyelv : horvát-magyar ; azért a 
szlávnyelvű pályázók előnyben részesülnek. Pályáz-
hatnak okleveles tanítónők is ; a féríitanítók a kánto-
riakban segédkeznek. A megválasztottak az ismétlő-
iskolákat a főtanítóval fölmltva tartják. A folyamod-
ványok Csenár Ferenc plébános címére Szabad-
bá-ándra intézendők július 15-ig. (535—11—1) 

Az otrokocsi (Gömör) ref. népiskolai tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : föld, életnemű, pénz 
államsegéllyel 800 kor. Kötelessége tanítás, kántori 
teendőkön kívül évente 4 vasárnapot kivéve a temp-
lomi szolgálat végzése. Fölszerelt kérvények július 
15-ig Bejei ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(532—II—1) 
A garbólei ref. egyház kántortanítói állásra 

pályázatot hirdet. Javadalma: 12 mm búza, 5 öl fa, 
3 bold föld használata, melyet az egyház szánt, 
4 legelő értéke 40 korona, tandíj 1 frt, 1 véka esős-
tengeri, 1 csirke, tankötelesek száma 44. Lakás : 2 
szoba, konyha, veteményes kert, kenderföld értéke 
10 korona, kaszáló értéke 15 korona, államsegély 406 
korona, stóla felsőbbségi szabály szerint, ismétlő-
iskolásokért 30 korona. Készpénz és terményekben 
összes érték : 910 korona. Pályázati határidő aug. 25., 
hivatalbalépés szeptember 6. Fölszerelt kérvénye, 
esetleg személyes megjelenés Garbólcon (Szatmár m., 
u. p. Mikola). Kürthy Károly, iskolaszéki elnök. 

( 5 3 8 - 1 - 1 ) 
A kocs i (Komárom megye) ref. egyház kisebb 

fi- és leánytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 
az egyház pénztárából évnegyedes előrefizetendő rész-
letekben 900 korona készpénz, természetben egy-
szobás lakás, 400 Q'-öl kert, temetéseknél minden 
halott után 50 fillér. Kötelesség : 1. az elemi iskola 
l—II. osztályának tanítása ; 2. az ismétlő-iskolások 
egy részének tanítása; 3. szükség esetén a kántor-
tanító helyettesítése ; 4. temetéseknél az éneklésben 
segédkezés ; 5. növendékeivel a templomban való 
megjelenés. Kérvények július 31-ig Kocs (Komárom 
megye) ref. iskolaszéki elnökséghez küldendők. 

( 5 4 4 - 1 - 1 ) 

Alsó-Mics inye (Zólyom m.) ev. leányegyház 
okleveles tanítót, esetleg okleveles óvónőt keres. 
Jövedelem: a leányegyháztól terményekben és kész-
pénzben 600 kor., állami kiegészítés címén 200 kor. 
és szabad lakás. Tannyelv : tót-magyar. Kellően föl-
szerelt kérvények július hó 10-ig Linder Mihály ev. 
lelkészhez Felső-Micsinyére küldendők. 

Mócsa (Zólyom m.) ev. leányegyház okleveles 
tanítót, esetleg okleveles óvónőt keres. Javadalom : a 
leányegyháztól terményekben és készpénzben 600 kor., 
állami kiegészítés címén 200 kor. és szabad lakás. 
Tannyelv : tót-magyar. Pályázati határidő 1904 július 
10. Linder Mihály, felső-miesinyei ev. lelkész. 

Cserény-Csécsény (Zólyom m.) ev. leányegyház 
oki. tanítót, esetleg oki. óvónőt keres. Javadalom : a 
leányegyháztól terményekben és készpénzben 600 kor., 
állami kiegészítés címén 200 kor. és szabad lakás. 
Tannyelv: tót-magyar. Pályázati határidő 1904július 
10. Linder Mihály, felső-micsinyei ev. lelkész. 

(528—II—1) 
A m a g y a r - homorogi ev. ref. vegyes iskola 

tanítói, s kántori állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 800 korona készpénz, mely az Egyház pénz-
tárából évnegyedenként előre fizetendő. Temetési 
stóla 72 korona, az ismétlő iskolakötelesek tanításáért 
illető szülők fizetnek egy koronát ; lakás, melléképü-
letekkel. Kötelessége : hat osztályú vegyes iskolában, 
s téli vasárnapokon az ismétlő-iskolásokat tanítani ; 
templomban és temetéseknél az éneklést vezetni. A 
mindennapi iskolakötelesek száma 120, ismétlő-isko-
lások száma 48. Az állás f. évi szept. 1-én foglalandó 
el ; mivel azonban az elhalt tanító örököseit illeti még 
szept. és okt. hóban a tanítói rendes fizetés és lakás, 
ezen két hónapról az elválasztandó tanító segédtanítói 
fizetést kap az elhalt tanító örököseitől, havonként 
30 koronát, egyszobás lakást és teljes ellátást. Kellő-
leg fölszerelt pályázati kérvények az oklevéllel együtt 
1904 július 13-ig adandók be. M.-Homorog, u. p. 
Szakái, Biharmegye. Nyesze István, lelkész. B. Tarsoly 
József, gondnok. (529—II—1) 

A kenderes i (Jásznagykúnszolnok vármegye) ev. 
ref. egyházi presbitériuma pályázatot hirdet egy 
tanítói állomásra. Díjazás 900 korona készpénz és 
160 korona lakbér, negyedévi részletekben előre 
fizetve. Kötelesség : ez idő szerint a III.—VI. osztályú 
lányiskola vezetése, az egyházkerületi tanterv alapján. 
Az iskolaszék javaslatára áthelyezhető az 1—II. 
osztályú vegyes iskola vezetésére. Minthogy a presbité-
rium már a mult iskolai évben elhatározta, hogy 
iskoláiban férfitanítókat alkalmaz, pályázók vegyék 
figyelembe, hogy ezen állással vele jár a női kézi-
munka tanítás kötelessége is. Állandósítás egy évi 
sikeres működés után történik. Pályázatok az ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz címezve f. évi július 12-ig adandók 
be. Győry Lajos, lelkész. (530—II—1) 

B.-Szt-Iaörincre július augusztus havára temetés 
és nagymiséket végezni tudó helyettesre van szük-
ségem. Havi 20 korona, élelmezés, lakással. Posta 
helyben. Göll Ede, kántor. ( 5 3 6 _ i _ i ) 

Áz első magyar papíripar részvénytársaság n a g y 
szlabosi telepén fenntartott elemi népiskolája, meg-
üresedett tanítói állomására pályázatot hirdet. Köte-
lessége: az osztatlan 6 osztályú elemi és a 3 tanfolyamú 
ismétlő iskolának vezetése. Tannyelv : a magyar, de 
a német nyelvben való jártasság is megkívántatik. 
Javadalma : havi előleges részletekben fizetendő évi 
1200 korona, két szobából s mellekhelyiségeiből álló 
lakás, fűtéssel és világítással s az országos törvény 
által meghatározott korpótlék. Pályázati határidő 
folyó évi július 30. ; a kellően fölszerelt pályázatok 
Nagyszlaboson : Kletzl Erhárd, papirgyári igazgató, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. A megválasztott 
méltányos költözködési költségre is számíthat. 

(548 —II—1) 
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A madi református kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés: egyháztól 600, az államtól 200 
korona készpénz, két szobából álló lakás, melléképüle-
tek. Kötelessége a VI. osztályú osztatlan nép-
iskola vezetése, ismétlősök oktatása, a kántori 
szolgálat, valamint' lelkész akadályoztatása esetén 
istenitisitelet végzése. Okleveles férfitanítók pályáz-
hatnak, kik kérvényeiket nt. Veress Ede esperes 
úrhoz Búcsra, (Esztergom megye) f. évi augusztus 
20-ig küldjék. Személyes megjelenés kívántatik, a 
megválasztott útiköltséget megkapja. Az állomás 
szept. elsején elfoglalandó. Az iskolaszék. 

(534-1-1) 
Pilis-Marót (Esztergom megyében) ev. ref. egyház 

orgonista kántortanítói állomásra okleveles tanítót 
keres. Az állomás f. év szeptember 1-én foglalható el. 
Javadalom: 1. Készpénz havi részletekben 1040 K. 
2. Egy hold szántóföld. 3. Négy méter tűzifa. 4. Stóla. 
Lakás : 2 szoba, honyha, éléskamra, pince, istálló, 
ól. Kötelessége : orgonálás, 6 osztályt és ismétlőt 
tanítani. A folyamodványok folyó év július hó 20-ig 
beküldendők nagyt. Nagy Gedeon ev. ref. egyház-
megyei esperesi hivatalhoz Diósjenő, Nógrád megye. 
Pilis-Marót, 1903 június 21. Hollósy Károly, ref. 
lelkész^ ' (533-1-1) 

H I R D E T É S E K . 

Egy 7 változatú, előljátszó, pedálos, új 

o r g o n a 
ami azonnal szállítható, jutányos árban eladó : Szalay 

Gyula műorgonaépitőnél Székesfehérvárott . 
(542—II—1) 

Cserél 

Egy 18 változatú pedálos orgona-
harmonium jutányos áron 

állami tanító és róm. kath. kántor. Magyar helyen 
működő kartársak ajánlatai Vitos Ignác, Kevermes 
(Csanád) címre kéretnek. Kántori jövedelem 600 kor. 

(547—1—1) 

és minden beszédhibát kezesség 
mellett sikeresen gyógyít Solt 
Lajos, Budapest, V., Éáthori-

utca 20. sz. Fölvétel naponta 12 —l-ig. Ismertető 
bérmentesen és ingyen. (440—X—3) 

Nevelőnő kerestetik 
6 éves fiú, 7 és 8 éves leánykák mellé, kiket az elemi 
osztályokban magyarul és németül valamint zongorázni 
tanítani köteles. Francia nyelvben való jártasság előny. 
Fizetés megegyezés szerint. P á v a József, intéző. 

Buzsák, (Somogy m.). (482-11—2) 

Iskola-hegedűk kaphatók 
3, 4, 5, 6, 8 frtért és feljebb 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 
Sternberg A. és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében 
BUDAPEST, Kerepesi-út 36/T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről külön) ingyen 
kapható. (490-25-2) 

Mint magánhasználatra, mint templomi célra pom-
pásan megfelel. Bővebbet Kozma József tanítónál, 
Zádorfalva, Gömör megye, utolsó pósta Ragály. 

(491-1—1) 

I v r e m l i o k a - f ë l e f é n y t e l e n 

iskolatábla - máz 
koromfekete, teljesen fénytelen, alkalmas úgy használt, 
mint új táblák bemázolására. A bemázolt tábla 12 óra 
múlva már használható. 1 kg máz 10—12 m- felületre 
elegendő. 1 kg ára 6 korona, 1 tégely piros vona-

lozási festék ecsettel együtt 70 fillér. 
Több tanszer- és világkiállításon kitüntetve. 
Kreml icka F e r e n c , 

droguista, ( 3 6 8 - X - 5 ) 
Prága-Karolinenthal, Király-út 4. sz 

készpénzért vagy részletlizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
(1304—40—29) 

I A m w o l 
BUDAPEST, 

U p o t utóda 
Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, iskolaberendezések, tornakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzékét ingnen és bérmentve. 
(87 -26 -17) 

Rendkívüli árleszállítás! 
Tekintettel az előrehaladt idényre, s arra, hogy rak-, 
táram túl van halmozva finom gyapjúszövetekből s 
különösen azon körülményre, hogy munkásaimat fog-
lalkoztatni kell, elhatároztam, hogy azon férfiöltö-
nyöket, melyeket eddig 15 frtért készítettem, míg ezen 
túlhalmozott szövetraktáram tart, csak 9 forintért 
készítek mérték után, remek szabásban, a legjobb minő-
ségű szürke, barna vagy drappszínű gyapjúszövetből, 
vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek a mérték, 
vagy egy viselt ruha beküldése mellett. Postadobozért 
és szállítólevélért 20 krajcárt számítok, 2 öltöny ren-
delésénél a postadoboz és szállítólevél nem számíttatik 
és bérmentve küldetik utánvétellel. Minták a nagy 

költség miatt nem küldhetők. 

Lichtmann Sándor, férflszabó-mester 
Budapest, VII., Rottenbiller-utoa. 

Kívánatra szétküldök utánvét mellett 3"20 cm egy 
férfiöltönyre elegendő szürke, barna vagy drappszínű 

gyapjúszövetet 3 forint 50 krajcárért. 
(498-V—2) 

Budapest, 19(j4. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIK. MINISZTÉRIUM. 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A. lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Etryéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., 0S1U0M-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Késsiratolcat n e m acLnnlt visssca.. 

Berzeviczy miniszter a tanítókhoz. 
A YI. egyetemes tanítógyűlést magas 

megjelenésével tisztelte meg dr: Berze-
viczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter és Somlyay József elnök üd-
vözlő szavainak elhangzása után a 
következő beszédet intézte az egybegyűlt 
tanítókhoz: 

„T. egyetemes gyűlés! Köszönetet 
mondva a meleghangú üdvözlésért, mely-
ben elnökük, személyemben, a kormányt 
részesíteni szíves volt (Éljenzés.), öröm-
mel ragadom meg az alkalmat, hogy 
szíves meghívásukra személyesen jelen-
vén meg körükben, lelkem mélyéből 
üdvözöljem Magyarország tanítóit, kik 
a haza minden részéből s mindennemű 
népiskoláink köréből összesereglettek, 
hogy a nemzet osztatlan és lelkes 
rokonszenvétől és éber figyelmétől ki-
sérve, hazafiságuk, tudásuk és tapasz-
talataik sugalata szerint tanácskozás 
tárgyává tegyék népoktatásügyünknek 
úgyszólván összes kérdéseit s ezáltal 
is előbbre vigyék népoktatásunk ügyét. 
(Helyeslés.) 

Legyen szabad arra hivatkoznom, hogy 
engem nemcsak jelenlegi miniszteri minő-
ségem hoz bizonyos vonatkozásba az egye-
temes tanítógyűlés intézményével. A mil-
lennáris tanügyi kongresszus keretében 
1896-ban megtartott egyetemes gyűlés-
nek magam is — bár akkor semmi 

hivatalos állást nem viseltem —- egyik 
tényezője voltam, mint az egységes nem-
zeti közoktatás megvalósítására vonatkozó 
programmpont előadója s nyugodtan hivat-
kozhatom arra is, hogy amit akkor, mint 
népoktatásunk legsürgősebb reformját kör-
vonalaztam — és pedig a kongresszus 
helyeslése mellett körvonaloztam, — 
azt, mihelyt felelős miniszteri állásba 
léptem, úgy szólván szó szerint megvaló-
sítani igyekszem. (Éljeúzes és taps.) 

Miniszteri állásomban legelsőrendű és 
legsürgősebb föladataim egyikének is-
mertem népoktatásunk égető bajainak 
orvoslását, — melyek közé természetesen 
tanítóink anyagi helyzetének javítását is 
sorolom — komolyan munkába venni 
(Éljenzés.) s e végből — ahol a tapasz-
talás tanúsága szerint adminisztratív 
rendszabályok magukban eredményre 
nem vezethetnek, — a törvényalkotás 
terére is lépni. Örülök, hogy a tanító-
gyűlés az erre vonatkozólag közzétett 
előadói tervezetet is tanácskozása körébe 
vonta. Minden e tárgyra vonatkozó 
jóakaratú, higgadt és elfogulatlan véleményt 
és tanácsot szívesen hallgatván meg, annál 
szívesebben fogom fogadni a magyar taní-
tókét, kiknek munkássága lesz úgyis hivatva 
megvalósítani a reformot s akiknek kötelesség-
érzete remélem mindig nagy föladatuk magas-
latára fog tudni emelkedni. (Taps és éljenzés.) 

Szívesen fogom tehát tanácskozásaik 
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eredményét a reformmunka folyamában 
megfontolás tárgyává tefini s amennyiben 
azt meggyőződésemmel, felelősségemmel és az 
ország érdekével összeegyeztetni tudom, figye-
lembe is venni (Éljenzés.); örülni fogok, 
ha munkásságom e téren is támogatókat 
találand önökben, mint ahogy én támo-
gatójuk akarok lenni egész lelki és 
szellemi erőmmel nemzetnevelő nagy 
hivatásukban! (Éljenzés.) 

Szívemből kívánok szerencsét, sikert 
gyűlé3Ök munkálataihoz." (Hosszantartó 
éljenzés és taps.) 

A szaktanácskozások után. 
A népiskolai közoktatásról szóló tör-

vény módosítására elkészített törvény-
javaslat terve — melynek megvitatására 
a közoktatásügyi kormány előbb a kul-
túra csúcsain őrködő igen jeles s kiváló 
világi és egyházi egyéneket, utóbb pedig 
a kultúra talapzatánál munkálkodó 
nemzeti apostoloknak 40 érdemes, 
hivatott képviselőjét hívta tanácsba, 
minthogy miniszter urunk is megvan 
győződve róla, hogy az elemi tanítók 
népoktatásügyünknek a legigazibb hozzá-
értői, amennyiben ők az iskolát nemcsak 
látják, hanem úgyszólván érzik is — 
megmozgatta az egész magyar közvé-
leményt. Mert kit ne lelkesítene a harminc 
millió magyar nagy gondolata? Vagy ki 
ne örülne, ha megvalósulna Hoitsy Pál 
merész álma a Nagy-Magyarországról? 

Népoktatási reformunk kapcsán, mint 
másképen nem is várhattuk, a régismert 
pángermán sajtó megint megfújta kro-
kodilkönyekbe áztatott rianóját. A leg-
kíméletlenebb szavakkal illeti a magyar 
tanügyi kormányt s az egyik német 
lap így ír: „Hogy ez a törvényjavaslat 
az összes nem-magyar körökben nagy 
fölháborodást keltett, könnyen érthető. 
Az erdélyi szászok és románok óvást 
emeltek ezen nemzetiségük meggyilko-
lását (!) célzó intézkedés ellen. De mit 
sem fog használni, mert itt az erőszak 

dönt. Legsúlyosabb csapás fenyegeti a 
németeket(?), mert ha sikerülne a màgyar 
nyelvet lassankint reájuk erőszakolni, 
akkor német nyelvükben oly kincset 
vesztenének, melyre nézve kárpótlás 
nem lehetséges." 

Az iskola gazdasági energiánk forrása, 
nemzeti erőnk termőtalaja, a magyar 
kultúrállam legerősebb védbástyája. 
Valamikor az autonóm vármegye: a fiók-
országgyűlés volt ilyen bástyánk. Az 
alkotmányunké, a fönnmaradásunké. Ma 
az iskola védi meg a magyar kultúr-
nemzetet. Hadd ismételhessük itt a 
sadovai győzőről szóló közhelyet: Moltke 
hirdette, bogy nem ő győzte le az 
ellenséges hadakat, hanem a néptanító 
és az iskola. A magyar nemzetnek is 
ilyen győzőkre van szüksége, akik, ha 
kell, ármádiákat vernek le s akik, mert 
kell, megreformálják a magyar kultúr-
állam alapzatát. 

Nálunk a népiskolai közoktatás eddig 
sokkal kevésbé pedagógiai kérdés, mint 
bárhol másutt a világon. Ahol a hat 
éven fölül való népességnek 38'6 szá-
zaléka még mindig nem tud írni, olvasni ; 
ahol a magyar nyelv kötelező taní-
tásáról szóló (1879: XVIII.) törvény 
huszonnégy évi életbenléte dacára a 
magyar anyaország népességének jó 40 
százaléka egyáltalán nem beszéli az 
állam nyelvét; ahol a nem-magyar anya-
nyelvű lakosságnak S3'2 százaléka nem 
ért ós nem beszél magyarul: ott a 
népiskolai közoktatás ügye nem annak 
a pedagógiának a kérdése, amely a 
földrajz vagy a számtan sikeres vagy 
kevésbé sikeres tanításával bíbelődik, 
hanem annak a nemzeti politikának a 
lehető legnagyobb, legideálisabb és leg-
fontosabb kérdése, amely az állami 
élet alapjaival, ez alapok minél erősebbé 
tételével és az államalkotó faj nemzeti 
erejének növelésével foglalkozik. 

Tudnunk kell, hogy 3343 olyan nép-
iskolánk van, amelyek kizárólag nemze-
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tiségi tannyelvűek, és amely iskolákban 
még az abba járó magyar anyanyelvűek 
sem nyernek anyanyelvükön való ok-
tatást; és 1340 olyan iskolánk van, 
amelyekben a magyar nyelv csak siker-
telenül taníttatott. Közel 5000 nép-
iskola (az összes iskolák egy harmada) 
marad tehát továbbra is, amelyben a 
magyar tannyelv csak akkor jut dia-
dalra, ha a növendékek 20 százaléka 
magyar. Ekkor is csak párhuzamosan. 

Tekintsünk körül a többi nyugot-
európai kultúrállamokban! Németország-
nak is vannak nemzetiségei. Még pedig 
jó néhány millió. Ennek dacára az 
1888 óta életbenlevő népoktatási ren-
deletek csak és kizárólag csak német 
tannyelvű népiskolákat ismernek. Egye-
dül a vallástan tanítójának van meg-
engedve, hogy német előadási nyelv 
mellett a nemzetiségi nyelven is meg-
magyarázza az anyagot. Schleswig-
Holsteinban számos község van, ahol a 
gyermekek csak dánul beszélnek, mert 
a szülők még csak dánul tudnak. Ezeket 
is csak német nyelven tanítják és pedig 
az első három hónapban csak közön-
séges nyelvgyakorlatra, aztán négy 
hónapon keresztül az ABC-re oly módon, 
hogy ezzel a gyermekeket egyúttal be-
vezessék a német nyelv tudásába is. 
A tanítóknak ügyelniök kell arra, hogy 
a gyermekek még egymás közt is csak 
a német nyelvet használják. A törvény 
életbelépte után öt évre hetvenhét dán 
lelkész folyamodott, engedjék meg a 
vallástan sikeresebb oktatása érdekében, 
hogy a dán nyelvet minden osztályban 
legalább heti két órában taníthassák. 
A porosz kormány e kérelmet, mint 
„teljesen- indokolatlant" kereken eluta-
sította. Pozenben és West-Preussenben 
1887 óta a túlnyomóan lengyel nemze-
tiségű iskolákban a lengyel nyelv még 
csak mint tantárgy sem szerepelhet, a 
tanítóképzőkben pedig csak németül 
szabad tanítani. Angliában az írek min-
den kisérlete dugába dőlt, hogy nyel-

vüket bevigyék az iskolákba, és csak 
egyes helyeken szabad kivételesen, mint 
tantárgyat előadni. 

/ 

így cselekszik a nemzeti radikalizmus 
más államokban s mi magyarok, kiknek 
jellemében nincsen meg az erőszakos 
politika, mindig a „lovagiasság, udvari-
asság" s más efféle hangzatos jelszavak-
nak jegyében küzdünk elleneinkkel, 
akiknek száma nagyobb a tenger fövé-
nyénél. 

Magyar nyelvünk sorsa a hazában 
két, egészen ellentétes tünetet mutat, 
amelyek egyenként is nagyon érde-
mesek a megfigyelésre. Az egyik örven-
detes eredmény az, hogy a magyarul 
tudók száma a legutolsó népszámlálás 
eredményei szerint már jóval megha-
ladta az egész magyar birodalomban a 
népességnek felét s ezeknek a száma 
évről-évre örvendetesen növekszik. A 
másik, ezzel ellentétes tapasztalás azt 
mutatja, hogy a magyarság leginkább 
az oláh elemekkel szemben nagyon sok 
tért elveszített. Balogh Pál ismert mun-
kájában olvassuk ugyancsak a nép-
számlálás eredményei nyomán, hogy tíz 
esztendő alatt elvesztettünk Magyar-
országon nem kevesebb, mint háromszáz 
falut az oláhokkal szemben, úgy hogy 
ma már Csanád-vármegyéig hatott az 
oláhság nyugat felől. A többi nemze-
tiséggel szemben valamivel jobban áll 
a dolog, de itt is minden kétséget kizá-
rólag le lehet vonni azt a következ-
tetést, amit Balogh Pál levont, hogy 
tudniillik a magyarság lassan, észre-
vétlenül húzódik vissza és tömörül az 
ország belsejébe, míg a nemzetiségek a 
széleken erősbödnek. 

Az első eredmény kétségtelenül eddig 
követett helyes kultúrpolitikánknak a 
következménye, hogy a magyar nyelv 
ismeretére oly sikeresen tanítanak isko-
láink s hogy a népesség magyarosodása 
egy-két vidéken sikeresen nyomul előre. 
A magyarság faji hegemóniájában nincs 
mit kételkednünk, mert úgy kultúrális, 

27* 
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mint egészségi tekintetben a fajerősség 
legalább is egyensúlyban van a többivel. 

A nyelvi hegemónia azonban már 
több fejtörést okozhat. A felvidék 
magyarjainak és a székelységnek meg-
mentése, amely társadalmi mozgalmak-
nak szükségessége legjobban mutatja az 
itt levő bajokat, a gazdasági tényezőkön 
kívül még mástól is függ. 

De nem kell ezen kétségbe esnünk. 
A faj ereje sokszor kimeríthetetlen, 
amint a történelmi példák mutatják. 
A fejlődés nemcsak a hajnal és al-
konyat egymásutánja, hanem a hullá-
mok szakadatlan láncolata. Sok hullám-
nak kell egymásra következni, míg az 
igazi alkonyat elérkezik. Az aggódó 
hazafi szíve, a rajongó honszeretet még 
a tudomány igazságában is találhat 
elég megnyugvást. 

A székely és magyar faj térveszte-
sógének főokát az illetékes körök az 
oláhokkal való összeházasodás ós később 
beálló vagyonközösségben látják. Az 
oláh nyelvet könnyen megtanulják, mert 
az szép és kevés szóból álló nyelv, a 
fajnak aztán már nincsen annyi ellen-
állása, hogy mellette a saját nyelvének 
jogait is megőrizze s így az észrevét-
lenül előtérbe nyomuló, szlávok mód-
járal assan, de biztosan terjedő oláhság 
diadalt ül a magyar fajon. Az igazi 
magyarosítás épen ezért energiát kíván 
és a fajnagy ellenálló képességót föl-
tételezi. 

A népesség túlnyomó zöme sohase 
jut magasabb iskolába, mint a nép-
iskolába. A tömeg művelésének, taní-
tásának legfontosabb helye tehát a 
népiskola. Minthogy pedig a népiskola 
az ifjúkor legzsengébb eveiben fogadja 
magába a népességet, a legtöbb ós leg-
jobb alkalmat nyújtja a lélek idomítá-
SctrBj, a hajlamok irányítására és az 
érzületek befolyására. Amit tehát a 
politikai gondolkodás a nemzeti erő 
fejlesztése okából jónak ós helyesnek 
talál, azt .végrehajtani a legnagyobb 

sikerrel a népiskolában kísérelheti meg. 
így te t t minden ország ; és minden 
állam népoktatási törvénye fölér azok-
nak az állami alaptörvényeknek súlyával 
és jelentőségével, amelyek az állam 
biztonságának, fönntartásának ós nem-
zeti jellegének, közjogi önállásának biz-
tosítékait foglalják magukban. 

(Bimaszombat.) Schlosz Lajos. 

Andrássy-érein dr. Berzeviczy 
Albertnek. 

Az Orsz. Magyar Iskolaegyesület, mely a 
magyar hazafias szellem ápolására, terjesztésére, 
a magyar nyelvhatár kiterjesztésére, a magyar 
közművelődés támogatására törekszik, 1896- ban, 
az ezredéves ünnep alkalmából Andrássy-érmet 
alapított. Azóta évenkint közgyűlésén az egye-
sület nemes törekvéseinek támogatásával a 
magyar nemzeti közművelődés terén kifejtett 
hatalmas tevékenységgel kitűnt egyének közül 
egyeseknek az Andrássy-érmet adományozza s 
erről emlékül oklevelet ad ki. 

Mult évben Herman Ottót érte ez a kitün-
tetés, ki, mint a magyar népélet jellemző saját-
ságainak Istentől megáldott szenvedélyes kuta-
tója, gyűjtője, fölfedezője, irodalmilag megörö-
kítője, kiállításokon ismertetője, nagy érde-
meket szerzett s méltán rászolgált az Orsz. 
Magyar Iskolaegyesület hálájának eme jelére. 

Folyó évi közgyűlésén egyhangúlag alkotott 
kitüntető határozatával dr. Berzeviczy Albert-
nek ajánlotta föl az egyesület az Andrássy-
érmet a magyar közművelődés emelése s a 
magyar nyelv terjesztése végett törvényjavaslat 
alkotása körül szerzett nagy érdemeiért. 

1904. évi július l-jén a parlament épületé-
ben ünnepélyesén adta át az egyesület ezt az 
érmet a hozzátartozó díszes okirattal együtt. 
Zichy Jenő gróf elnök — különös tisztelete 
jeléül — messze vidékről, újabb tudományos 
munkálkodása szinteréről utazott haza e végett, 
hogy személyesen vezesse a küldöttséget s ő 
adja át a kitüntetés említett díszes jelvényeit. 

A magyar nemzet ősi kultúrális emlékei föl-
kutatása és irodalmilag megörökítése körül 
páratlan áldozatra kész, eme fenkölt gondol-
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kozású gróf szemében a lelkesedés örömkönnye 
csillámlott föl, midőn szívhez szóló, lendületes 
beszédet intézett az ünnepelthez, a m agyai-
kultúra másik nagyérdemű harcosához. Dr. 
Berzeviczy Albert meleg szavakkal köszönte 
meg az ünnepies elismerést a jelenvoltak éljen-
zésétöl kisérve. Hazafias törekvéseinek erkölcsi 
jutalmát látja az Orsz. Magyar Iskolaegyesület 
egyhangú kitüntető határozatában s a magyar 
nemzet művelődéséért buzgólkodó elnök meg-
különböztető kedves figyelmében. 

A küldöttség tagjai voltak Zichy Jenő gróf 
vezetése alatt Tóth József kir. tanfelügyelő, 
dr. Toldy László székesfővárosi levéltáros, al-
elnökök, dr. Gerlóczy Károly egy. központi 
jegyző, Kossutányi Géza bíró, egy. tag, dr. Göőz 
József alapító tag es Gséry Lajos. 

Az Orsz. Magyar Iskolaegyesület áldásos 
munkát végez két évtized óta. A székes főv. 
környékén német, tót, rácajkú lakosok közt 
magyar óvóintézeteket tart fönn vagy támogat. 
Budapesten munkáskaszinókat szervezett s ott 
magyar népies előadásokat, magyar könyvtárt 
tart. Vidéken népkönyvtárak nyitásán buzgól-
kodik. A. magyar nyelvet veszélyeztető ponto-
kon - - átnyúlva a Dráván is — magyar imád-
ságos, magyar énekes könyveket oszt szét a 
hozzáforduló egyházak, iskolák között. Even-
ként hazafias ünnepet rendez, jutalmakat oszt 
Vörösmarthy Mihály születése helyén. Vagyona 
ma alapítványokból, adományokból, tagsági díjak-
ból s gyűjtésekből V* millió korona. Évi rendes 
tagok 10 koronát, pártoló tagok 4 koronát fizetnek. 
Az egyesület irodája, tanácskozó helye Buda-
pesten a központi városházán van. Főbb tiszt-
viselői a már említetteken Zichy Jenő gróf, 
Tóth József, Toldy László, Gerlóczy Károlyon 
kívül: alelnök: Rupjp Zsigmondné, középponti 
titkár : Áb rányi Emil író, pénztáros: kis-jókai 
Ágoston József, számvevő : Végh Dezső, ellenőr 
Gyulay Béla dr. 

Legnagyobb jóltevője Budapest székesfővá-
ros körülbelül 100.000 K-s alapítványával. 

Ez a hazafias hivatású egyesület adta elis-
merése és mély tisztelete jeléül az Andrássy-
érmet dr. Berzeviczy Albertnek. 

O. J. dr. 
• e£X$X3e 

VI. egyetemes tanítógyííiés. 
(Július 4., 5.-én és 6.-án.) 

A VI. egyetemes tanítógyűlésre, mely a" 
július 3.-i előértekezlettel vette voltaképen 
kezdetét, a vidékről mintegy 1500 kartársunk 
érkezett Budapestre. Az előértekezletet is meg-
előzte az Országos Bizottság közgyűlése, melyet 
a Tanítók Háza udvarán tartottak meglehetős 
zajjal. Az élőértekezlet a Vigadó nagytermében 
már csöndesebb lefolyású volt, annyival is 
inkább, mivel a szónokok egy részét a rossz 
akusztikájú teremben nem is lehetett megérteni. 
Az előértekezleten, melyen Varga István (Nagy-
Kőrös) mint korelnök elnökölt, megválasztották 
az egyetemes gyűlés tisztikarát. Elnökök lettek: 
Somlyay József és Kozma László, alelnökök: 
dr. Göőz József, Schneider István, Kovács Vince, 
Sólyom János, Nagy László és Schenk Jakab. 

Az első nagy gyűlés folyó hó 5.-én volt a 
Vigadó nagytermében, mely szépen megtelt fő-
városi és vidéki tanítókkal. A gyűlést megelő-
zőleg a tanítóság Eötvös József szobrát koszo-
rúzta meg, mely alkalommal Kovács Vince 
(Arad) tartott lelkes, szép beszédet, Minké Béla 
pedig hangulatos költeményt szavalt. 

A nagy gyűlést dr. Berzeviczy Albert vallás-
és közoktatásügyi miniszter megjelenésével 
tisztelte meg. A minisztert Somlyay József 
elnök üdvözölte, a gyűlés tagjainak lelkes 
éljenzése közt. Az üdvözletre a miniszter azzal 
a beszéddel válaszolt, melyet lapunk első helyén 
közlünk. 

Dr. Berzeviczy Albert minisztert, aki 
Zsilinszky Mihály államtitkár, Halász Ferenc, 
dr. Morlin Emil és dr. Makay Béla miniszteri 
osztálytanácsosok kíséretében érkezett a gyű-
lésre, beszéde közben és végén zajosan meg-
tapsolták és megéljenezték a gyűlés tagjai. 

Ezután Somlyay József elnök üdvözölte a 
főváros képviseletében megjelent dr. Bárcsy 
István tanácsnokot, aki viszont a főváros nevé-
ben mondott „Isten hozottat" a magyar taní-
tóknak. Majd indítványozta Somlyay, hogy a 
magyar tanítóság vezéreit: Péterfy Sándort és 
Lakits Vendelt az egyetemes gyűlés táviratilag 
üdvözölje. Az indítványt lelkes éljenzés kísé-
retében elfogadták. Erre a miniszter, az állam-
titkár és dr. Bárczy tanácsnok eltávoztak. 

A népoktatási törvényjavaslat tárgyalásának 
kapcsában első helyen a fizetésügyet tárgyalták. 
Első hozzászóló Gábel Jakab (Nagyvárad) volt, 
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aki azt indítványozta, hogy : 1. A felekezeti és 
községi tanítónak legalább két szoba, konyha és 
mellékhelyiségekből álló lakáson és XU holdnyi 
kerten vagy ennek megfelelő lakbéren kívül 1200 
K-nál kevesebb kezdőfizetése ne legyen. 2. Ezen 
alapfizetés 10 százaléka képezze az 5 évről 5 
évre kijáró korpótlékot. 3. A tanítói fizetés 
kizárólag készpénzben szolgáltatandó ki. 4. Ha 
az iskolát fönntartó hitfelekezet vagy polgári 
község e fizetésminimum megadására képtelen, 
fizetését az állam egészíti ki, hasonló eljárással, 
mint azt az 1898 : XIV. t.-cikk a lelkészekre 
szabályozza. 5. Amennyiben az ország rendes 
költségvetése keretén belül az eme fizetések 
kiegészítésére szükséges összegre fedezet nem 
volna található, szavazzon meg az országgyűlés 
az eddigi 5%-os iskolai pótadó helyett 8 szá-
zalékot, 1— e 3°/o-nyi többletből származó be-
vétel tökéletesen fedezni fogja azt a többlet-
kiadást, melyet az ily rendezés okozna, szemben 
azzal, amilyent a kormány javaslata okoz. 
6. Azt a tanítót, akinek fizetését az állam 
egészíti ki, állásában a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter erősítse meg. 7. Minden tanító 
hivatalba lépése előtt esküt tegyen a kir. 
tanfelügyelő kezébe a magyar alkotmányra. 

Dobó Sándor (Hajdúböszörmény) nem járait 
hozzá Gábél javaslatához, hanem a XÍ. fiz. 
osztálynak megfelelő fizetést követel minden 
tanítónak. 

Száva János, pesti tanító, nagy garral szólt 
hozzá a kérdéshez. Követelte, hogy minden 
magyar néptanító a magyar állam tisztviselője 
legyen, ugyanazért az ország összes tanítóinak 
illetményei a hasonló minősítésű és szakképzett-
ségi fokon álló állami tisztviselők illetményei-
hez mérten, azokkal egyenlően állapítandók 
meg; t. i. a tanítót, bármilyen iskolánál mű-
ködjék is, az állami tisztviselők részére meg-
állapított X. és XI. díjosztályú fizetések 
(2000 — 3000 K) illessék meg ; „számolva azon-
ban a viszonyokkal", egyelőre csak azt kívánja, 
hogy tekintet nélkül az iskola jellegére, min-
den tanítónak ugyanannyi kezdőfizetéselegy en, 
amennyi az állami tisztviselőknek XI. díjosz-
tály harmadik fizetési fokozatában jár, s két 
évenként haladva, érje el hat év alatt fizetése 
ugyanezen díjosztály felső (1800 koronás) 
fokozatát; ettől kezdve számíttassék 5 ötöd-
éves korpótlék 200 koronájával; a fizetésen 
kívüllakbér fejében ugyanolyan illetményt kapjon 
minden tanító, amilyent az állami tisztviselők 
a XI. díjosztályban kapnak ; természetben 
nyert lakás ezen lakbérnek megfelelő legyen ; 
a nagy városok és drágább helységek tanítói 
kapjanak személyes pótlékot. 

Az egyetemes tanítógyűlés a Gábel Jakab 

javaslatával szemben ezt a többkövetelést 
fogadta el. 

Ekkor dr. Göőz József alelnök, aki közben az 
elnökiést Somlyay Józseftől átvette, V* órára 
fölfüggesztette az ülést. 

Szünet után megkezdték a fólügyelet, fegyelmi 
ügy és szolgálati pragmatika tárgyalását. Földes 
Géza hosszabb beszédben indokolta következő 
határozati javaslatát : 1. Magyarország terü-
letén bármely jellegű iskola tanítója fölött egy-
séges fegyelmi szabályok és egységes elvek 
szerint ítélkezzenek. 2. A tanítók fegyelmi 
ügyeit szakértők (tanítók) intézzék. E végből 
kívánja, hogy: 3. A vármegyei tanítói egyesü-
letek tanító-kamarákká alakuljanak át s az 
1868. évi 38. t.-c. 147. § alapján ennek a 
vármegyei tanítói kamarának minden nyilvános 
iskola tanítója hivatalból tagja legyen. 4. A 
vármegyei tanító-kamarák két-két képviselőt 
küldenek az országos tanító-kamarába, melynek 
székhelye Budapest. 5. A megyei tanító-kamara 
szervezete a következő : a tanítók összesége 
alkotja a közgyűlést, a közgyűlés választ meg-
felelő számú választmányt s a választmány 
megalkotja a tanítók fegyelmi bizottságát, 
melynek neve tanítók ítélő tanácsa. A fegyelmi 
bizottság tagjai esküt tesznek, hogy ítéleteikbe 
az igazságot szolgálják. Az országos kamara 
szintén választmányt alakít s e választmány 
hasonlóképen megválasztja a saját kebeléből 
az ítélőtanácsot. 

Az egyetemes gyűlés ezt a javaslatot, Barabás 
István (Vasvár) fölszólalása után elfogadta. 

A tankötelezettség és a magyar nyelv c. 
harmadik tételnél Simon Károly vezette be a 
vitát. Azt a javaslatot terjeszti be, hogy az 
állam gondoskodjék arról is, hogy úgy a- fele-
kezeti, mint a községi iskolák épületek tekinte-
tében is megfeleljenek a tankötelezettség köve-
telményeinek, mert ez idő szerint a meglevő 
iskolák nem elégségesek a tankötelesek befoga-
dására. Ezen az állapoton pedig sem az egy-
házak, sem a községek nem segíthetnek a 
kormány támogatása nélkül. A javaslatot a 
gyűlés elfogadta. 

Utána Benedek Sámuel azt kívánja, hogy a 
magyar nyelv kötelező oktatását úgy az állami, 
mint a felekezeti iskolákra vonatkozólag tör-
vénybe iktassák. A nem-magyar ajkú közsé-
gekben fönnálló népiskolák két felső osztályában 
azonban a növendékek anyanyelve heti 3 órában 
rendes tantárgyként tanítható legyen. Az egye-
temes gyűlés Benedek javaslatát elfogadta, de 
a nemzetiségi iskolákra vonatkozó részét elve-
tette. 

A negyedik tételnél a tanítóképzésre vonat-
kozó vitát Mohar József győri tanítóképezdei 
tanár nyitotta meg s rövid indokolás után 
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a következő javaslatot nyújtotta be: 1. A 
tanítóképzés és képesítés kizárólag az állani 
joga és kötelessége. Megfelelő biztosítékok 
mellett a hitfelekezetek is állíthatnak és tart-
hatnak fent tanítóképzőket. E biztosítékok 
itt következő elvek alapján megalkotandó tör-
vényben állapítandók meg. 2. A tanítóképzők 
a középiskolák IV. osztálya fölé szervezett négy 
évfolyamú pedagógiai szakiskolák legyenek. A 
fölvétel kizárólag iskolai bizonyítvány alapján 
történjék. 3. Ugy a tanítóképzés, mint a képe-
sítés csakis magyar nyelven történhessék. Az 
elméleti és különösen a gyakorlati pedagógiai 
tantárgyaknak a jelenleginél nagyobb tér és 
több idő jusson; ezek mellett a magyar nem-
zeti vonatkozású tantárgyakra kiváló gond for-
díttassék. 4. Az összes tanítóképző-intézetek 
tantervét a megalkotandó törvény alapján a 
közoktatásügyi miniszter állapítja meg ; tan-
könyvekül pedig csakis a közoktatásügyi kor-
mány által engedélye 'ett könyvek használhatók. 
5. A tanítóképesítés állami és országos tanító-
képesítő vizsgáló-bizottságokra ruházandó. Oly 
vizsgáló-bizottságok állítandók össze, hogy azok-
ban a tanítóképző-intézeti tanárok mellett ki-
váló elemi iskolai tanítók is helyet kapjanak. 
6. A tanítóképesítő vizsgálat egy, legföljebb 
két évi tanítói gyakorlat alapján teendő. És 
csupán a tanítói szaktárgyakra terjeszkedhetik 
ki. E vizsgálatot megelőzőleg, a tanítójelölt 
tanítói érettségi vizsgálatra utasítandó, amely 
vizsgálat egyetemi filozófiai tanulmányokra 
jogosít. 

A javaslatot a gyűlés elfogadta. 
Felszólalt még Minké Béla, második előadó. 

Az első előadó javaslatához hozzájárul azzal, 
hogy a tanítói érettségi vizsgálat a középiskolai 
érettségi bizonyítvánnyal tel esen egyenértékű-
nek tekintessék, képesítsen az egyetem filozófiai 
fakultására való beírásra s mindazon anyagi 
ellenszolgáltatásnak alapjául szolgálhasson, amit 
a középiskolai érettségi alapján a közpályán 
megnyerhetni s a társadalmi elismertetésnek is 
alapja lehessen. 

Ezzel az ülés véget ért. 
Gyűlés után közebéd volt egy városligeti 

vendéglőben. 
D. u. 4 óra után dr. Gööz József tartott 

előadást, egyesítő új tanításmódjáról. 
Ugyanekkor a kézügyességi szakosztályban 

Guttenberg Pál tartott érdekes előadást arról, 
hogy a cselekvés szellemét miként kell bele-
vinni az iskolába és miként kell a népélet 
körében virágzó foglalkozások köréből kiválasz-
tani azt, aminek nevelésügyi szempontból 
értéke van. Utána Szűcs Izsó nagyváradi 
ipariskolai igazgató fejtegette a kézügyességi 
oktatás újabb fejlődését. 

Ugyancsak délután tartotta ülését a szeretet-
házi nevelők szakosztálya Somlyay J ózsef 
elnöklésével. A gyűlésen Cavalloni Pál érte-
kezett az árva- és szeretetházak egységes 
szervezéséről. Indítványára kimondották, hogy 
az árvák mindaddig maradjanak az árvaházban, 
míg valami iparágat ki nem tanultak. A mester-
séget az intézeti műhelyekben tanulhatják meg. 
Kívánatosnak mondották az összes árvaházak 
állami felügyeletét. Még Gerlits Sándor igazgató 
értekezett a gyermekvédelmi eszmék és törek-
vések egységes irányításáról. 

* 
A második nap : július 5-dike a szakosztályok 

munkálkodásának volt szánva. 
A pedagógiai szakosztály a következő érde-

kes tárgyakkal foglalkozott : a) A nép- és 
középisicola kapcsolata. Előadók voltak: Simkó 
Endre (Sopron), Benedek Vince (Győr), b) Csa-
lád és iskola kapcsolata. Előadók voltak : Peres 
Sándor (Budapest), Végh István (Vámosladány), 
Kintzler Árpád (lgló). c) Leány ifjúsági egyesü-
letek. Előadók voltak : Gorzó Dénesné (Buda-
pest), Hegedűs Leona (Budapest), d) A leányok 
házias nevelése. Előadó volt: Dorogsághy Dénesné 
(Budapest). 

A szociálpedagógiai szakosztály a következő 
tárgyakkal foglalkozott: 1. Gyermekvédelem. 
Előadók voltak: Tóth Kálmán (Budapest). 
Mihály Ferenc (Szatmár). 2. Kivándorlás és a 
tanítóság. Előadók voltak : Molnár Ferenc 
(Bezdán). Máthé József (Marosvásárhely). 

A közegészségi szákosztály a tuberkulózissal 
és az iskolaegészségügy legégetőbb kérdéseivél 
foglalkozott. 

A tanítóképző szakosztály a következő kér-
déssel foglalkozott : Gyakorló iskola és a tanító-
jelöltek gyakorlati képzése, a tanítók tovább-
képzése. Előadó : Simkó Endre (Sopron) volt. 

* 

A harmadik napon, július 6.-án ismét köz-
gyűlés volt a Vigadó rossz akusztikájú nagy 
termében. A programmon két tárgy volt. 

A tanítói nyugdíjtörvény módosításáról a 
vitát Sárkány Gábor (Munkács) vezette be. 
Javaslata a következő: 1. A tanító szolgálati 
ideje 35 évben állapíttassák meg. 2. A nagyobb 
fizetési fokozatba előlépett tanítóktól a nyug-
díjalap javára a fizetési különbözetnek 33% -a-
vonassék le az eddigi 50% helyett. 3. A tanító 
évi nyugdíjjáruléka a fizetés 2%-nál magasabb 
ne legyen. 4. Temetési költségül a 3 havi 
tanítói fizetésnek megfelelő összeg minden 
nyugdíjra jogosult tanító, tanítónő s óvó után, 
annak elhalálozása esetén kiutaltassék. 5. Az 
1870-ik év előtt alkalmazásban volt néptanító 
összes szolgálati ideje nyugdíjaztatásakor be-
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számíttassék. 6. Az 1875-ik évi XXXII-ik t.-c. 
fönntartott s 1793. évi február hó 12-én ki-
adott „Ratió Educationisnak" 290. §-ában 
biztosított tanítói jog a módosítandó nyugdíj-
törvény által további érvényében meghagyassák. 
7. Az özvegy elhalt tanító férje után hat hó-
napig annak összes fizetéseit és lakbérét is 
élvezze, s ne kelljen abból helyettest fizetnie. 
8. Az özvegy elhalt férjének öt évi szolgálata 
után nyugdíjra jogosult legyen. 9. A tanító-
árvák nemökre való tekintet nélkül 20 éves 
korukig neveltetési segélyben részesíttessenek. 
10. A tanító szolgálatba lépése, illetve okleve-
lének megszerzése idejétől nyugdíjjogosultság-
gal bírjon. 11. Az igazgatói, ipariskolai és gaz-
dasági ismétlő iskolai tanítói tiszteletdíjak is 
beszámíttassanak a nyugdíjba. 12. A tanítói 
föld jövedelme az illető község területén szo-
kásos haszonbérek átlaga szerint számíttassék 
be a nyugdíjigénybe. 13. Ha valaki tanítói 
pályáját megszakította, de később arra vissza-
tér, a megszakítás előtti szolgálati idő nyug-
díjába betudassék. 

Hozzászóltak Bnrsics Ernő (Budapest) és 
Simkovics Dezső (Debrecen). 

Az utolsó tétel a népnevelő egyesületek kér-
dése volt. Kovács Vince (Arad) tartalmas 
beszéd kiséretében ajánlotta elfogadásra javas-
latát, mely a következő : 

Az egyetemes tanítógyűlés : 1. A népnevelői 
egyesületeknek az egész ország területén való 
szervezését, megalakítását hasznosnak, sőt szük-
ségesnek tartja. 2. A népnevelő egyesületeknek 
kizárólagos célja : a társadalmat az iskolával 
szorosabban összekapcsolni és ezáltal a nemzeti 
népoktatást és főleg nevelést haladásában, fejlő-
désében segíteni. Ezen nemes munka közepette 
senkinek felekezeti elveit, meggyőződését avagy 
politikai nézeteit nem érinti. 3. Szükségesnek 
véli, hogy a messze kihatású eszmét a magyar 
tanítóság minden oldalról megvilágítsa, azért 
utasítja az Országos Bizottságot : kérje meg 
az összes tanítóegyesületeket, hogy a népnevelő 
egyesületek kérdését, legközelebb tartandó 
közgyűléseiken behatóan tárgyalják és ezen 
tárgyban kimondott határozatukat a magyar 
tanítók Orsz. Bizottságával azonnal közöljék. 
4. A magyar tanítók VI. egyetemes gyűlé-
sének meggyőződése, hogy a népnevelő 
egyesületek csakis az egyházi és közigazgatási 
hatóságok és tényezők előljáró segítsége, mun-
kálkodása mellett érhetik el a föntebb meg-
nevezett áldást termő célt. Épen ezért meg-
kéri a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat : 
szólítsa föl az összes hitfelekezetek püspökeit, 
legfőbb vezetőit, hogy ezen nevezetes ügyet 
szeretetükbe befogadják, azt a hazai papsággal 
alaposan megvitassák és a társadalommal, a 

néppel megkedveltessék, a szervezés s vezetés 
munkájában segédkezzenek. A VI. egyetemes 
tanítógyűlés megkéri a m. kir. belügyminiszter 
urat, hívja fői az ország összes törvényhatóságait 
aziránt, hogy még a folyó évben megtartandó 
valamelyik közgyűlésükön tegyék megbeszélésük 
tárgyává a népnevelő egyesületek megalakítá-
sának kérdését és mondják ki, hogy ezen 
egyesületek megalakítását, sikeres működését 
a közigazgatás összes tényezői, tisztviselői 
támogatják, elősegítik. Az összes egyházi és 
közigazgatási hatóságok határozataikat, véle-o o O ' 
ményes jelentéseiket küldjék be a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrhoz, aki azokat a 
magyar tanítók Országos Bizottságához átteszi. 
5. Megkéri a vall. és közoktatásügyi miniszter 
urat, hogy a népnevelő egyesületek megalakí-
tása és vezetése körül fölmerülendő kiadások 
fedezhetése végett az egyesületeket anyagilag 
is segélyezze, sőt ahol a körülmények meg-
kívánják, az összes anyagi terheket fedezze. 
6. Az egyetemes tanítógyűlés szükségesnek véli 
egy állandó központi bizottságnak szervezését, 
mely* a beérkezendő összes határozatokat, véle-
ményes jelentéseket összeegyezteti, földolgozza 
és a megalakítandó népnevelési egyesületek 
irányelveit megállapítja. Ezen állandó központi 
bizottság a magyarországi tanítók Országos 
Bizottságának kebeléből alakítandó meg. A 
bizottság munkálkodásának eredményét — 
meghatározott időben — köteles a magyar 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 
hozzájárulás, esetleges módosítás céljából be-
jelenteni. 

A második előadó Makkay János volt, aki 
egy Orsz. Magyar Népnevelő Egyesület szer-
vezését tartja szükségesnek. Ezzel a VI. egyet, 
tanítógyűlés véget ért. 

A tanszerkiállítás. 
A VI. egyetemes tanítógyűlés alkalmából 

Budapesten rendezett tanszerkiállítást f. hó 3.-án 
d. e. 11 órakor, nyitotta meg dr. Berzeviczy 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter 
nagy közönség jelenlétében ; a kereskedelmi 
minisztert Szterényi József miniszteri tanácsos 
képviselte. 

Dr. Berzeviczy minisztert a kiállítás rendező-
bizottságának elnöke : dr. Verédy Károly kir. 
tanfelügyelő üdvözölte, köszönetet mondván 
a miniszternek, valamint a kereskedelemügyi 
miniszternek a kiállítás anyagi és erkölcsi 
támogatásáért. 

Dr. Berzeviczy Albert rövid válaszában utalt 
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a tanszerkiállításnak úgy oktatásügyi, valamint 
ipari szempontból való nagy fontosságára s 
köszönetet mondva a maga részéről is a keresk. 
miniszternek, valamint a rendező - bizottságnak 
és buzgó elnökének, a kiállítást megnyitottnak 
nyilvánította. 

Erre a miniszter és kísérete valamint a 
nagy közönség megszemlélte a kiállítást, melyet 
a következőkben ismertetünk : 

A kiállítás három részre oszlik : I. Előcsar-
nok. Itt nyertek elhelyezést: A „Magyar föld-
rajzi intézet" kiállított tárgyai az iskolai 
bútorok és tornaszerek. Magyar Földrajzi 
Intézet Budapesten, (V., Rudolf-rakpart 8. sz.) : 
Fali térképek, atlaszok, földrajzi és történelmi 
szemléltető képek és földgömbök. Lopos Gyula 
asztalos és tornaszerkészítő Budapesten, (III., 
Zsigmond-utca 102. sz.\ Teljes tornafölszerelés. 
Gömöri Faipar Részvénytársaság Pelsücön. 
6 drb iskolapad különböző nagyságban. Pásztor 
Dávid tanító Budapesten : Olvasógép. Varga 
Sándor épület- és bútorasztalos Püspökladány-
ban: 1 iskolapad. Feiwel Lipót utódai iskola-
pad- és butorgyárosok Budapesten (IX., Ipar-
utca 4.) : 7 drb iskolapad, 1 drb egyajtós szek-
rény, 1 állványos tábla, 1 számológép. Michl 
Alajos épület- és bútorgyáros Budapesten (VIII., 
Nagytemplom-utca 17): Különféle iskolapadok. 
Madary Gábor épület- és bútorasztalos Buda-
pesten (VIII., Mátyás-tér 6.). Ruder Mátyás 
Baranya-Sellye : Iskolapad. Bernstein Sándor 
butoriparos Budapesten (IV., Váci-utca 69.) : 
Különféle iskolapadok. Nagy Endre és József 
tanítók Válaszúton (Kolozs m.) : Olvasógép. 

II. vagy „A" osztály az előcsarnoktól balra 
nyíló épületszárny. Ebben látható a rendező-
bizottság kiállítása, mely az elemi iskola foko-
zatait, a társadalmi nevelést és a fogyatékosak 
oktatását tünteti föl a rendező-bizottság osztály-
főnöksége által megállapított tervek alapján. 
Ez az osztály zárja magába : Budapest székes-
főváros köztörvényhatósága népoktatásának 
típusait; a „Kézimunkára Nevelő Országos 
Egyesület" munkásságát; a „Szünidei Gyermek-
telep" és a „Gyermekbarát Egyesület" műkö-
dési irányát ; a „Vakokat Gyámolító Országos 
Egyesület" és a „Nyomorék Gyermekek Ott-
hona" fogyatékosainak oktatását. 

A kisdednevelési csoport feltüntet egy modern, 
mintaszerű óvodát, teljes felszereléssel és abban 
a munkaszerü foglalkozás fokozatos menetét, 
módszeresen és pedagógiailag, továbbá az egész-
ségügyi intézkedéseket és ítflok kellékeit, a test-
fejlesztést és azok kellékeit, a lelki és szellemi 
fejlesztést és azok kellékeit és végre egy kisebb 
legegyszerűbb óvoda tervezetét—és. költségveté-

sét, a nélkülözhetetlen, legszükségesebb beren-
dezéssel és felszereléssel. 

A kisdednevelési csoport a következő részekre 
oszlik : 1. Mintaóvoda berendezése. 2. Egészség-/ O o 
ügy. 3. Óvodai foglalkoztatások, u. m. AJ munka-
szerű foglalkozások, B) játékok, testgyakorlat, 
C) szemléltetési eszközök. 4. Egyszerű óvoda 
tervezete és költségvetése. 

Mindezek a tárgyak egy nagy és egy kis 
szobában s egy idecsatlakozó előtérben vannak 
elhelyezve. 

Népiskola. 1. Osztatlan iskola teljes föl-
szerelése. Elemi iskolai osztály berendezés : 
(Padok, katedra, szekrény, táblák,) ablak-virá-
gok vályúban, sarokállvány virágfélékkel, az 
asztalon valamelyes viváriummal való edény a 
növényi és állati élet megvilágítására. Térképek : 
községek, megyék, ország, Ausztria-Magyarország, 
Európa, az öt világrész. Glóbusz. Domború 
térkép. Szemléleti képek. Term. tud. gyűjte-
mény. 

Gazdasági és háztartási ismétlő iskola. Beren-
dezés, munkaeszközök, produktumok, munkarend. 
Technikai eszközök, nyers matéria, földolgozott 
matéria, értékesítés. A 12 — 15-éves kornak meg-
felelő munkakörből gyermek-munka. Kerti-munka 
összefüggő képnek a fejlődés egymásutánjában 
szemlélete. A földmívelési minisztérium kiad-
ványai. Az ifjúsági egyesületek képe. Egy iskolai 
konyha teljes fölszerelése tűzhellyel, mint norma. 
A varrás eszközeinek és az egy iskolai év alatt 
végzett munkának bemutatása. Baromfitenyész-
tési-, konyhakertészeti szemlélet. Egyszerűbb 
életrend ételei. Gazdagabb háztartás. Selyem-
hernyó - tenyésztés. Tejgazdászat, méhészet. 
Főző-mosó eszközök bemutatása. 

Kézimunka-tanítás: 1. Tanmenetek a nép-
iskolai tananyaggal való kapcsolatban. Berendezés 
és eszközök. 2. AJ Műhelyben való tanítás. 
B) Osztálytanítás. C) Gyermek-otthonban való 
tanítás. 3. Előmunkásság : Egy csoport karton-
munka, egy csoport agyagmunka, egy csoport 
famunka, lehetőleg olyan időben, mikor előre 
bejelentett hivatalos látogatás lesz. 

Napközi gyermek-otthon. Berendezés: Bútor, 
asztalok, ülőkék, szekrények, játék és munka. 
Az iskolai munka és kézimunka játékkal válta-
kozzék. Rendtartási napló. Családi értesítő. 

Iparos- és kereskedelmi tanonciskolák. Ki 
vannak állítva : az iparos tanonciskola elméleti 
oktatásánál használt tankönyvek, füzetek, segéd-
könyvek, földrajzi, fizikai és kémiai szerek, 
technológiai anyagok; a rajzoktatásnál haszná-
latban lévő, vagy a jövőben célszerűen használ-
ható rajz- és szemléleti eszközök. Az anyag 
részben az egyes iskoláknál használatban lévő 
tárgyakból van gyűjtve, — részben a gyárosok 

rendelkezésre bocsátott, 
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illetőleg a kiállítás idejére átengedett tárgyak-
ból áll. 

A beosztás két részből áll a) az ipariskolai 
elméleti : osztály bemutatása jelenlegi alakjában, 
irányítással a jövő fejlődésre ; b) rajzosztályok, 
illetőleg rajzterem bemutatása, tekintettel a 
szakoktatásra. A kereskedő tanonc-iskolák ki-
állítási csoportja azt az elvet kívánja szemlél-
tetni, hogy a magyar kereskedelem gyakorlati 
munkásai (boltos legények és boltosok) nemzeti 
irányban a magyar népiskolából és az azt egy 
irányban betetőző kereskedő tanonc-iskolából 
kerülnek ki. 

Árva- és szeretetházak kiállítása. Nappali-
szoba berendezés. Ebédlő-szoba berendezés. Háló-
szoba berendezés. 

A III. vagy B) osztály az előcsarnokból 
jobbra nyiló épületszárny, melyben a tanszer-
készítők kiállítása a következő csoportokra 
osztatik: 1. Iskolai szertár. Az érdeklődő itt 
találhatja föl az óvodai és iskolai nevelés és 
tanítás gyakorlati segédeszközeit. 2. L'ó- és 
rajzszertár. 3. Természettudományi szertár. 4. 
Könyvkiadók és írók csoportja. 5. Lampel R. 
(Wodianer) és a Franklin Társulat pavillonja. 
Együttes kiállítás népisk. tankönyvek, iíj. és 
tanítói könyvtárak, díszmüvek, szobrok, képek, 
fizikai és természetrajzi tanszerek és egyéb 
vegyesek. Összesen 803 drb. 

A kiállítás általában nagyon tanulságos s az 
egyetemes tanítógyülés tagjai sok okolást 
meríthettek belőle. 

Német tanítók gyűlése Königs-
bergben. 

A német tanítók ez évi nagygyülésöket a 
pünkösdi ünnepek alatt tartották meg a porosz-
országi Königsbergben. Több mint 4000 tanító 
gyülekezett össze, 106.000 tanító képvisele-
tében. 

Az első főgyülés énekkel kezdődött s első 
része üdvözlésekkel telt el. Az elnökség és 
iskolatanács nevében a tartományi iskolataná-
csos üdvözölte a közgyűlést. A kormány nevé-
ben Dr. Schaubert, főkormánytanácsos. Az 
előbbinek üdvözlő szavaiban a következő sorok 
fordulnak elő: „Lelkesítse ezt a gyűlést is az 
igazság és a szeretet szelleme, hogy olyan 
ifjúságot neveljünk, melynek világos szeme, 
meleg szíve és erős keze legyen, hogy a 
jövendő nemzedékek is erős hazát láthas-
sanak." 

Még néhány üdvözlés után, melyek közül 
Königsberg polgármesterének, Köstenek üdvözlő 
szavai részesültek nagy tetszésben, dr. Bussze 
königsbergi egyetemi tanár tartotta meg beve-
zető ünnepi előadását ; Kant emlékezete címen. 

Előadó szerint az a gondolat, hogy ez az 
ünnepi gyűlés Kanttal kezdődjék, nemcsak 
azért jogosult, mert Kant Königsbergben szü-
letett, e városban működött, vagv hogy az 1904. 
év Kant jubiláris éve, de azért is, mivel Kant 
nemcsak egyetemi tanár volt, nemcsak házi-
tanító, hanem tanítója volt az egész emberi-
ségnek. Föloldhatatlan kötelék fűzi össze a 
pedagógiát a filozófiával. Ehhez Kant filozófiája 
jelentékeny adalékot szolgáltatott. Szónok 
ezután áttér Kant bölcsészetének jelentőségére, 
különös tekintettel a bölcsészet azon felada-
tára, hogy tudásunkat és megismerésünket 
elméletileg megállapítsa s csak az eszményekre 
tekintsünk, melyek egyedül adhatnak életünk-
nek tartalmat, s melyek egy erkölcsi világ-
rendben való hitünket megalapítják. Fejte-
gette, hogy miképen hozta Kant összefüggésbe 
a mi eszményeinket a szabadság, Isten és a 
halhatatlanság eszméivel. Kant különösen reá-
mutatott arra, hogy a kötelesség tudata kell, 
hogy minden erkölcsösségnek alapja legyen. 
És épen a tanítóra nézve szükséges, hogy a 
Kant-féle eszmékkel foglalkozzék. Ha a gyer-
meknevelésnél arról van szó, hogy a gyermeki 
lelket mint valami pszihikailag létező megváltoz-
hatatlant kezeljük, akkor minden a módszer-
től függ; ha azonban a pszihikai törvénysze-
rűség mögött egy kiszámíthatatlan személyiség 
rejtőzik, akkor a tanító a maga személyiségét 
köteles latba vetni, hogy arra a személyiségre 
hasson. Ebből az következik, hogy a tanítónak 
hivatása felelősségénél fogva is e dolgoknak 
utána kell járnia. A tanítóság pedig etikájára 
vonatkozólag is Kant mellé állott. Kant etiká-
jának középpontja az ő kötelmi fogalma 
(Pflichtbegriff) és épen a kötelmi fogalom a 
tanítói munka középpontja ; enélkül a tanító 
nem találna megelégedést hivatásában. A leg-
szebb jutalom az, ha a tanítónak sikerül az ő 
növendékében az emberséget, az emberi kötelmi 
tudatot kifejleszteni ; jobb ennél nem lehet. Ha 
tehát a német tanítók Kant etikájához von-
zódnak, ha Kant filozófiáját az ösztönzés és 
okulás kimeríthetetlen forrásának ismerik meg, 
akkor mindinkább méltányolni fogják Kant 
jelentőségét. Ehhez még egy dolog járul. Kant 
nemcsak tanított, hanem tanításából élt is. 
Ritkán részesült ember oly csekély külső ja-
vakban, mint ő. Kant az emberiség tanítója 
volt : a tanító eszményképe. Vajha Kant szel-
leme a tanítók gyűlését is áthatná. 

Rövid szünet után Guthmann, müncheni 
tanító tartotta meg előadását: Az általános 
népiskola c. tételről. Előadó szerint annak a 
külső egységnek, amelyhez Németország oly 
nagy küzdelmek árán jutott, a belső egység-
nek is meg kell felelnie és ennek az egység-
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nek az iskola terén is nyilvánulnia kell. Azért 
követeljük az általános népiskolát, amely alatt 
a gyermekek közös iskolázását értjük a nép-
iskolában az első négy esztendőben. Az álta-
lános népiskolát szociális okokból kell köve-
telnünk, mert a szegény és gazdag gyermekek 
közös tanítása a társadalmi ellentétek kiegyen-
lítését előmozdíthatja. A jobb osztályok gyer-
mekei szívesen érintkeznek, ha jól vannak 
nevelve, a szegényebb gyermekekkel ; csak 
osztályiskolák (Standesschule) állítása ébreszti 
föl a hamis rangtudatot. A szegényebb nép-
rétegek mellőzésnek tartják, ha gazdagabb 
szülök gyermekei részére külön elemi osztá-
lyokat állítanak. Ahol az általános népiskola 
be van vezetve, mint Ausztriában, Bajorország-
ban és a Svájcban, ott az osztály ellentétek 
nem oly nagyok, mint nálunk. Ezekben az 
osztály (rang) iskolákban különben nem gon-
doskodnak jobban a gyermekekről, mint az 
általános népiskolában. Káros befolyások az 
utóbbiakban sem gyakoriabbak, mint az előb-
biekben. Ellenben az általános népiskola a 
jobb osztályok gyermekeit emberszeretetre 
neveli a szegények iránt ; mutatja, hogy az 
iskolában mind egyenlők, hogy itt nem a gaz-
dagság és a jobb ruha szerint ítélnek, hanem 
a szorgalom szerint. A jobb módúak gyerme-
kei nem mindig nyelvileg képzettebbek vagy 
pedig szellemileg tökéletesebbek, mint a sze-
gényebb gyermekek. 

Az előkészítő iskola sem nyújt biztonságot 
aziránt, hogy a szellemi és nyelvi képzés 
benne jobb eredményeket adna. Az elvont 
számolásban és a nyelvtanításban eredményt 
mutat ugyan, de hézagokat hagy a honismé-
ben és a szemléletben. Szükséges, hogy a gyer-
mekek négy évig az elemi iskolában együtt 
maradjanak; elég korán kezdik a gyermekek 
az idegen nyelvek tanulását 10-éves korukban ; 
korábban nincs meg ehhez a kellő érettségük. 
Az általános népiskolában 4 esztendő alatt oly 
jól megismerheti a tanító a gyermek tehetsé-
gét, hogy ítéletet mondhat, vájjon a gyermek 
képes-e a magasabb iskola látogatására. (Ezt a 
megjegyzést nagyon furcsának tartjuk; 10 
éves korában a gyermek egyáltalában még 
köteles az iskolát látogatni, hogy a felsőbb 
iskolát — a magasabb iskola alatt a referens 
nyilván gimnáziumot vagy reáliskolát ért — 
látogassa-e, arról legtöbbször úgy mint nálunk, 
ott is a szülők fognak határozni ; hogy minden 
esetben meg lehessen ítélni a 10-éves gyer-
meknél, hogy felsőbb tanulmányokra képes-e ? 
azt kétségbe vonjuk.) Nem egy gyermek meg-
óvatnék attól a szégyentől, hogy néhány év 
után kevesebb tehetség következtében a maga-
sabb iskolából kimaradni kénytelen. Az álta-

lános népiskolát a német nép és a német nép-
nevelés érdekében kívánjuk. Az előadd fejte-
getéseit a következő tételekbe foglalta össze : 
1. A nemzeti összetartozás érzése az egyenlő 
jogok és közös kötelességek tudatára alapítva 
az összes társadalmi osztályokban megerősí-
tendő. Ennek pedig jelentékenyen ható esz-
köze az általános népiskola. 2. A nevelő-inté-
zetek közös alapépülete csak a lélektani-peda-
gógiai követelmények szerint szervezett ingyenes 
elemi oktatás lehet. 3. Az összes rendek 
(osztályok) nevelése az általános népiskolában 
bajt nem okoz ; ellenkezőleg, sok tekintetben 
jótékonyan előmozdítja azt, amit oly iskolák 
nem nyújthatnak, ahol csak egyes meghatá-
rozott osztályok vagy társadalmi körök gyer-
mekei járnak együtt. 4. A német tanítóságnak 
föl kell vennie a küzdelmet az általános nép-
iskolával szemben fönnálló előítéletek ellen, 
mert az általános népiskola mindenütt, ahol 
fonnál1, helyesnek bizonyult. E pontozatokhoz 
még Polz weimari tanítónak következő javas-
latát fogadták el: „A német szövetségi államok 
iskolai hatóságai fölkérendők, hogy az előké-
szítő iskoláktól (Vorschule) vonják meg az 
állami támogatást s egyáltalán szüntessék be 
ezeket az iskolákat." 

A következő napon tartották meg a 2. 
főgyűlést. Ennek nagyon érdekes tárgya volt, 
oly tárgya, mely élénken foglalkoztatja jó idő 
óta a német tanítókat és a német sajtót. 
Matliezius weimari szemináriumi főtanító adta 
elő e tételét : Egyetem és néptanítóképzés. Más-
fél óráig tartó előadásban ismertette a szónok 
a tárgyat. Két pontba foglalta össze az elő-
adó a néptanítók egyetemi képzettségére vonat-
kozó véleményét, de tételeit csak módosítva 
fogadták el a következő pontokban: 1. Az 
egyetem, mint a tudományos munka közép-
pontja, a legalkalmasabb és semmi más inté-
zet által nem pótolható helye a néptanító-
képzésnek. 2. A jövőre nézve tehát arra törek-
szünk, hogy minden tanító egyetemi képzett-
séget szerezzen. 3. A jelenre nézve ellenben 
azt követeljük, hogy minden tanító végbizo-
nyítványa (Abgangszeugniss) alapján az egye-
temi tanulmányokra jogot nyerjen. 

Ezt a határozatot csak hosszú vita alapján 
hozhatták, jeléül annak, hogy ez a mozgalom 
mennyire foglalkoztatja a tanítókat. (A német 
sajtó pro és kontra, de inkább kontra hasábos 
cikkekben tárgyalja ezt a kérdést.) 

A 2. főgyűlés 2. tárgya a szakfelügyeletről 
szólott. Előadó Juds kolbergi rektor volt, aki 
röviden (fél óráig beszélt) indokolva álláspont-
ját, a következő tételeket ajánlotta elfogadásra : 
1. Az iskola érdekében a szakférfiak iskolai-
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felügyelete hozandó be. 2. A népiskolák köz-
vetlenül a kerületi iskolafelügyelők alá rende-
lendők; a belyi iskolafelügyelet mellőzendő. 3. 
A kerületi felügyelőséget, mint mellékhivatalt 
meg kell szüntetni ; kerületi felügyelőkké pedig 
oly tanférfiakat kell kinevezni, kik a népiskolai 
szolgálatban elismeréssel működtek. 

Ezzel a német tanítógyülés Königsbergben 
véget ért. De voltak ezeken kívül figyelemre 
méltó mellékgyülések is, melyekről alkalmilag 
egyet-mást közölni fogunk. 

= Az Orsz. Tanszermúzeumot és Pedagó-
giai Könyvtárt új helyiségében : a Ferenc József 
Tanítók Házában f. hó 3.-án délben nyitotta 
meg dr. Berzeviczy Albert miniszter. A minisz-
tert Miklós Gergely helyettes igazgató üdvö-
zölte, aki kifejtette, hogy rövid nyolc hét alatt 
kellett ezt a nyolc év óta szünetelő intézményt 
új életre kelteni. Ha sok helyen tökéletlen, 
annak oka, bogy nagyrészt ajándéktárgyakból 
létesült és nyolc év óta beszerzés nem történt ; 
az ismételt költözködés rongálta meg a múzeum 
anyagát. Berzeviczy Albert kultuszminiszter azt 
felelte, hogy örvend a Tanszermúzeum föltá-
masztásának, örül a múzeum új otthonának, 
amely kilátást nyújt a sikeresebb működésre; 
ígéri, hogy szívén viseli majd a múzeum 
ügyét, mert meggyőződése hogy az iskolaszerek 
állandó múzeumára szükség van. Megköszönte 
még a helyettes igazgatónak fáradozását és az 
érdeklődők megjelenését. Azntán megtekintette 
mind a két emeletet és a pedagógiai könyv-
tárban is szemlét tartva, elmondotta azt a tervét, 
hogy a pedagógiai könyvtárt a közoktatási 
tanácsnak és a kultuszminisztériumnak házi 
könyvtárával együtt az újonnan épülő kultusz-
miniszteri palotában óhajtja elhelyezni. Végül 
Miklós Gergely helyettes igazgatónak ismételve 
kifejezvén köszönetét, a jelenvoltak éljenzése 
között távozott. — Az Országos tanszermúzeum 
tulajdonképen már 1877 óta létezik. A kezdés 
érdeme Gönczy Pál néhai kultuszminiszteri 
tanácsosé, aki már 1873 ban Andrássy Gyula 
gróf külügyminiszter utján fölkérte a müveit 
nyugat iskolaügyi kormányait, hogy iskola-
könyv - kiadványaikból és iskolaszergyűjte-
ményeikből egy - egy példányt engedjenek 
át az alakítandó Múzeum céljaira. Ezekből az 
adományokból, valamint a magyar kormány 
iskolaügyi kiadványaiból, továbbá a hazai 
könyvkereskedők és iskolaszer-kereskedők és 
egyesek ajándékaiból 1877-ben a Köztelken 
ünnepiesen megnyitották az első Múzeumot. 
Első otthonában kilenc évig maradt az intéz-
mény, 1886-ban Trefort miniszter rendeletére 
átvitték Budára az állami Pedagógiumba. Ott 

azonban a Múzeumot senki sem látogatta és 
az átköltöztetéssel valósággal eltemették. Később 
a becses anyagot majd tíz éven át ládákba 
csomagolva tartották, míg most végre a Taní-
tók Háza utcai homlokzatának két emeletén 
helyezték el. A múzeum tizennégy nagyobb 
esoportba oszlik. Ezek a csoportok a követ-
kezők: 1. iskolai épülettervek és bútorok, 2. 
iskolai álló és fali táblák, térképtartók, 3. szá-
mológépek és egyéb számtanítási eszközök, 4. 
irkák és az írvaolvasás tanításához tartozó 
eszközök, 5. földrajzi eszközök, földgömbök 
telluriumok, 6. természetrajzi és gazdaságtani 
gyűjtemények, 7. a fizikai- és kémiai tanítás-
hoz tartozó szemléltető gyűjtemények, 8. tek-
nológiai dolgok, 9. kézügyességi és ipari szak-
oktatási eszközök, 10. a női kézimunka taní-
tására való gyűjtemények, 11. ének- és zene-
tanítási eszközök, 12. tornázó fölszerelések, 13. 
óvóiskolai foglalkoztató eszközök, 14. a vakok 
és siketnémák tanítására szükséges eszközök. 
A Múzeum eddigi igazgatói voltak : Mayer 
Miksa, Gyertyánffy István és a néhány hónap 
előtt elhunyt Staub Móric. Ennek halála óta az 
igazgatói teendőket Miklós Gergely teljesíti. 
Az új múzeum tetszetős nagy üvegszekrényeivel 
és világos, csarnokszerű helyiségeivel kedvező 
hatást tesz a nézőre A bejárónál 70 —80-féle 
számológép van, közöttük vagy tíz magyar 
találmány. Két nagy szekrényt tölt meg Láng 
Mihály gyermekjáték-gyűjteménye. Láng Mihály 
tősgyökeres magyar vidékekről gyűjtötte össze 
a gyermekek maguk csinálta játékait és farag-
ványait. Az iskolatervek között látható az 
aszódi javító-intézet modelje, egy olcsó iskola-
fürdő mintája, óvóiskolai foglalkoztató játék-
munkák, játékterek és torna-berendezések. A 
gyűjtemények közül nevezetesebbek: az állami 
pedagógium biológiai intézetének készítményei, 
a gazdasági magvak és gyógyító növények 
gyűjteménye, stb. Az egyik szekrényben Mária 
Valéria kir. hercegnőnek iskolaszerei vannak 
kiállítva, amelyekkel magyar tanítók tanítot-
ták. Érdekes Skultéty László szénási tanítónak 
fizikai gyűjteménye, amelyet maga készített 
és amely utmutatást ad arra, hogy a szegé-
nyebb iskola tanítója mikép készítheti el a szük-
séges eszközöket. Az országos pedagógiai 
könyvtár nagy termet foglal el. Kivált iskola-
könyv-gyűjteményei becsesek, s e gyűjtemény-
nek egyik érdekessége Győrffy János pedagó-
giai írónak nem kevesebb, mint hatvannyolc 
műve. A könyvtárban azok az iskolai írásbeli 
föladat-gyűjtemények is szerepelnek, amelyek a 
milléniumi kiállításon voltak láthatók. A könyv-
tár mintegy ötezer kötetet tartalmaz. 
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Egy tanítási óra egy svájci nép-
iskolában. 

Winterthur, jún. 8.-án. 

Winterthur mintegy háromnegyed órányira 
van Zürichtől. Csinos kis gyárváros, villaszerű 
épületekkel. Habár kőhajításnyira van Zürich-
től, mégis egy csomó minden rangú iskolája 
van. Népiskolái közül különösen kitűnik a 
geiselweidi iskola, modern és a higiénia köve-
telményeinek minden tekintetben megfelelő 
iskolaépületével. Üvegpalotának mondhatnám, 
az egyes tantermek nagyarányú ablakairól 
itélve. A folyosók úgy vannak építve, hogy a 
tanulók, ha rossz idő van és az udvarra nem 
mehetnek, ott bátran kitombolhatják magukat. 
A földszinti folyosón csinos keretben olvasható 
az ott működő tanítók névsora. 

Látogatásom alkalmával csak a IV. és V. 
vegyes osztály volt ott; a többiek tanulmány-
úton voltak. A svájci népiskolákban ugyanis a 
nyár kezdetétől fogva rendszeresen vezetik a 
tanítók a tanulókat a haza földjének tanul-
mányozására. Ilyenkor a svájci vonalokon csak-
nem minden állomáson kedves kép tárul az 
utas elé. A vasúti kupék ablakaiban mosolygó, 
vidám gyermekarcok láthatók. Egy-egy meg-
állóhelyen gyönyörűség hallgatni, amint fiuk-
leányok együtt rágyújtanak valami -különös 
melódiájú svájci nótára. Az egyik állomáson 
közéjük ültem, hogy színről-színre láthassam a 
kis utazó sereget és beszélgethessek velük. 
Egyik-másik gyerek hátán kis bátyú volt, 
olyasféle, mint a turistáké. A vezetőtanítók 
egyikétől megtudtam, hogy az utazási költsé-
gekre minden tanuló másfél frankot (körülb. 
egy korona és 50 fillért) fizet, a többi költsé-
get az illető község födözi. A gyerekek egymás 
között svájci dialektusban beszélgettek; de 
azért kérdéseimre német irodalmi nyelven 
eléggé érthetően feleltek. Hogy újjongott a 
gyereksereg, mikor megismerte azokat a hegye-
ket, folyókat, tavakat, amelyekre tanulmány-
útjuk előtt a tanító figyelmeztette őket ! 

Meglepett a tanulók szóbeli készsége. Hiszen 
ismeretes, hogy mennyire elütő a svájci dia-
lektus a német irodalmi nyelvtől. De megta-
láltam a nyitját a winterthuri népiskolában. 

A negyedik és ötödik osztály tanítója : 
Klinke Willibald, ottlétemkor épen a „pintyő-

kéről" folytatott beszéd- és értelemgyakorlato-
kat. Nem csodálkoztam, hanem egészen ter-
mészetesnek találtam, hogy ott feküdt az asz-
talán a tanítási óra részletesen kidolgozott 
tervezete. 

Amint benyitottam az osztályba, az iskola 
falitábláján a következőket találtam: 

A pintyőke. 
Tartózkodási liely: Gyümölcsös, erdők. 
Ismertető jelek : Pompás ragyogó tollazat, fekete 

szárnyak fehér szegélyekkel. Mell vöröses, hát barna. 
Fej kerekded ; csőr rövid és vastag ; lábak gyöngék ; 
négy új, három előre, egy hátra áll. 

Életmód : Hím állandó-, nőstény költözködő madár. 
Táplálkozás : főképen magvak ; magevő ; kártékony 

rovarokat is pusztít. Szaporodás : fészek mohából, 
tollból és gyapjúból ; nőstény kétszer tojást rak. 

Hím a kotlót táplálja. 
Bokon: Tengelic, veréb. 

Rögtön tisztában voltam, hogy a tanító a 
pintyőkéről tanultakat foglalja most össze és 
az emlékeztető szavakat írta a táblára. 

Megindult a tanítás. A tanító kérdéseire 
táblára írt sorrend szerint a tanulók a követ-
kező szabatosan fogalmazott mondatokban 
feleltek : 

„A pintyőke gyümölcsösökben és erdőkben tartóz-
kodik. A pintyőkének pompás, ragyogó tollazata van. 
Szárnyai feketék fehér szegélyekkel. Melle vöröses 
és háta barna. A pintyőkének feje kerekded, csőre 
pedig rövid és vastag. Gyönge lábán négy úja van, 
ezek közül három előre és egy hátrafelé áll. A hím 
télen is köztünk marad ; a nőstény azonban mele-
gebb vidékre költözködik. A hím állandó- és a nős-
tény költözködő madár. 

A pintyőke főképen magvakkal táplálkozik ; tehát 
a magevőkhöz tartozik. Azonban sok kártékony rovart 
is elpusztít. Fészkét mohból, gyapjúból és tollakból 
gyümölcsfákra és fenyőfákra rakja. A nőstény kétszer 
rak belé tojásokat és kikölti azokat. A hím a kotlót 
táplálja. 

A tengelic és a veréb a pintyőkéhez hasonlítanak." 

A tanulók versenyeztek egymással a felelés-
ben. Az óra végén az egyik tanuló az egészet 
szépen, folyékonyan mondotta el. Az óra befe-
jeztével svájci dialektusban figyelmeztette a 
tanító a tanulókat, hogy most már hazamehet-
nek. Még a tanulók is egyet-mást ugyancsak 
svájci dialektusban kérdezgettek a tanítótól, 
mire minden rend nélkül siettek a tanítóhoz, 
hogy búcsút vegyenek tőle. Amily szokatlannak 
tünt föl az, hogy a tanító nem ügyelt arra, 
hogy felelésközben a tanulók egyenesen állja-
nak és elnézte, hogy egyik-másik tanuló 
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könyökére támaszkodva felelt és azzal sem 
törődött, hogy a tanulók rendetlenül siettek ki 
padjaikból; annyira megragadta figyelmemet, 
sőt meghatott a tamilok búcsuzása. Egyenként 
sorban kezet fogott az apróság a tanítóval és 
ez nyájasan nyújtotta nekik a kezét. 

Eltávoztak a tanulók és én a tanítóval az 
osztályban maradtam. Alig fogytam ki a kér-
désekből. Kérdéseimre a tanító a következők-
ben válaszolt : 

„A gyermeknevelésben nem ismerünk 
dresszúrát. A gyermeket szabad néphez méltón 
szabad emberré neveljük. Rendkívül nehéz az 
iskola első osztályába jövő tanulót, aki csakis 
svájci dialektusban beszél, a német irodalmi 
nyelvre tanítani. Ezért mindjárt kezdettől a 
direkt módszert használjuk. A tanító részére 
kitűnő vezérkönyv: Dr. Gregerz Ottó gimná-
ziumi tanár német grammatikája. Megőrizzük 
azonban a dialektust is olyképen, hogy a tanu-
lókkal a tanításon kívül folyton dialektusban 
beszélünk, mert ezzel egyéb okokon kívül ben-
sőbbé tesszük a viszonyt a tanuló és a tanító 
között. 

Vallástant az első négy osztályban nem taní-
tunk. Helyette erkölcstant tanítunk, könnyű 
meseformában. A gyermekek jók, szófogadók. 
A nép erkölcsös. Az igazgató nem hospitál a 
tanító osztályában. Az igazgatói tisztséget a 
tanítók fölváltva viselik. Osztályaikat iskolaszéki 
tagok látogatják, akik nem szakemberek. íté-
letük illetékes helyen mértékadó. Látogatá-
suk alkalmával osztályozzák a tanítót. Egy 
tanítót többször kapott rossz osztályzata foly-
tán nemrég el is mozdítottak állásától. A 
tanító alapfizetése 800 frank, (ezt az állam 
adja), 400 frank (ezt a község adja) = 1200 
frank és szabályszerű korpótlék. A községek 
azonban ínég külön is adnak pótlékot a taní-
tónak. így Winterthurban az 1200 frankon 
kívül még évi 350 frankot adnak. Most új 
fizetésrendezés van tervbe véve. Az oktatás in-
gyenes. Tankönyveket, írószereket ingyen kap-
nak a tanulók. A tanítót a község pályázat 
útján választja. Annyira lelkiismeretesek a tanító 
megválasztásában, hogy a pályázók közül a 
legérdemesebbeket az iskolaszéki tagok kikül-
döttjei fölkeresik állomáshelyükön, hogy taní-
tásukat meghallgassák. 0 is Usterben volt tanító 
és onnan pályázott Winterthurba. Egyszerre 
csak beállított hozzá három winterthuri iskola-
széki tag és végig hallgatta a tanítását. Ennek 
alapján választották meg. Osztálya összevont 
és vegyes. Mindkettő — nézete szerint — csak 
előnyére válik a tanításnak." 

(Budapest.) Körösi Henrik. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : Gróf Nákó 
Sándor szerbnagyszentmiklósi nagybirtokos, 
főrendiházi tagnak, Dessewffy Sándor csanádi 
püspöknek és Pacha István nagyszentmiklósi 
rkath. esperes-plébánosnak, azon alkalomból, 
hogy a Miasszonyunkról nevezett iskolanővérek 
vezetése alatt álló szerbszentmiklósi polgári 
leányiskola és internátus fölépítése és fölszere-
lése céljaira 12000, 2000 illetve 500 koronát 
adományoztak. 

Kinevezte : dr. Nagy Zsigmondot a XI. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába az 1904. évi 
I. törvénycikk értelmében megillető pótlék 
élvezete mellett törvényszerű lakbérrel Maros-
Torda vármegyei kir. tanfelügyelői tollnokká; 
Wellmann Rezső balassagyarmati áll. seg. közs. 
polg. isk. helyettes tanítót a tokaji áll. polg. 
isk.-hoz a XI. fiz. osztályba segédtanítóvá; Poór 
Ida oki. tanítónőt a kaposvári áll. el. népisko-
lához r. tanítónővé; Paulay Róza oki. kisded-
óvónőt a görgői áll. kisdedóvodához kisdedóvó-
nővé; Sándor Pál oki. tanítót a makkosjánosi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Abszolon Berta 
okl.^ óvónőt a radácsi áll. óvodához óvónővé. 

Áthelyezte : Nyakas Mária felső-oroszfalusi 
áll. óvónőt a felőri áll. óvodához ; Schiller Irma 
szászvárosi áll. polg. isk. r. tanítónőt a székely-
udvarhelyi áll. polg. leányiskolához és egy-
szersmind az igazgatói teendőkkel megbízta ; 
Krompánszky Laura radácsi állami óvónőt a 
breznóbányai állami óvodához. 

Nyugdíjat utalványozott: Szirtes Miksa 
beodrai magán elemi iskolai tulajdonos tanító 
részére évi 280 koronát; Deák Imréné, szül. 
Windisch Aranka, fajszi munkaképtelen rkath. 
tanítónő részére évi 640 koronát; Boross Károly, 
nagydémi munkaképtelen ág. h. ev. tanító 
részére évi 680 koronát. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Berzeviczy Albert miniszter 

üdvözlése. A székesfővárosi VIII. kerületi 
első számú iskolaszék június 25-én tartott 
ülésében elhatározta volt, hogy az új közokta-
tási törvényjavaslat alkalmából üdvözlő iratot 
ad át Berzeviczy Albert közoktatásügyi minisz-
ternek. Az üdvözlőiratot f. hó 4.-én adta át a 
miniszternek az iskolaszék küldöttsége, melynek 
Haoass Rezső dr. iskolaszéki elnök vezetésével 
tagjai voltak : Berkes Imre igazgató, Demjano-
vics dr., Halász Sarolta, Laczkovics és Spann-
berger igazgatók és Fritz dr. A kultusz-
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miniszter a képviselőházban déli egy órakor 
fogadta^aobüjdötységek. Havasa Rezső dr. beszé-
déhen hangoztatta, hogy midőn az új népoktatási 
javaslat szövege nyilvánossá vált, Magyarország-
nak minden hű fia egyszerre belátta, hogy e 
törvényjavaslat, ha törvénnyé válik, a modem 
magyar állam kiépítésének egyik leghatalma-
sabb eszköze lesz, mert arra törekszik, hogy 
e hazának minden gyermeke ne csak művelt, 
hanem magyar is legyen. Azután átadta a 
miniszternek az üdvözlő iratot, amely a többi 
közt ezeket mondja : „Nagyméltóságod — a 
lelkéből fakadó új népoktatási törvényjavas-
lattal — a magyar művelődésnek alapkövét 
nemzeti talajba fektette, melyen a nemzeti állam 
szilárd épülete fog fölemelkedni. Mi, — a nép-
oktatás szerény, de minden üdvös újítás iránt 
fogékony és érdeklődő munkásai, — tiszte-
lettel tekintünk föl a nagy és nemes munka 
alkotójára. Nagyméltóságod küzdelmét, melyet 
a magyar nemzet kultúrája érdekében vív, 
rokonszenvünk, bizalmunk és lelkesedésünk 
kiséri s szívünkben él az őszinte óhajtás, 
hogy az eszme mielőbb testet öltsön. A 
magyar népoktatás mezején korszakot alkotó 
és úttörő működése alkalmából fogadja Nagy-
méltóságod iskolaszékünk hódolatteljes üdvöz-
letét." A fölirat átvétele után Berzeviczy Albert 
válaszában hangoztatta, hogy a székesfővárosi 
VIII. kerületi első számú iskolaszéknek nem-
csak ez a határozata, hanem az a szíves és 
meleg forma is, amelyben tudomására hozza, 
mélyen meghatja. „Hihetném, úgymond aztán, 
talán azt is, hogy ez elhatározásukba az 
a rendkívül barátságos, megtisztelő s annyi-
szor tapasztalt személyes jóindulat is bele-
játszott, amellyel a Józsefvárosnak vezetői 
irántam minden alkalommal viseltetnek és 
hogy e személyes jóindulat vesztegette meg 
ité etöket e kérdésben. De ezzel az atíso-Oo 
dalommal szemben megszólal az a meggyőző-
désem, hogy mindnyájukat sokkal jobb haza-
fiaknak és az iskolai ügyeket sokkal inkább 
szívükön viselőknek ismerem, semhogy kétel-
kedhetném azon, hogy igaz és mély meggyő-
ződésből nyilatkoznak ama reformakció mellett, 
amelyet én mindjárt miniszterségem kezdetén 
kötelességemnek tartottam megindítani. Ezen, 
mint elfogulatlan meggyőződésen alapuló és mint 

a haza érdekeit mérlegelni tudó hazafiaktól 
eredő állásfoglalás; erőt és támaszt ad nekem 
arra, hogy ebben az akcióban, amely nagy 
küzdelemmel lesz összekötve, helyt álljak. Nagy 
megnyugvásomra és örömömre szolgál, hogy e 
munkában a Józsefvárosnak úgy hazafias iskola-
széke, mint intelligenciájú engem lelkesen 
támogat." A küldöttség tagjai a miniszter 
válaszát éljenzéssel fogadták. 

— Lapunk mai számából, a tanítói gyű-
lések okozta nagy tárgyhalmaz miatt, ismét 
több kiszedett közleményt kellett a jövő számra 
halasztanunk. Az egyetemes tanítógyűlés miatt 
lapunk mai száma egy napi késedelemmel jelent 
meg. Az egyetemes tanítógyülés egyes mozza-
nataira egyébiránt még visszatérünk. 

— Halász Ferenc ünneplése. A beregszászi 
I. sz. állami elemi iskola f. hó 25.-én tartotta 
meg szépen sikerült évzáró ünnepélyét, mely-
nek keretébe illesztették a beregszászi állami 
iskolák megalkotójának -.Halász Ferenc osztály-
tanácsosnak Zahoray János festőművész által 
festett arcképének leleplezését. A kegyeletes 
ünnepély Beregszász város intelligens közön-
sége élénk érdeklődése, a kir. tanfelügyelőség, 
az áll. isk. gondnokság s a különféle taninté-
zetek tanárai és tanítói jelenlétében folyt le. 
Az ünnepélyt Szentpéteri Endre kir. tanfelü-
gyelő nyitotta meg hatásos beszéddel. Majd a 
növendékek éneke után Serly Ferenc igazgató 
méltatta Halász Ferenc érdemeit. Serly Ferenc 
igazgató beszéde után egyik VI. oszt. tanuló 
szavalta el Túlesik Ferencnek ez alkalomra 
írt szép ódáját. 

— Az Állami Tanítók Országos Egyesü-
lete folyó hó 3.-án d. e. tartotta közgyűlését 
Kozma László elnöklete alatt Pest vármegye 
székházának üléstermében. Az elnök megnyitó 
beszédében üdvözölte a kultuszminiszter kép-
viseletében megjelent Halász Ferenc miniszteri 
osztálytanácsost, aki viszont átadta a közgyűlés-
nek a m iniszter üdvözletét és kívánatosnak mon-
dotta, hogy minden állami tanító tagja legyen 
az áll. tanítók orsz. egyesületének. Azután Havas 
Pál főtitkár terjesztette elő az évi jelentést. Az 
egyesület a lefolyt évben nagy tevékenységet fej-
tett ki az állami tanítók fizetésének rendezése 
ügyében. Az 1904. évi I. törvénycikk az állami 
tanítók helyzetén nem segített, ezért az elnök 
március 29.-ére választmányi ülést hívott össze, 
amelyen újabb memorandumot dolgoztak ki, 
melyet küldöttség útján át is adtak a minisz-
ternek. A miniszter a küldöttségnek megígérte, 
hogy a memorandumot tanulmányozni fogja. 
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Az egyesület nagy örömmel fogadta a népok-
tatási törvény revízióját s ezzel kapcsolatban a 
felekezeti és községi tanítók fizetésének >rende-
zését. Az évi jelentést a gyűlés egyhangúlag 
tudomásul vette. Azután az előadásokra került 
a sor. Szociálpedagógiai kérdésekről értekez-
tek : Bökényi Dániel (Mármarossziget), Blázsik 
Mihály (Csongrád) és Bartha Pál (Kispest). A 
számvizsgálók jelentésének tudomásul vétele 
után az ülés véget ért. 

— Az Eötvös-alap köréből. A Tanítók 
Hunyadi Házát Kolozsvárt dr. Berzeviczy Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr szemé-
lyesen óhajtja megnyitni, de csak szeptember hó 
közepe táján, amikor új (második) főiskolai 
intemátusunk már be lesz népesítve. A minisz-
ter úr ez elhatározása, mely újabb bizonyítéka 
a tanítóság iránt érzett rokonszenvének, nagy 
örömet keltett az Orsz. Bizottság f. hó 3-iki 
közgyűlésén, ahol az Orsz. Bizottság kolozsvári 
díszgyűlésével kapcsolatosan bejelentetett. Ily 
körülmények közt természetesen ez a dísz-
gyűlés is szeptember közepére marad. Az 
Eötvös-alapnak azonban augusztus vége felé 
okvetetlenül meg kell tartania közgyűlését, hogy 
elintézze a főiskolai internátusok fölvételi és 
a segély- és ösztöndíjak ügyét. Az augusztusi 
közgyűlés ügyében az Eötvös-alap választmá-
nyának f. hó 7-iki gyűlése fog dönteni. — 
A gyarapodás. Utóbbi kimutatásunk óta ismét 
örvendetes tagszaporulatról tehetünk jelentést, 
amennyiben 12 nap alatt 86 új tag lépett 
be alapunk kötelékébe. Folyó év január 1-től 
folyó év július 3.-ig összesen 758 új tag 
4578 koronát fizetett be pénztárunkba. Az új 
tagok közt van 668 évdíjas (3 koronás), 
87 ötvenkoronás és 3 húsz koronás részjegyes 
tag. A Kozárvári hitelszövetkezet 10 koronát 
szavazott meg az Eötvös-alapra, amihez Dánfi 
György áll. tanító és Papp György kisbirtokos 
1 — 1 koronát csatoltak. Jövőre nézve az 
említett hitelszövetkezet igazgatósága perselyt 
állíttat a szövetkezet helyiségébe s az abban 
begyült összeget szintén orsz. segélyegyesüle-
tünknek adja. 

— A Magyar Pestalozzi Társaság folyó 
hó 3.-án délelőtt tartotta meg a Eerenc József 
Tanítók Házában első évi közgyűlését. A köz-
gyűlésen dr. Havass Gyula nyugalmazott tan-
felügyelő elnökölt. Az elnök rövid üdvözlő 
beszéde után Bartha Péter titkár terjesztette 

elő évi jelentését, amely hűen számol be e 
tudományos pedagógiai ifja társaság első évének 
működéséről s a már eddig is elért biztató ered-
ményről. A tetszéssel fogadott jelentés elfoga-
dása után Tóth József pestmegyei királyi tan-
felügyelő tartotta székfoglalóját a Népiskolai 
Gyermek - Otthonról című értekezésével. A 
tanyai iskolázatlan gyermekek nevelésével fog-
lalkozott s indítványt tett az u. n. paraszt-
internátusok fölállítására. Az indítványhoz, 
melyet zajosan megéljeneztek, többen szólot-
tak hozzá s végül elhatározták, hogy Tóth 
József indítványát fölterjeszlik a közoktatás-
ügyi miniszterhez. A közgyűlés ezután dr. 
Berzeviczy Albert kultuszminisztert és dr. 
Schneller István kolozsvári tudományos egye-
temi tanárt dísztagokiú választotta meg. Végül 
Medgyessy Jánost és Voith Lászlót választották 
meg jegyzőkül és a választmányt tizenkét taggal 
egészítették ki, amivel a közgyűlés véget ért. 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1904. 
év június havában belügyminiszteri engede-
lemmel a következő tanítók magyarosították 
meg nevöket: 1. Lauer József, kaposvári áll. 
elemi iskolai tanító, Lonkai-va,-, 2. Kluzacsek 
Kornélia, székesfővárosi tanítónő, Keresztes-ve ; 
3. Csizsek János, sasvári állami elemi iskolai 
tanító, Ferenczß-re ; 4. Glück Aurélia, közélet-
ben Aranka, székesfővárosi tanítónő, Gábjr-ra ; 
5. Vastuka Pál tanító, dunakeszi lakos, Mak-
rai- ra; 6. Winternitz Aladár, újpesti tanító, 
Sándor-ra; 7. Keyha Károly, szentgyörgyi 
tanító, Kardos-ra ; 8. Krsztié Bogdán, székes-
fővárosi tanító, Takács-ra ; 9. Hergeth Ferenc, 
somogyszentlászlói kántortanító, Halász-ra ; 
10. Hahn Rezső, székesfővárosi tanító, Csapó-
vá, ; 11. Fierling Magdolna, nagyszentmiklósi 
tanítónő, Perényi-re. (T. S.j 

— Gyűlés. A „liptómegyei róm. kath. tanító-
egyesület" s ennek testvéregyesülete a liptó-
megyei róm. kath. tanítók özvegyeinek s árvái-
nak gyámegyesülete 1904. évi július hó 13.-án 
délelőtti 9 órakor a liptó-szent-miklósi római 
katholikus népiskolában együttes rendes köz-
gyűlést tart. 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Eötvös-
alapra: Horea Sándor, Prodánfalva, 1 K; 
Totola József, Balaton-Füred, 50 f ; Szabó 
Gyula, Maros-Csúcs, (részesjegyére) 12 K. 
Átutaltuk az alap pénztárába. 

Tartalem. Berzeviczy miniszter a tanítókhoz. — 
A szaktanácskozások után. ichlosz Lajos. — Andrássy-
érem dr. Berzeviczy Albertnek. G. J. dr. — -VI. egye-
temes tanítógyűlés. — Tanszerkiállítás. — Német 
tanítók gyűlése Königsbergben. — Orsz. Tanszer-
múzeum és Ped. Könyvtár megnyitása. — Szünóra. 
Egy tanítási óra egy svájci népiskolában. Körösi 
Henrik. — Hivatalos rész. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető : KEOLOPP A L F E É D . 

Szervezzünk pinceszövetkezeteket. 
Ismeretes, hogy földmívelésügyi miniszterünk 

évente 100—150 néptanító részére szőlő- és 
borgazdasági tanfolyamot rendez az ország 
állami szőlőtelepein és vincellér-iskoláiban, hogy 
az e tanfolyamot elvégzett tanítók országunk 
egyik nevezetes gazdasági kultúrájának, a szőlő-
mívelésnek lelkes terjesztőivé szegődhessenek. 
Ezen tanfolyamok két részből állanak s az 
elsőn a szőlőmívelés, a másodikon a borászat, 
vagyis a borkezelés ismeretei sajátíthatók el. 
Ez alkalommal szóljunk csak az egyik tárgy-
ról : a borászatról. 

A statisztikából tudjuk, hogy a fillokszéra-vész 
föllépte előtt hazánkban 4—5 millió hektoliter 
bor termett, de az az apró-cseprő káros rovar 
oly irtó hadjáratot indított a szőlők ellen, hogy 
az 1892. évben az összes tíjborunk nem haladta 
meg még a nyolcszázezer hektolitert sem. Ezen 
szerencsétlen évtől kezdve azonban bortermé-
sünk — habár lassan — de mégis emelkedik 
és ma már a 3 millió hektolitert biztosan meg-
haladja. Ez az örvendetes emelkedés mutatja 
azt, hogy az ember tudomány és kitartó fára-
dozás által győztes fog lenni a fillokszéra átkos 
pusztítása ellen irányuló harcban. Szőlőmívelé-
sünk azonban csak akkor fog virágozni és 
virágzó maradni, ha pincegazdaságunk is ok-
szerű alapokon fog nyugodni, ha majd szak-
értelemmel párosult ügyességgel tudjuk a ma-
gyar bor kiváló tulajdonságait mindinkább 
fokozni. Nem dicsőiteni kell a magyar bort, 
mert az igazi magyar bor önmaga dicséri ön-
magát, hanem oda kell hatni, arra kell töre-
kedni, hogy minden magyar bor a lehető leg-
jobb minőségű is legyen egyúttal. 

Szőlőnk nedvének tüzét megadja a vulká-
nikus kőzetek elmállásából keletkezett talaj, 
zamatját kiképzi a kies fekvésű völgyek har-
matcseppje és a mindent éltető napsugár, de 
a termény helytelen kezelése elronthatja tel-
jesen a természet őserejének munkáját és még 

szerencse, ha nem valami hitvány lőrének minő-
sítjük azt, amit tulajdonképpen jó magyar bor-
nak kellene keresztelnünk. Vagy talán nem így 
van ! ? Hiszen a legtöbb szőlősgazda, szüret 
alkalmával, az össze-vissza minden fajtát termő 
szőlőjéből, a ki nem válogatott fürtöket reg-
geltől estig kádakba hordatja és esetleg még az 
esővel sem törődik, hogy csak bora több legyen. 
Majd az összehordott fürtöket úgy-ahogy meg-
tapostatja, némelykor jól-rosszul ki is sajtoltatja. 
Az így keletkezett lének — amit másképpen 
mustnak neveznek — már most a nagyon is 
kétes hőmérsékletű pincében borrá kellene 
alakulnia. 

A pince hőmérsékletében mutatkozó szélső-
ségek eredményezik — a szüretelési hibákat 
nem is véve figyelembe — a legkülönfélébb 
borbetegségek iránt nagymértékben érzékeny 
borokat, amelyek következésképpen nem is oly 
jók és nem is oly kelendők. 

Való, hogy a kis szőlősgazda nem is ren-
dezhet be magának költséges présházat, a 
modern követelményeknek megfelelő pincét és 
szakképzettsége sem állhat oly nivón, mint 
egy ügyes, kitanult borkezelőé, különben meg 
ideje, sőt rossz termés idején tán kedve sincs 
sok időt áldozni néhány hektoliter borának 
kezelésére, de amint : „ Egy patak nem bírhat 
hajót, de bírja száz, ha összefolyt", ép úgy, 
egy-egy szőlőtermeléssel foglalkozó község, ha 
közakarattal szövetkezik, egészen más. képét 
adhatná a magyar bortermelésnek. Az is szent 
igaz, hogy az a kerekszámban több mint 
hétszázezer métermázsa borbehozatalunk is 
tetemes apadást mutatna, ha megalakulnának 
az ország számos bortermő vidékein a pince-
szövetkezetek. 

Tagadhatatlan, hogy az egyesülésben van az 
erő és az is elvitázhatatlan, hogy ebben az erőben 
rejlik a termelés jövedehnezősége is, ami ismét 
az anyagiak gyarapodását szüli, amely a földi 
boldogulás egyik főrugója. 

Nemzetgazdászati, valamint szociálpolitikai 
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szempontokból is bölcsen intézkedett a földmíve-
lésügyi miniszter akkor, midőn a tanítóságnak 
megadta és megadja a módot arra, hogy szőlészeti 
és borászati ismereteit kibővíthesse az e célra 
rendezett tanfolyamokon, hogy mint szakisme-
retekkel bíró vezér a helyes borkezelésre oktat-
hassa a népet s egyúttal, a kizárólag bortermő 
vidékeken lakó tanítók lelkes apostolai, szerve-
zői lehessenek a pinceszövetkezeteknek. 

A pinceszövetkezetek fontossága és célszerű- -
sége csak akkor tűnik fel, ha megszívleljük 
azokat a három pontba foglalt, ügyesen csopor-
tosított hibákat, melyek borászatunk föllendü-
lésének legnagyobb akadályai és a melyekről egy 
értékes szakkönyvben a következőket olvastam : 

1. a drága nyersanyagot nagyon hiányosan, 
rosszul használjuk ki ; 

2. a gondatlan és hibás kezelés folytán sok-
kal silányabb minőségű bort tudunk előállítani^ 
mint amilyent okszerű műveletekkel előállít-
hatnánk 

3. borainknak nincs állandó, egyforma minő-
sége és jellege. 

Mindezen pontokban előforduló bajok jelenleg 
egyedül csak a szövetkezés, azaz a pinceszövet-
kezetek létrejöttével szüntethetők meg, mert 
ami csaknem lehetetlenség az egyeseknek, az 
könnyen kivihető ugyanakkor az egyesülés 
által létesült összerőnek. Szövetkezés nélkül 
Magyarország kitűnő anyagú borai sohasem 
juthatnak megfelelően érvényre, mert a leg-
szebb célt csakis a termelők társulása által 
lehet elérni. 

Tudja ezt jól a magas kormány is, mert még 
állami támogatás mellett az Országos Központi 
Hitelszövetkezetbe is felvéteti a pinceszövet-
kezeteket, hogy csak borgazdaságunk minél 
virágzóbb lehessen. Hogy a külföldön a magyar 
boroknak piacot szerezzen és hogy kelendő-
ségüket biztosítsa, tervbe vette az Országos 
Központi Mintapince felállítását ; azokról a 
szakkönyvekről pedig, melyeket a kormány 
ingyen, vagy hallatlan olcsó árban bocsát a 
bortermelők rendelkezésére, hogy borunk minő-
sége a helyes, okszerű kezelés által tökéletesed-
hessék, felesleges szólani; azokat mindenkinek 
kell ismernie. Kidolgoztatott továbbá egy alap-
szabálymintát is a pinceszövetkezetek részére, 

melyet ingyen bocsát bárkinek rendelkezésére, 
aki valamelyik vincellériskola igazgatójához, va-
lamely gazdasági tudósítóhoz, avagy borászati-
szőlészeti felügyelőhöz fordul ez ügyben. 

Eléggé kitűnik talán már az elmondottakból, 
hogy minő fontos minden szempontból a pince-
szövetkezetek megalakítása a bortermő vidéke-
ken és bizony eme szép eszme könnyen virágzó 
állapotúvá fejlődhetnék akkor, ha különösen 
azok, akik a borászati tanfolyamot elvégezték, 
tehát akik félig-meddig mint szakemberek 
buzgólkodnának ez üdvös eszme létrehozásán. 
En, ki nem régen még szőlőtermő vidéken mű-
ködtem, bizony fájó szívvel hagytam el állomás-
helyemet, mert teljes hévvel tudtam lelkesülni 
ez ügyért, de minthogy a „Nagy Magyar Al-
föld"-nek úgyszólván közepére vetődtem, már 
csak a toll segítségével szolgálhatom ez ügyet. 
Bár bírnék Demoszthenesz lángoló ékesszólá-
sával, hogy a bortermő vidékeken élő kar-
társakat mind megnyerhetném a pinceszövet-
kezetek szervezésére s láthatnám, hogy ezen 
nemzetgazdászati és szociális szempontokból is 
igen fontos gazdasági ágnak — a magyar 
borászatnak — virágzóvá való tételében a taní-
tók, mint legfőbb faktorok szerepelhetnének. 

(Szarvas.) ífémethy Kálmán. 

A tej értékszerinti fizetése. 
A tejszövetkezetek célját, hasznát, mezőgaz-

dasági fontosságát méltatni nem akarom ez 
alkalommal. Erről már amúgy is volt szó e 
lapok hasábjain. Buzdításul azonban annyit 
fölemlítek, hogy mezőségi kicsiny falunkba, 
(2000 lélek) 25 klmnyire a várostól 1903. év 
április hótól október végéig 44.000 liter tejért 
4600 korona jött be. Hogy ezen összeg eddig 
elkallódott, mondanom sem kell. Most a tejszövet-
kezet útján havi fizetéshez jutott a kisgazda s 
így minden időszakban akad egy pár fillér házi 
szükségletei fedezésére. Nem kénytelen terményét 
a szatócsnak szállítani vagy adósságot csinálni 
ott az őszi betakarítás terhére. Vannak kis-
gazdák, kik tejszövetkezetünk félévi működése 
alatt 100—300 koronát szereztek a tejből. A 
haszon kézzelfogható. A számok bizonyítanak. 

A főkérdés azonban most az, hogy hogyan 
fizettük a tejet ? Egyszerűen literszámra-e vagy 
a tej zsírtartalma, azaz érték szerint ? 

Ma már minden gazdasági terméket súlya, 
minősége stb. szerint fizetnek. Ehhez a kisgazda 
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is hozzászokott s ő maga is helyesnek és igaz-
ságosnak találja. Miért ne fizethetnők a tejet 
is érték szerint ? Igazság az, hogy a kisborjas 
tehén tejének értéke épp olyan legyen, mint a 
nagyborjasé? Igazság az, hogy a gyengén 
takarmányozott tehénnek a teje egyenlő mérték 
alá essék a jól és okszerűen takarmányozotté-
val ? Igazság az, hogy a vizes tej annyit érjen, 
mint a rendes tej ? Hogy ez így nem helyes, 
könnyen megérti a kisgazda is. Épen azért 
fölhívom azon kartársak figyelmét, kik tej -
szövetkezetek élén állanak vagy tejszövetkezetet 
alakítanak : a tej értékszerinti fizetésére. 

A tej értékszerinti fizetésével megszűnnek a 
hamisítások: A tej vizezésével a tag csak a 
maga kárára dolgozik. Jobban takarmányozza 
a kisgazda tehenét, mert tudja, hogy a jobb 
és zsírosabb tejért többet kap. A gyenge vékony-
tejet adó tehenet kicseréli jobbal, megfelelőbbel, 
így az értékszerinti fizetés a marha-állomány 
jobb és okszerűbb takarmányozását is lényegesen 
elősegíti, minek természetes következménye a 
jobb ós értékesebb trágya. Mi is már az ala-
kuláskor értékszerinti fizetésre rendezkedtünk 
be s tapasztalatból mondhatom, hogy ezen 
igazságos eljárás minden egyes tagot kielégített. 

Nézzük, hogyan történik a tej zsírtartalmá-
nak a meghatározása ? A zsírtartalom meg;-1 /• rn 

hatarozására a dr. Grerber-féle acydbutyro-
metereket használjuk. A butyrometer egy fo-
kokkal ellátott, egyik végén zárt üvegcső, melynek 
nyilt vége gummi dugóval zárható el. Ezen 
üvegcsőbe arra alkalmas pipettákkal 10 cm3 

kénsavat, 1 cm3 amylalkoholt és 11 cm3 vizs-
gálandó tejet pipettázunk. Jól bedugaszolva 
Összerázzuk, mire a vegyi folyamat és centri-
fugálás következtében a zsír a butyrometer 

fokokkal ellátott zárt végén kiválik és könnyen 
leolvasható. 

A dr. Gerber-féle zsírmeghatározás a követ-
kező elven alapszik: Az 1'825—1*830 fajsúlyú 
kénsav a tej összes alkotórészeit föloldja, csak 
a vajzsírt nem. A kénsavhoz csekély mennyi-
ségű amylalkoholt adva, föloldja a vajzsírt s a 
zsíroldat a melegség és centrifugális erő igény-
bevételével fénytörő, világos és átlátszó alak-
ban kiválik a butyrométer megfokozott részén. 

Nézzük most a számításokat. Mindenekelőtt 
meg kell tudnunk, hogy az egyes tagok által 
beszállított tejnek átlag zsír %-ja mennyi? 
Tegyük föl, hogy egy hónapban 4 mérést 
eszközöltünk és pedig 3'54-4'6-p4'0-f-5'1 % 
zsírtartalommal. Ez összesen 17'2 %. Elosztva, 
miután 4 mérés volt, 4-el, az átlag zsír % 
lesz 4-3. 

Ha valaki egy hónapban 450 liter tejet 
szállított be, melynek átlag zsír °/o-ja 4'3, 
akkor az a tag a tejben (450X4.3) 19'35 kiló 
zsírt szállított be a szövetkezetbe. Most hogy 
ha egy zsír % 2.63 fillérben értékesült, akkor 
az illető tag 450 liter tejért (19'35X2"63) = 
50 korona 89 fillért kap. Literje a tejnek 
pedig 11 "3 fillérben értékesült. 

Hogy egy zsír % mennyibe értékesült a 
következőképpen számítjuk ki : A pénztári ív 
összes bevételeiből levonva a havi kiadásokat, 
az így megmaradt és kiosztandó összeget el-
osztjuk a tejben beszállított zsírmennyiség 
összegével. Pl. 4050 liter tejben a tagok be-
szállítottak 162*81 kgr zsírt. A kiadások után 
pénzkészlet vaj és melléktermékekből 428 K 
19 fillér : 162-81 = 2*63 fillér egy zsír %>. 

Tájékozásul álljon itt egy pár adat havi el-
számolási könyvünkből : 

Sor-
Tej-

bovételi 
napló A tag neve 

Beszállított 
tejmennyiség 

Átlag-
zsír 
°/o 

A tejben 
levő zsír tírtéke 1 liter 

tej? 
Jegyzet 

s z á m a 

A tag neve 

liter dl. 

Átlag-
zsír 
°/o 

kgr. dg- kor. fill. 

1 liter 
tej? 

Jegyzet 

1 4 Szász Mihály . . . . 351 5 4.8 16 87 45 36 13.0 

2 8 Görgényi Béla . . . . 14 • 6.9 96 2 58 18.0 

3 17 Basa Antal 50 . 3.3 1 65 4 44 9.0 

4 10 Harmath István . . . 105 • 5.0 5 25 14 12 13.4 

Hogy még igazságosabb legyen a tej próba-
vétel, most a következő eljárást hoztuk be : 
minden tagnak külön számozott üvege van, 
melybe a napibiztos jelenlétében mindennap 
1—2 evőkanálnyi tejet vesz ki (összerázás után) 
a kezelő az illető tag beszállított tejéből. Pár 
csepp bikromsavas káli-oldatot cseppent bele, 
miáltal a tej egész hónapon keresztül eltartható. 

Az így naponként összegyűjtött tejet aztán 
hónap végén egyszer fokoljuk meg, 

A tejszövetkezeteknek — kivált elszigetelt 
helyeken — fontos közgazdasági szerepük van 
s megérdemli az ügy, hogy mi tanítók is vele 
behatóbban foglalkozzunk. 

(Mezósámsond.) Czézár Károly. 

27* 
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A zöldoltásról. 
A szőlő szaporításában igen jelentékeny 

szerepe van a zöldoltásnak. Mutatja ezt azon 
számos zöldoltási mód, amely alkalmazásban 
van. A fontosabbak a baranyai zöldoltás, a 
Czeiner-féle, a Láczai-Szabó-féle (egyszerű és 
javított) zöldoltás, a zöld párosítás, oldalnyel-
vezés és egyszerű párosítás. 

Bármelyiket kövessük vagy alkabnazzuk is, 
a fődolog valamennyinél az legyen, hogy az 
összeforradás az alany és nemes rész között 
lehető tökéletesen történjék. 

Minthogy a zöldoltást éppen azon időtájban 
kell foganatosítanunk, amidőn a tenyészet leg-
javában áll, már ez is mutatja, hogy kedvező 
viszonyok között igen tartós oltványokat nyer-
hetünk. Az oltásnál ejtett seb hamar forr 
össze azon élettani oknál fogva, hogy ilyenkor 
a sejtek milliárdjai igen gyorsan szaporodnak 
s a hajtások növekedése úgyszólván egyik napról 
a másikra szemmel látható. A nedvek áramlása 
is folytonos és nagymérvű, maga az alany egy 
tényleg élő, gyökerekkel, földalatti és föld feletti 
szárral bíró növényi test. Itt tehát nem fenye-
get ama veszély, mely a fásoltványoknál állan-
dóankísért, t. i. vájjon az affinitás elég kedvező-e 
ahhoz, hogy mindkét rész egyszerre jöjjön nedv-
keringésbe. A fásoltvány azonkívül, különösen 
a stratifikáló ládában kénytelen kizárólag a 
saját tartaléktápanyagából élni, valamint erejé-
nek nagy részét a kallusz-képzésre kell fordí-
tania, hogy az oltási hely körül az összeforradás 
m egt ör t énhessék. 

Mindezen hátrányok eltűnnek a zöldoltásnál, 
mely amannál sokkal régibb keletű is. Jelen 
sorainkban nem kívánjuk a zöldoltás mono-
gráfiáját adni, hanem inkább egy-két tanács-
csal szolgálunk, melyeket talán haszonnal érté-
kesíthetnek mindazok, akik ezen munkálatokat 
gyakorlatilag is alkalmazni akarják. 

A zöldoltás sikere attól függ, vájjon meg-
egyező-e az alany és az oltóhajtás konziszten-
ciája? Ez alatt az értetendő, hogy az össze-
oltásra szánt két rész a botanikai fejlettség 
egyenlő stádiumában van-e s a megfásodás 
ugyanazon mérvben történt-e? Ha ugyanis az 
oltóhajtás túlságosan fiatal, ellenben az alany 
már jelentékenyen megfásult, úgy az össze-
forradás vagy a megeredés, szóval a siker 
nagyon kétséges. 

Ugyanez áll a megfordított esetben is, ha 
t. i. még laza szövetű, fejletlen alanyra olta-
nánk oly nemes hajtást, mely fejlődésében mái-
jobban előrehaladt. 

Mindenesetre nagy gyakorlottságot igényel 
a vesszők minőségének megállapítása ; s itt a 

legtöbben hibát követnek el. A beoltás előtt 
ugyanis az összepárosítandó részek körül újjaik 
nyomásával megropogtatják a vesszőket, meg-
tudandó, vájjon alkalmas-e a vessző a beoltásra? 
És ha tényleg az lett volna is, az ilyen puha-
tolódzás után aligha lesz az továbbra is alkal-
mas arra, mert az ilyen „tapintatos" eljárás 
a sejtszöveteket úgy összeroncsolhatja, hogy 
ott többé összeforradás nem történhet. A kon-
zisztencia megállapítására sokkal gyöngédebb 
módhoz kell folyamodnunk. Legjobb, ha puszta 
látásból Ítélhetünk ; némi gyakorlattal ez is 
könnyen elsajátítható. Ha azután a megfelelő 
alanyra alkalmas oltóvessző is a kezünkben 
van, úgy maga az oltási művelet lehető gyor-
san történjék. Valamennyi fölsorolt módszer 
közül a leggyorsabban az egyszerű párosítás 
végezhető, azért mi is leginkább ezt ajánljuk. 

Egy ügyesen alkalmazott vágással metszlapot 
készítünk az alanyon, azután (a kés megtörlése 
után) a nemes vesszőn ; a két részt össze-
párosítjuk s pamuttal, hánccsal vagy gummi-
szalaggal összekötjük, úgy azonban, hogy e 
kötelék be ne vágódjék a hajtásokba, hol 
roncsolást idézne elő. Az oltást azután karóhoz 
kötjük, hogy a szél ?e ne törhesse, vagy hogy 
félrecsúszás ne történhessék. 

És ha a két rész fejlettsége, valamint 
vastagsága megegyező volt, vagyis ha az alany 
kambiuma a nemes rész kambiumával körös-
körű érintkezett, úgy az összeforradás töké-
letes lesz. 

Ily eljárással egy munkás naponta 300—400 
oltványt készíthet s nein egyről tudunk, aki 
egy zöldoltási idényben 800 koronát is meg-
keresett. 

Legjobb borús, meleg időben oltani. Esőben, 
nagy szélben vagy erős napon az oltás rend-
szerint nem sikerül. Erre nézve mintáid szol-
gálhat az arad-hegyaljai oláh szőlőmunkások 
beosztása, akik a zöld oltásban valóságos 
mesterek. Szép időben, igen kora reggel, még 
pitymalatkor kezdik az oltást s oltanak délelőtt 
10 óráig. Akkor abbanhagyják a munkát s 
csak délután négy óra tájban kezdik el ismét 
s folytatják, amíg csak látnak. És munkájuk 
eredménye csakugyan meglepő. Az oltás gya-
korlati kivitelét legjobb az ahhoz értőktől 
elsajátítani. Részünkről ezt ajánlhatjuk legjob-
ban ; mert hiába a legtüzetesebb leírás, azért 
könyvből vagy újságból még senki meg nem 
tanult oltani. Igen örülnénk azonban, lia ez 
igénytelen sorok a zöldoltás legfőbb elveinek 
ismertetése által bárkinek is hasznára lehet-
nének. 

(Pozsony.) Győri/ Elemér. 
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A bő gyümölcstermés. 
— Hála Istennek — jegyzé meg Lelkes 

Péter, amint gyümölcsösében szemügyre vettük 
a fákat — bő gyümölcstermésben bízhatunk. 
Amint látom, ugyancsak meg kell majd támo-
gatnom a fákat. 

— Lássa, szomszéd uram, én a túlságos 
nagy gyümölcstermésnek nem tudok örülni. 

Lelkes uram rám neresztette szemeit, mintha 
azt akarná mondani : Ugyan micsoda badar 
beszéd ez ! Hisz' minél nagyobb a termés, annál 
jobb. Aztán nem állhatta meg a szót, felém 
fordult : 

— Igen furcsa előttem a szomszéd úr be-
szédje, de miután tudom, hogy meggondolat-
lanul nem ejti ki a szót, ugyancsak megrágja, 
amit mond, szeretném annak okát hallani, hogy 
mi kifogása van a bő gyümölcstermés ellen? 

— Ha Lelkes uram nem röstel engem rövid o 
ideig hallgatni, üljünk le itt a körtefa alatti 
padra és kimagyarázom magamat. 

Nézze csak meg jól ezt a körtefát ; ezen is 
ugyancsak bőségesen megnyilatkozik az Isten 
áldása. Egy-egy csomóban van 5—6 körte és 
egy arasznyi hosszú darabon 5—6 gyümölcs-
fészek, vagyis 25—30 körte. S így el van 
lepve minden ága. Gondolja, Lelkes uram, 
lehetséges-e az, hogy a fa azt a rengeteg sok 
gyümölcsöt föl is tudja nevelni, kellőleg táp-
lálni ? 

Lelkes uram erre felbökte kalapját, ami 
nála azt jelentette, hogy arra felé hajlik, amit 
mondanak neki. 

— Hát érteni kezdem a dolgot, — felelte —• 
de hisz' az egész termés a leszedésig úgy sem 
marad meg a fán, addig elég sok elpusztul 

. belőle. 
— Tudom, hogy úgy lesz ; de ha csak fele 

is megmarad, akkor sem lesz kevés rajta. 
— Mit tegyek vele ? ! Az ágakat, amennyire 

lehetséges, megtámogatom, a többit a jó Istenre 
kell bíznom. 

— Jó is, ha minden dolgunkat az Istenre 
bízzuk, de amellett magunknak is tennünk kell, 
hogy munkánkon áldása legyen. 

Az olyan fát, amelyen igen nagy termés 
van, nem elégséges csupán csak megtámogatni, 
hanem egyszersmind a terhén is kell könnyeb-
bítenünk, és pedig a gyümölcs megritkításával, 
úgy, hogy a fölöslegeset addig szedjük le, míg 
kicsiny, fejletlen, hogy annál több táplálék 
jusson annak, ami rajta marad. 

— Nem teszünk vele kárt, ha a termést 
készakarva megapasztjuk ? — kérdezte gon-
dolkodva Lelkes. 

— Sőt, ha a fölösleges gyümölcstermést 
időben leszedjük, vagyis megritkítjuk, hasznot 

teszünk magunknak, és a fában is. Ha kevés 
a gyümölcs, azt szoktuk mondani, hogy jobban 
ízlik, és pedig nem azért ízlik jobban, mert 
nem dúslakodhatunk benne, hanem, mert való-
ban ízletesebb, jobb, miután a fa a keveset 
rendesen tudta táplálni. A jól kifejlett gyü-
mölcsből egy darab többet ér, mint 3—4 idét-
len, silány. A sok után csak a gyerekek és 
tudatlanok kapkodnak, de nem az, aki ért 
hozzá. A szép, jó gyümölcsre mindig van vevő, 
keresik is, a silány olykor kínálva sem kell. 
Emlékszik rá, Lelkes uram, mikor tavaly itt 
járt a gyümölcskereskedő, hogy csak szépen 
kifejlett gyümölcs után tudakozódott, azt meg 
is vette, illő árt is adott érte, holott a fejlet-
len, silány gyümölcsre rá sem nézett, mert 
hogy azt nem érdemes a városba szállítani 
mert hogy azt mindenki kifogásolja. 

Ez a gazda haszna, ha a gyümölcs a fán 
rendes nagyságra megnőhet, hogy ugyanis job-
ban fizetik meg. A fának pedig az használ, 
hogy a kisebb termés nem meríti ki erejét. 

— Azt már megértettem, — vet re föl a 
szót Lelkes — hogy a nagyon bő termést meg 
kell ritkítani, de hogyan tegyem olyan nagy 
fán, mint ez a körtefa ? 

— Gondoltam, hogy elém állítja ezt a kér-
dést, nem is maradok adós a felelettel. 

A nagy fákról a ritkítást szedve végezni : 
fárasztó, hosszadalmas munka volna. A nagy 
fákat gyakrabban csak meg kell rázni, hogy 
a gyümölcsnek idétlenje lehulljék. A kíméletes 
rázás még akkor is haszonnal jár, ha a gyü-
mölcs már érőben van, nemcsak akkor, amikor 
még fejletlen, mert a gyümölcs férgese is le-
kerül vele, és pedig akkor, mikor még a féreg 
benne van. Ha magától hullik le a férges gyü-
mölcs, a féreg rendesen már nincs benne, el-
menekült, hogy ismét pusztítson. 

Olyan fákon, amelyeknek koronáját kézzel 
elérjük, szedve végezzük a ritkítást. Különösen 
ne engedjük meg, hogy még fejletlen fákon 
nagy termés legyen, mert azzal csak kimerül 
a fa, növésében nem gyarapodik. Amint a fa 
erősödik, úgy szabad rajta nagyobb és nagyobb 
termést hagyni. Ritkítani csak almát, körtét 
és barackot szokás. 

— De hitvány fajta gyümölcsöt csak nem 
szükséges ritkítani ? 

—- Nemcsak hogy nem szükséges, de nem 
is érdemes termeszteni. 

De miután Lelkes uram fölvetette ezt a kér-
dést, még azt is megérintem, hogyan kell a 
termést fáján ápolni, hogy megmaradjon és 
szépen ki is fejlődjék. 

A fának is, mint minden növénynek, fő táp-
láléka a víz. Ha száraz az időjárás és a fa a 
talajtól sem kaphat elég nedvességet, gondos-
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bodnunk kell róla, hogy fáink hetenként egy-
szer bőségesen meg legyenek öntözve. Az ön-
tözés úgy történik, hogy a fa tövét megnyitjuk, 
vagy igen nagy fáknál 'a korona csuigásában 
árkot emelünk és oda, aszerint, amilyen nagy 
a fa, több vagy kevesebb puttony vizet töl-
tünk, vagyis annyit, hogy a víz a gyökerek-
hez leszivároghasson, hogy azok fölvehessék. 
Ha a víz a gyökerekhez nem ér, az öntözés-
ből nincs haszon. így a fa, ha elég nedvessége 
van, nagyra és levesesre, ízletesre neveli gyü-
mölcsét. 

Jó hatással van még a gyümölcsre az is, 
ha a koronát este tiszta vízzel megfecsken-
dezzük. A fecskendezéssel még a férgeket is 
apasztjuk. 

Ezzel végére jártunk beszélgetésünknek és 
másnap örömmel láttam, hogy Lelkes uram, 
aki a jó tanács iránt mindenkor fogékony volt, 
nekifogott a ritkításnak, utóbb az öntözésnek 
és a fecskendezésnek is. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Á liazánkban termő mérges 
növények. 

m . 
Közönséges farkasalma. (Farkasfül, farkas-

gége virág vagy hézaggyökér, hím-farkasalma, 
likas ír. Aristolochia Clematitis L.) 

Évelő tőkéje kúszik. Zegzugosán görbített 
szára 3—10 dm. magas. Levelei színes tojásala-
kúak kopaszok, visszájukon kékeszöldek. Virágai 
csomókban fejlődnek a levelek hónaljában, 
gömbölyű tőből csövesek ; a lepel karimája 
nyelvalakú ; színe halaványsárga. Diónagyságú 
termése körte vagy füge alakú. 

Terem napos cserjés hegyoldalakon, erdők 
szélén és azok tisztei ain, szőlőkben, szántó-
földek mellékén, házak körül a legészakibb 
vármegyéket kivéve az egész országban. Virít 
május- és júniusban. 

Vadon tenyészik még az országban két 
rokonfaja, mindkettőnek a gyökere nagygumójú 
s mind a kettőnek a virága magányosan fej-
lődik a levelek hónaljában. A lterek levelű 
farkasalma. (A. rotunda L.) levelei csaknem 
nyeletlenek és a virágnyelve akkora mint a 
csöve, ez terem Fiume mellett. A halvány farkas-
alma (A. paliida Willd.) levele nyeles és a 
virág nyelve csak félakkora mint a virág 
csöve, ez terem az ország déli felének hegy-
vidéki erdeiben, kivált délkeleten. A pipa-
virágot (A. macrophylla Lam. v. A. Sipho 
L'Hérit.) pedig kerítések, kertiházak befut-
tatására használják. 

Valamennyi farkasalma minden része bódító 
illatú és keserű ízű, kivált a magjuk igen 

keserű. Sok helyt gyűjtik házi szernek, főleg 
rosz sebeket mosnak a gyökér forrázattal ; 
belsőleg tüdőbaj ellen is használják. Forrázata 
poloskát is űz. 

Gyermekek szívesen játszanak a füge alakú 
terméseivel. Minthogy az egész növény nagyon 
mérges, mindenképpen tartózkodni kell tőle. 
Belsőleg nem volna szabad használni. 

* 

Kerek kapotnyak. (Kerek kapor, kapot-
nyik, mogyoróalja, mogyoróalj-kámfor, vad 
gyömbér. Asarum europaeum L.) 

Évelő tőkéje tarackot hajt. Szára csak 
5—10 cm. magas, borzas szőrű és többnyire 
csak kétlevelű. Jókora levelei hosszúnyelűek, 
szíves vállból vese-alakúak, fényes sötétzöldek. 
Zöldes bíborbarna magányos virágai rövid 
kocsányokon fejlődnek. A leveleket rendszerint 
szét kell piszkálni, hogy az elrejtett báboló 
virágokat észlelhessük. A lepel karimája 3—4 
karéjú; a lepelszeletek tojásalakúak és befelé 
görbülő csúcsba hirtelen keskenyedők. 12 
porzójuk két sorban van elhelyezve ; a belsők 
hosszabbak. Termése tok. 

Terem erdők szélén, cserjék tövében hazánk 
minden hegyvidékén. Virít márciustól májusig. 

Az egész növény kámfor- és borsszagú ; íze 
keserű, hányásra ingerel és kivált a gyomorra 
és a belekre van nagy hatással. Váltólázban, 
sárgaságban és vízkórságban használják helyen-
ként házi szerül s e célra augusztusban szedik 
a gyökerét. Jobb nem élni vele. Minden eset-
ben pótolható jobb és kevésbbé ártalmas orvos-
sággal. 

* 

Vetett kender. (Cannabis sativa L.) Hazája 
India. Mindenütt termesztik, főleg az ország 
déli felében és elvadulva helyenként kellemetlen 
gyom is. Illata kábító. Mirígyszőrei sárgás 
gyantát választanak ki, ezt Ázsia délkeleti 
részében úgy gyűjtik össze, hogy bőr ruhába 
öltöztetett munkásokat járatnak benne ; a 
ruhára rakódott, illetve odaragadt gyantát 
tompa késsel levakarják; ez a „hasis" melyet 
vagy dohánnyal keverve színak, vagy fűszerrel, 
édességgel elegyítve fogyasztanak. Hatása ré-
szegítő. Nagy mértékben élvezve inmerevedést, 
őrülést és tökéletes bambaságot idézhet elő. 
A kender csak a forró égöv alatt izzad ki 
hasist, mindamellett nálunk is mérgező altató 
hatású illó anyagot tartalmaz. Némelyek szerint 
védő sövénynek ültethető konyhakertek köré, 
mert szagával elriasztja a kártékony lepkéket. * 

Felfutó komló. (Huműlus Lupulus L.) Toboz 
pikkelyei a belső oldalukon sárga mirigyeket 
fejlesztenek. Ezekben van a lupuUn nevű 
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alkaloid, mely a sör keserű ízét adja. Ettől 
kapja a sör a veséket ingerlő hatását is. 

* 
Vetési konkoly. (Szelíd konkoly. Agros-

temma Githago L., vagy Githago segetum Desf.) 
Jól ismert bíborszínvirágú elterjedt gyom-
növényünk. Fekete, szögletes és rücskös magjai 
githagin- és saponin-tartalmuknál fogva mér-
gesek. Lehmann szerint a liszt már kártékony 
hatású, ha 0'5% konkolyt tartalmaz; a liszt 
különben barnább lesz tőle és keserű ízt kap ; 
a sütéstől részben elveszti a mérgező hatását. 

A pálinka részegítőbb lesz tőle. A kisebb 
állatok, kivált a szárnyasok és a sertés elhull-
nak tőle. Vemhes állatok elvetélnek és a tehén-
tej is ártalmas lehet, ha sok konkolyt fogyasz-
tanak. 

* 

Vetési tinóöröm. (Bögreszeg, gabona- vagy 
vetési szappanfű, köpűfű, tehénfű vagy tehén-
szegfű, vad izacs. Saponaria Vaccaria L. Vaccaria 
praviflora Much.) 

Egyéves, terebélyes növény. Szára 7 dm. magas. 
Az egész növény kékes-zöld és hamvas. Levelei 
szálasak, lándzsásak; átellenesek. Számos virága 
sátorozó fürtöt képez. Kocsányai hosszúak, 
csészéje bögrealakú, karimája 5 fogú, fogai a 
hátukon hártyásélűek. Jókora sziromlevelei 
rózsaszínűek. Terem vetés közt az egész or-
szágban. Virít júniustól augusztusig. 

Magja mérges, hatása épen olyan, mint a 
konkolyé. 

* 

Tízporzós alkörmös. (Berzsen, festőszőlő, 
vérfürt. Phytolacca decandra L.) Amerikából 
származó kerti növényünk. 10-rekeszű, húsos 
bogyójáról, mely eleinte fehéres, később piros, 
végre csaknem fekete, könnyen fölismerhető. 
Leve lilapiros, süteményt és élvezeti szereket 
festenek vele. A növény azonban mérges és 
minden része hashajtó és hánytató hatású. 

* 

A bérese (Clematis) minden faja mérges. 
Évelő dudvák, vagy a levélnyéllel kapaszkodó 
cserjék. Levelük mindig átellenesen áll. A virág 
díszes, többnyire 4—5 lepelsallanggal. Sok-
porzójú és soktermőjü. A terméscsoport a tömér-
dek maradandó, borzas bibeszáltól tollas forgó. 
Vadon terem az országban 4 faj, ezek a követ-
kezők : 

Havasi bérese (bércfolyondár, berling. Clema-
tis alpina (L.) Mill. Atragene a. L.) 3 m. m. 
kúszó cserje. Levelei kétszer szárnyasan össze-
tettek ; az egyes levélkék hosszúkás tojás-
alakúak, kihegyezettek és egyenlőtlenül fűrésze-
sek. Magánosan álló virágai hosszú kocsányon 
fejlődnek. Leple két körű. A külső 4 levél 

3—4 cm. hosszú, ezek liláskékek, a belsők 
félakkorák és fehérek. 

Terem a Kárpátok magasabb hegyvidékén 
mindenütt. Virít nyáron.. 

Iszalag-bérese (Fehér véníc vagy venike, ló-
torma, szulákfű, varjúköröm. Clematis Vi-
talba L.) 6 m. magas kúszó cserje. Levelei 
páratlanul szárnyasak ; tojásalakú levélkéi épek 
vagy durván csipkésen fűrészesek. Illatos fehér 
virágai bogernyőkben fejlődnek a levelek 
hónaljából. 

Terem erdők szélén, cserjésekben az egész 
ország hegy- és dombvidékén, szórványosan az 
Alföldön is. Azokat a fákat, cserjéket, amelyekre 
fölfut, azokat rendszerint elöli. Virít nyár elejé-
től késő őszig:. 

Péti bérese. (Eplevelű b. Clematis integri-
Epszélű, Szára nem kúszik, legfeljebb 6 dm. m. 
folia L.) nyeletlen levelei tojásalakúak és ki-
hegyezettek. Jókora virágleple 4 levelű, sötét 
lilás-kék, gyapjas porzói félakkorák. Terem 
kissé nedves réteken, szórványosan hazánk déli 
felében. Virít tavasszal május és június hóna-
pokban és ősszel ismét. 

Égető bérese. (Lótorma, nagy palackfű. Cle-
matis recta L.) Megnő 1"5 m. magasra is. 
Nem kúszik, de levélnyelei néha csavarodottak. 
Levelei páratlanul szárnyasak, levélkék épek, 
tojásdad alapból kihegyezettek. Virágai szár-
tetőző bugában fejlődnek, fehérek. Terem cser-
jésekben, erdők szélén, köves helyeken az egész 
országban. 

Mind a négy fajnak minden része, de kivált 
a levele szétdörzsölve átható kellemetlen illatú 
és égető ízű. Hólyaghúzó hatásuk van. Háziszerül 
helyenként csúz- és köszvény ellen használják. 

Legmérgesebb az égető bérese. 
* 

Mezei kökörcsin. (Fekete leánykökörcsin, 
mezei kökörcsin, kükörcs, lókökörcsin, tikdög-
lesztő. Anemone nigricans (St.) Fritsch.) 

Vaskos évelő tőkéjéből kora tavasszal fej-
leszti egyvirágú, legfeljebb 3 dm. magas szárait. 
Friss levele olyankor még alig van és a mult 
évi elszáradt levelek övezik tövét. Levelei 2—3-
szor és keskenyen szeldeltek. Az egész növény, 
még a virág külseje is selymesen borzas. Virág-
takarója csak egykörü (a csésze tulajdonképpen 
sziromszerű), a többnyire 6, fekete bibor sal-
langja 2—3 cm. hosszú. Csúcsuk visszagörbült 
és a számos porzó csak valamivel rövidebb. 
Számos terméskéje a maradandó tollas bibe-
szálakkal tollas forgót alkot. Tenyészik hazánk 
középrészében és keleti felében ; sovány, napos 
és köves füves helyeken; homokbuckákon is. 

Északon helyettesíti A. slavica Reuss, a közép-
vidéken együtt nő vele, de főleg nyugaton tényé-
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szik a leánykökörcsin. (A. grandis (Wender.) 
Kern.) és ritkaság az országban a délvidéki 
kökörcsin. (A montana Hoppe.) 

Mindeniknek minden része mérges ; égető, 
keserű ízük van ; a bőrön szétdörzsölve hólya-
got húznak. 

* 

Bogláros kökörcsin. (Sárga áprilisi v. berek-
virág, boglárvirág, sárga husvétvirág, kakuk-
virág, kikeleti fű, reszketeg, sárga szél- vagy 
szellő-rózsa. (Anemone ranunculoides L.) Vékony, 
hengeres, évelő tőkéje vízszinben fekszik. Szára 
1—2 dm. magas. Viritáskor rendszerint egyéb 
levele nincsen, mint a szártetőző murva gallér. 
Mind a 3 murva levele 3 levélkéből van ösz-
szetéve. A levélnyél igen rövid, a hosszúkás 
levélkék széle pedig egyenlőtlenül bevagdalt. 
A többnyire páros (1—3) virága aranyszín-
sárga. Külön csésze nincsen, illetve itt is a 
pártaszerű 5 levelű csésze helyettesíti a szir-
mokat. A porzók és termők száma sok. Terem 
árnyas erdőkben az egész ország hegy- és 
dombvidékén. Helyenként a síkon is. Virít 
márciustól májusig. 

Igen mérges. Minthogy a hegyvidéken kora 
tavasszal mindenütt az erdőben legeltetik a 
jószágot, mert az erdő védett alja hamarabb 
juttat táplálékot, illetőleg védett helyei sok 
helyt még a mult évi füvek szénáját is rejtik, 
ezért ez a növény igen veszedelmes. Éhes, 
mohón legelésző állatok könnyen fogyaszthat-
ják, ezek vért vizelnek, gyomor- és bélgyula-
dást, vérhast kapnak és igen könnyen el is 
hullnak. Az egyedüli védekezés abból áll, 
hogy éhes állatokat nem szabad erdőbe terelni, 
a bogláros kökörcsintói jobban ellepett területe-
ket pedig egészen el kell kerülni. 

A növény oly mérges, hogy pl. Kamcsatka 
lakói ma is mérgezik vele a nyilat. 

Hozzá igen hasonló, valamivel nagyobb és 
fehér virágú (külseje pirosan van befuttatva) 
a berki kökörcsin. (Áprilisi vagy berekvirág, 
fehér vagy tavaszi pipacs, fehér nyíralja, pipacs 
kökörcsin, patác fehér boglárvirág. A. nemorosa 
L.) Terein előbbivel együtt az egész országban. 

Egyéb ritkább kökörcsinek még : a májfű-
kölcörcsin. (Bokor alatt kucorgó, mogyoróaljafű, 
nemes májfű, ökörszem, szívfű. Anemone Hepa-
tica L. vagy Hepatica triloba Chx.) Ez színes 
alapból, 3 karéjú leveleiről és 8—10 sziromnak 
látszó égszínkék csészeleveléről könnyen föl-
ismerhető. A magyarföldi kökörcsin. (A trans-
sylvanica (Fuss) Heuff.) csak abban különbözik 
tőle, hogy a levelek széle bevagdalt. Az erdei 
kökörcsin. (Pápics szélvirág. A. sylvestris L.) 
megnő V2 méter magasra is, tőlevelei tenye-
resek, szártetőző magános virágai nagyok, fehé-
rek. Az A. alba (Rehb.) Kern., narcissiflora L., 

patens L., vernalis Mill, ritka növények. Külön-
ben valamennyi a boglár oslw kör csennél kevésbbé 
mérges. * 

Tavaszi hérics. (Kaporrózsa, sárga hunyor 
vagy kökörcsin, tyúkszemvirág. Adonis verna-
lis L.) Évelő tőkéje rendesen több egyszerű 
szárat fejleszt. Szára 5 dm. magas. Levele 
finoman szeldelt. Virágai élénk sárgák, nagyok 
(7 cm.) A sziromlevelek száma 20. Van sok 
porzója és sok termője. A terméskék csőre 
Kampós. Terem napos, főleg meszes dombokon, 
az északi hegyidéket kivéve, az egész országban. 
Az Alföldön ritkább. Virít április és májusban. 

Nyári hérics. (Kakasvirág, parlagi rózsa, 
tyúkvakító. Adonis phoenicca vagy aestivalis 
L.) Egyéves növény. Szára megnő 5 dm. ma-
gasra is. Levelei háromszor vagy többször 
és finoman szeldeltek. Sziromlevelei miniumszín-
vörösek, ritkán sárgák, tövükön mindig feketék. 
A kopasz csészelevelek a szétterülő szirmokhoz 
simulok. A hosszúcsőrű terméskék hátán egy-egy-
elálló fog van : a termés csőre egészben zöld O O 
színű ; legalább a csúcsán nem fekete. Terem 
vetésekben az egész országban. 

Egyéb fajok : atrorubens (L.) Fritsch, autuin-
nalis L., fiammea Jacq. (termés csőre a csúcsán 
fekete) hybrida Wolff, Walziana Lünk, Wol-
gensis Stev. Utóbbi három nagy ritkaság. 

Valamennyi héricsnek különösen a gyökere 
mérges. 

(Arad.) Wagner János. 
(IY. közlemény a jövő számban.) 

A szibériai eziist prémnyúl. 
Miután a „Néptanítók Lapja" 22. számában 

a házinyúltenyésztésről írt cikkében, a magyar 
tanítóság figyelmébe ajánlja a nemzetgazda-
ságilag, kivált pedig a kis exisztenciákra oly 
fontos gazdasági ág terjesztését, a t. szerkesztőség 
becses engedélyével én is hozzá óhajtok a tárgy-
hoz szólani. 

Midőn a „Baromfitenyésztés"-ben a szibériai 
ezüst prémnyúl tenyésztésének hasznosságát 
hangoztattam és azt az ajánlatot tettem, hogy 
a tanító m-aknak ingyen adok tenyészállatokat ; 
meg voltam győződve arról, hogy tanítóink, 
akik minden jó és szépért tudnak lelkesülni, 
föl tudják fogni ennek a nagy horderejű tenyész-
tési ágnak is hasznosságát. Nem csalódtam. o o 

Eddig oly számosan fordultak hozzám tenyész-
anyagért, hogy a legvérmesebb reményeimet is 
túlszárnyalja és ezzel a nagyszabású tenyésztés 
sikerét biztosítottnak látom. Fogadják a tanító 
urak lelkes érdeklődésükért legőszintébb elis-
merésemet s legyenek meggyőződve, hogy öröm-
mel teszek eleget óhajuknak. Az ősz folyamán 
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szeptember—októberben meg fogom kezdeni a 
kiosztást, még pedig a jelentkezés sorrendjében. 

Hogy azonban a tenyésztés igazán számot-
tevő arányokat ölthessen, szükségesnek tartom 
a tanító urakat arra figyelmeztetni, hogy én a 
tenyészállatokat azért adom ingyen, hogy azok, 
akik tőlem ingyen kapnak, az első évi ivadékot 
ugyancsak ingyen osszák ki a legszélesebb kör-
ben a kisgazdák és munkások közt. 

A gereznák, de magának a húsnak értékesí-
tését illetőleg legcélszerűbbnek tartom, ha egyes 
községekben, ahol a tenyésztés meghonosul, a 
tenyésztők egy-egy értékesítő szövetkezetté ala-
kulnak. Mintán csakis a téli gereznák értékesek, 
vagyis az október—február hónapokban leölt 
nyulak gereznái, természetesen a leölés is 
tömeges. Ha a tenyésztők szövetkezetté alakul-
nak, a tél folyamán kétszer, esetleg háromszor 
szállíthatják anyagjukat. Miután kilátásom van 
arra, hogy a búst is fogjuk értékesíthetni — 
erről most azonban még korai volna beszélni 
részletesen — a leölt nyulakat nem kellene 
otthon megnyúzni, hanem egyszerűen hátulsó 
lábuknál fogva rúdra fűzni, mint ez a kör-
vadászatokon a vad mezei nyulakkal történik, 
úgy elszállítani. 

Figyelmeztetem a jövendő tenyésztőket, hogy 
az ezüst prémnyúlnak egyik legnagyobb ellen-
sége a patkány és épen ezért melegen ajánlom 
a tenyésztőknek, hogy kivált a tenyészanyákat 
ne tartsák az istállóban jászlak alatt, hanem 
különösen erre a célra készített ládákban és 
pedig minden anyanyulat külön ládában. Bár-
mely nagyobb láda, mely legalább 100 cm. 
hosszú, 60—70 cm. magas és 50—60 cm. széles, 
alkalmas erre a célra. A láda tetejének helyére 
egy oly sűrű dróthálót teszünk, amelyen a pat-
kány ne tudjon bebújni ; a ládát nem a 
fenekére, de hosszoldalára fordítjuk, ezáltal a 
dróthálóval fedett oldal kerül előre ; az így 
keletkezett tetejét a ládának úgy készítjük el, 
hogy azt föl lehessen emelni. Az egy hónapos 
fiatalokat elválasztjuk anyjuktól és egy külön, 
ugyanígy készült, de nagyobb ládába helyezzük 
el, ahol még e_»y hónapig tartj uk őket ; a két 
hónapos nyulakat már nem igen ölheti meg 
a patkány, ezeket, ha más alkalmasabb hely 
nem volna, kiereszthetjük az istállóba. Célszerű 
a ketrec fenekét horganylemezzel borítani, hogy 
a vizelet lefolyhasson, ami végből a ládát kissé 
előre buktatott helyzetbe állítjuk. Az egész be-
fektetés igen kevésbe kerül s kifizeti magát. 
Sodronyhálónak ajánlom a Hungária sodrony-
fonatot, Haidekker Sándor sodrony-gyára, Buda-
pest, VIII., Üllői-út 48. szám. A 2"2 mm. drót-
fonatot, mely 1 méter széles, -méterenként 
86 fillér árban szállítja 

(Perecsény.) Tamdssy József. 

Novénykórtaiii levelek. 
(Júliris hó.) 

Kedves kartársaim ! 
Mult levelemben a gyümölcsfák gombabeteg-

ségeivel foglalkoztam, melyek közül nem egy 
már most is gyümölcsösünkben föltalálható ; 
jelen alkalommal ugyanezen növények állati 
eredetű kártételeit akarom ismertetni s bár 
ezek száma a már fölsoroltaknál még sokkal 
nagyobb, iparkodni fogok, hogy kivonatban a 
legfontosabbakat mind bemutassam. 

A gyümölcsfák legfontosabb s legveszedel-
mesebb kártevője a vértetü (Schizoneura lani-
gera Hausm.), mely legtöbb esetben az almát, 
ritkábban a körtét és birsalmát pusztítja. Jelen-
létét a törzs, az ágak és hajtások sebes részein, 
legtöbbnyire forradásos helyein előforduló fehér, 
gyapjas váladéka árulja el, mely alatt a bar-
nás-vöröses tetvek találhatók. Legbiztosabb 
ismertető jele a vérszinü nedv, mely szétnyo-
mása után testéből kiömlik. Káros hatása abban 
nyilvánul, hogy a letelepedési helyeken kisebb-
nagyobb dudorodások, repedések s soha be nem 
forradó terjedelmes sebhelyek keletkeznek, 
melyek más betegségek kiinduló pontjait is 
képezhetik, amiért ily vér tetves fák rövid idő 
alatt teljesen elpusztulnak, vagy ha tovább is 
tengődnek, bővebb termést már nem igen hoz-
nak. A rovar állandó szivogatása következtében 
az egyes szervek egyáltalában elgyengülnek, 
amiért azok a változó időjárási viszonyoknak 
sem képesek ellentállni s így sokszor a vér-
tetü alapos munkáját az őszi és tavaszi fagyok 
fejezik be. 

A nagyon vértetves, már öregebb fát leg-
jobb kivágni és eltüzelni, a gyógyítás itt nem 
éri meg a vesződséget. Ha a fa gyógyításra 
érdemesnek látszik, vágjuk le a vértetvesebb 
ágakat s hajtásokat mely eljárást a legfonto-
sabb teendő : a sebek tisztítása, illetve bekenése 
követi. E célból a már ismertetett petroleum 
emulzióval a sehes részeket jól be kell kenni, 
miáltal a fészkeket megsemmisítjük ; ezt követi 
az illető helyeknek melegített s így megsűrű-
södött kátránnyal való bevonása, miáltal a 
rovar további letelepedését nehezítjük meg. 
Figyeljük meg folyton fáinkat s ahányszor csak 
a tetű újabb nyomát látjuk, az eljárást mind-
annyiszor ismételnünk kell. Legyen különös 
gondunk a fattyúhajtásokra is. Ha a rovar a 
gyökereken is föllép, akkor ezeket kinyitás 
után szintén emulzióval kell lemosni, esetleg 
kátránnyal is bekenni s a sebeket oltatlan 
mészporral behinteni, miután azokat újból 
földdel vesszük körül. A vértetü-írtás kötelező ; 
aki elmulasztja, 100 koronányi pénzbüntetést 
fizet s azonfelül a tulajdonos vagy bérlő költ-
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ségére az elöljáróság végzi az irtást. (1899. évi 
9679. sz. m. b. földm. min. rend.) Jó lesz erre 
növendékeinket is figyelmeztetni. 

Némelykor a gyümölcsfák levelei a rende-
seknél kisebbek, hervadók s lazán lecsüngők, 
miáltal az egész növény szinte pusztulni lát-
szik. A törzsön s öregebb ágakon behatóbb 
vizsgálatnál apró lyukak tűnnek föl; ily helye-
ken a kéreg alatt sajátságos, legyezőszerű 
vagy föl- ós lefelé haladó, esetleg az év-
gyűrűket követő rágási nyomokat találunk, 
melyek első esetben a kéreg.-zútól (Scolytus 
pruni et rugulosos Ratz) utóbbi esetben a 
púpos szútól (Xyleborus dispar Fab.) erednek. 
E rovarok többféle fejlődési alakjukban (kukac, 
báb, bogár) élnek a fában, mely erősebb táma-
dásuk esetén idő előtt elpusztul. Nagyobb mér-
tékben megtámadott fák kivágandók ; kisebb-
mérvű kártételeknél a beteg ágak levágandók 
s a sebhelyek kátránnyal vagy oltóviasszal 
bekenendők. E bekenést minden mesterséges 
megsebzésnél (metszésnél) kell alkalmazni, amiért 
ezt külön már nem is emelem ki. Hogy a szú 
az egészséges fába ne húzódjék, tanácsos oly 
helyeken, hol hasonló kártételek gyakoriak, a 
törzset és vastagabb ágakat marhavér-, marha-
trágya s mészkeverékkel bekenni s az eljárást 
addig ismételni, míg azokon az anyag vasta-
gabb kérge nem képződik. Egyéb ajánlott el-
járások körülményesek s a várt sikerhez nem 
vezetnek. 

Az alma-, körte- és diófa fás részeiben a nagy 
és kis faragópille (Cossus cossus et Zeuzera 
pirina L.) hernyója is nagy kárt okoz ; előbbi 
t. i. a hernyó sárgaszínű, feje pedig fekete ; 
utóbbi veresszinű s érezhetően büdös. Ürülékük 
sokszor a fa alatt a földön is található, esetleg 
a törzsről s ágakról is lefolyik, ami a bár-
tevők jelenlétét elárulja. Az észrevett sebek ki-
vágandók, a sebhelyek kátránnyal bekenendők. 
Nagy kárt okoznak gyümölcsöseinkben a paizs-
tetvek is. A kagylós almapaizi tetű (Mytilaspis 
pomorum Bouché) paizsa olyan, mint az írás-
ban használt vessző ; e paizs alatt vannak a 
tojások, melyekből tavasszal a fát pusztító 
tetvek kelnek ki. A sárga almapaizstetű (Aspi-
diotus ostreaeformis Curt.) paizsa kerekded és 
szürke színű, az. állat pedig sárga, míg a .piros 
almapaizstetű (Diaspis piricola Del Guercio) 
lilás-vereses színű. Az állatok egyes helyeken 
egész bevonatokat idéznek elő s így a szervek 
egészséges fejlődését is hátráltatják. Megem-
lítendő a szilvapaizstetű (Lecanium prunastri 
Fousc.) is, melynek paizsai fényes barnaszínűek 
s a felsoroltaknál nagyobbak ; kártételei inkább 
csak a már más bajban szenvedő szilvafákon 
tűnnek föl. A megtámadott fákat tanácsos ősz-
szel lehorzsolni s petróleum-emulzióval bekenni 

ez eljárást a már említett marha vér-trágya- és 
mészkeverékkel való bekenés is helyettesítheti. 
Tavasszal e munkálatok ismétlendők. A gyü-
mölcsfák szaporításánál mindig legyen gondunk 
a fertőzés megakadályozására, amiért a föl-
használandó anyagot jó megválogatni. Ez is 
valamennyi betegségre vonatkozólag áll. 

A hajtásokat s leve"eket pusztító rovarok 
közül figyelmet érdemelnek a pillék és mo'yok 
is. A galagonya-pillangó (Aporia crataegi L.) 
hernyói már kora tavasszal összerágják a fák 
fiatal leveleit, esetleg virágjait is, miá tal nagy 
kárt okozhatnak ; ugyancsak így pusztít a 
sárgafarú pille (Porthesia chrysorrhóea L.) is, 
mely hasonlóan fejlődik. A télen a fákon lát-
ható összecsomósodott levelek közül igen sok 
e hernyók védett tartózkodási helyét képezi. 
E fészkek ily időben leszedendők s elégetendők. 
A hernyószedést a törvény is elrendeli (1894. 
évi XII. t.-c. 50. §.) ; kár, hogy ennek fontos-
ságát sokan kellően nem ismerik el. E tekin-
tetben nekünk is kötelességeink vannak ! Ugyan-
ezen időben a fákról az esetleg ott lerakódott 
tojások (peték) is leszedendők, melyek közül 
itt a gyapjas pille (Ocneria dispar L.) agyag-
színű petecsomói érdemesek megemlítésre. 

Igen veszedelmes gyümölcsfapusztítók a téli 
araszlók (Hibernia defoliaria Cl. et Cheima-
tobia brumata L.) is. A pillék nőstényei téli 
rajzásuk után a rügyek helyén lerakják tojá-
saikat, melyekből tavasszal a rügyfúró hernyók 
kelnek ki. Ilyenkor kezdődnek a kártételek. 
A kis araszlók nemcsak a hajtásokat, hanem 
a fejlődő leveleket és virágokat is pusztítják, 
még pedig olyannyira, hogy a fa már májusban 
csupaszon állhat. Néha a hernyók a termést 
is bántalmazzák. Miután a megtermékenyített 
nőstény a fa törzsén siet rendeltetése helyére, 
tanácsos ezt szeptember közepe táján 3 ujjnyi 
széles enyvgyürüvel ellátni, melynek előállítására 
a már szintén ismertetett hernyóenyvet hasz-
náljuk. E gyűrűt többször föl kell frissíteni, 
hogy állandóan, t. i. december végéig, ragadós 
legyen. 

A pókhálós molyok (Hypomomenta) hernyói 
által okozott, össze-vissza f'ont levélcsomók bizo-
nyára ismeretesek. Néha az egész fa olyannak 
látszik, mintha be volna hálózva; egyes szála-
kon a leereszkedő hernyót vehetjük észre. 
A kár itt is tetemes lehet. A. hernyófészkek 
s maguk a hernyók is jó korán összeszedendők ; 
permetezés által is némileg védekezhetünk a 
kártevő ellen, amennyiben az ez esetben föl-
használandó, kellően hígított petróleum-emulzió 
a hernyót megöli. 

A baraekmoly (Anarsia lineatella L.) a 
barack hajtásainak pusztulását okozhat] cl I cl 
fölhasított hajtásokban a piszkos vörösszinű 
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hernyók láthatók. A téli vagy tavaszi petró-
leum-emulzióval történő permetezés itt is jó 
szolgálatot tehet. 

. A körtefa levelein igen gyakran himlőszerű, 
pirosas színű dudorodások láthatók, melyek az 
egész levélfelületet is elfoglalhatják s így a lom-
bozatot feltűnően tarkítják. A himlőkben egy, 
az atkákhoz tartozó rovar, a körteatka (Phy-
toptus piri Pg.) élősködik, mely szabad szem-
mel nem látható. Nézzük meg körtefáinkat, a 
betegség bizonyára föltalálható. A betegség 
ellen — sajnos — semmit sem tehetünk;, az 
ajánlott ismétlendö levélleszedéssel nem érhe-
tünk célt, amennyiben infekció egész nyáron 
át történhetik. Vége-hossza sincs a levéltetvek 
(Aphis) légiójának, melyek a gyümölcsfák zöld 
részeit eltorzítják s tönkreteszik. Váladékuk 
mézharmat név alatt is ismeretes, mely külö-
nösen melegebb, szárazabb időben levélről-
levélre folyik s egyéb betegségek kiinduló 
pontját is képezheti. A levéltetvek ellen petró-
leum-emulzióval, dohánylúggal (thanaton) vagy 
pyrethrummal (rovarpor) való permetezéssel 
védekezünk ; az anyagok elkészítési módját 
már egy alkalommal ismertettem. A perme-
tezést jó már télen, illetve korán tavasszal 
kezdeni ; legjobb, ha éppen a tojásból kikelő 
tetveket éri a pusztító anyag, mely eljárás a 
tojáspusztításnál nagyobb sikert biztosít. Ezen 
időpont a levélfakadás idejére esik. 

Tavasszal az alma- s a körtefa bimbói gyak-
ran nem nyilnak ki s megbarnulnak, elszáradnak. 
Belsejükben ilyenkor sárgás vagy fehéres színű 
kukacokat találunk, melyek a nevezett kár-
tételeket okozzák. A kukacokból előbb bábok, 
majd bogarak fejlődnek, melyek vagy mái-
ősszel, vagy tavasszal neki mennek a rügyek-
nek s bimbóknak, hol megfelelő lyukakban 
tojásaikat rakják le. Az almán a leírt kár-
tételeket a bimbőlikasztó bogár (Anthonomus 
pomorum L'.) okozza, míg a körtén ily esetek-
ben a riigylikasztó bogár (Anthonomus piri B.) 
élősködik. Előbbiek április elején, utóbbiak 
szeptember s októberben a fákról lerázandók, 
mely eljárást rövidebb időközökben ismétel-
nünk kell. 

Az alma nyele körül néha látható lyukak 
legtöbbször az almaeszelény (Rhynchites Bacchus 
L.) nevű terméspusztító rovar támadásától 
erednek. A lyukakba a kártevő tojásait rakja 
le; az így megtámadott gyümölcs lehull s el-
rothad. Hasonló kártételek a cseresznyén, 
szilván, barackon s a körtén is előfordulhatnak. 
A bogarakat tavasszal szintén le kell rázni a 
fákról, a férges gyümölcsöt pedig ne hagyjuk 
elrothadni, hanem használjuk föl, vagy éges-
sük el. 

Kukacos cseresznyére sokszor akadunk ; a 

kártételt a cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi L.) 
idézi elő, mely tavasszal rajzik, majd tojásait 
a gyümölcsre rakja, hol a kikelő kukac által 
történő fertőzés csakhamar föltűnik. A cse-
resznye leszedése után a földet a fák körül 
föl kell ásni s jól letaposni, hogy az oda-
húzódott rovar a fára többé ne kerülhessen. 

Az almának, körtének s néha a kajszin-
baracknak van egy veszedelmes kártevője, mely 
a gyümölcs férgesedését, majd lehullását okozza 
s így érezhetőbb kártételeket idézhet elő. Ez 
az almamólt/ (Carpocapsa ponionella L.), mely-
lyel jelentőségénél fogva kissé részletesebben 
fog alkozkatunk. 

Az almamoly virágzás után rajzik, melynek 
befejezése után a nőstény tojásait a gyümölcsre 
vagy a levélre rakja. A kikelő kukac azután 
befurakodik az alma vagy körte húsába, mely 
táplálékát képezi. Ha elfogyott az eleség, tovább 
vándorol s így a gyümölcs nagy részét tönkre 
teheti. Ha teljes nagyságát elérte, a kéreg 
valamilyen repedéses részén bebábozódik ; a 
bábból újból moly lesz, mely párzás után 
megint petéket rak s így a kukacok száma is 
megnövekedik. Ősszel a hernyók az érett, le-
hullott vagy leszedett gyümölcsből kimásznak 
s vagy a fa repedéseibe vonulnak, vagy a 
gyümölcs eltartására szolgáló helységek vala-
milyen védettebb helyét keresik föl, hogy ott 
bebábozódjanak. Tavasszal azután újból meg-
indul a rajzás s megújulnak a kártételek. 

A védekezés egyik főmunkája a fák lekapa-
rása, lehorzsolása. Tanácsos tehát kéregkaparó 
vassal alma- s körtefáinkat télen az elálló 
kéregtől, zuzmótól stb. alaposan megtisztítani, 
hogy így a hernyó vagy gubó elpusztuljon. 
A gyümölcskamara ajtaját, rajzás idején, este 
s éjjel zárva kell tartani s az ablakokat háló-
val ellátni, hogy a kitelelt almamoly onnan ki 
ne szabadulhasson. A hernyófogó - övek úgy 
készülnek, hogy íagyapotból vagy szalmából 
egyszerű köteleket fonunk, melyeket azután 
embermell-iuagassá<íban a fa törzsére kötünk. 
Ezen eljárás által a molynak bebábozódására 
igen alkalmas helyet adunk, melyet természe-
tesen — nem értve eljárásunk további célját — 
szívesen is keres tol. Természetes, hogy a ké-
regnek meglehetősen simának kell lennie, hogy 
a hernyó továbbfejlődésére alkalmasabb helyet 
ne találhasson. Jó lesz tehát előbb a fát meg-
tisztítani s a nagyobb repedéseket kátránnyal 
vagy mész- és trágyakeverékkel bekenni ; a fia-
tal fáknak mésztejjel való gyakrabbi mosása 
által a kéreg egyáltalában sokáig sima marad. 
Szem előtt tartva az ismétlődő bebábozódások 
idejét s módját, a köteleket évenként legalább 
is ötször kell alkalmaznunk, még pedig július 
közepén és végén, augusztus közepén és végén, 
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s szeptember közepén. Minden újabbi kikötés 
előtt levesszük a használt köteleket, s vagy 
megtisztítjuk s újra használjuk, vagy — ami 
még jobb — gubóstul elégetjük. Az utolsó 
kötelet csak két héttel a termés leszedése után 
szedjük le, esetleg decemberig is "otthagyhatjuk. 
Lehet a moly ellen permetezés által is véde-
kezni. E célból száz liter vízben hatvan gramm 
svájnfurti zöldet (arzénsavas réz) s hatvan 
gramm mészport oldunk föl s az oldathoz még 
egy kilogramm rozslisztet keverünk. A folya-
dékot használatkor föl kell kavarni. Ha az 
almafa elvirágzott, kezdjük a permetezést, me-
lyet akkor, midőn az ahnák kissé már meg-
nőttek s súlyuknál fogva a föld felé fordulnak, 
ismételnünk kell. Tartsuk be az adott időpon-
tokat, — többször nem szabad permeteznünk. 
Méregről lévén szó, ezen eljárás nagy óvatos-
ságot igényel, amiért a még nem érett s földre 
hullott almát el kell ásni vagy a trágyalébe 
fojtani, a fák alatt termő füvet pedig perme-
tezés előtt le kell kaszálni s elhordani. Gyümölcs-
érésig az almára vagy körtére került mérget 

A burgonya történetéhez. 
Foglalkozik a „Mende-mondák 1896" című 

munka 242—243. lapján Tóth Béla ennek a 
kultúrnövénynek történetével. Kiegészítésül 
adjuk a következőket: 

A párisi „Temps" azt írja, hogy a burgonya 
vadon térem Peru és Chiliben, valamint a 
szomszédos óceáni szigeteken. Azért jóval a 
spanyolok odavetődése előtt termesztették Dél-
amerika nyugoti partján. Peru legrégibb tör-
ténetírói már a nép kedvelt eledele gyanánt 
emlegetik a burgonyát, amelynek fehér, sárga 
és vörös fajtáját ismerték. 

Ecuadorban (Délamerika), ahogy utasok be-
szélik, a burgonyát olyan vízben főzik, amelybe 
előbb a kezök szennyét mossák ; noha főtáplálék 
az ott és leves alakban fogyasztják, amelybe 
némi zsiradékon kívül fokhagyma és vörös pap-
rika fői. 

Jamaikában csak a hegyek között hűvösebb 
talajon termeszthető, miért teljes ebbeli konyha-
s/.ükségletöket a sziget Északamerika Egyesült-
Államaiból látja el. 

Azt írja Cantu Cesar olasz történetíró, hogy 
a burgonya Peruban magától termett ; de Hum-
boldt oda nyilatkozik, hogy Chiliből származott 
át éi papasz az ősi neve. Raleigh angol utazó 
megkezdte a termelést Virginiában, de az ő 

az eső rég lemosta, amiért ily gyümölcs élve-
zete már nem ártalmas. A leírt, eljárások alkal-
mazása az almamoly leküzdésénél elég sikert 
biztosít. 

Bezárva e levelemet, nem mulaszthatom el, 
hogy kedves kartársaim figyelmét egy fölötte 
hasznos könyvre föl ne hívjam, mely az emlí-
tett kártevőket, azok élet- és fejlődéstani viszo-
nyait s az ellenük való védekezést igen behatóan 
ismerteti, s így e téren való teendőinket való-
ban irányíthatja. Ez Jablonovszky József : 
„A gyümölcsfák és a szőlő kártevő rovarai" 
című müve, melyhez kollégáim a foldmívelés-
ügyi minisztérium útján ingyen is juthatnak; 
levelemben is az e munkában követett menetet 
tartottam be. A műhöz mellékelt színes táblák 
nagy szolgálatot tehetnek a kártevők meghatá-
rozásánál, amellett még természettudományi s 
ennek keretében növénykórtani megfigyelésekre 
is indíthatnak. Okosabbat pedig, mint a ter-
mészet életnyilvánulásait megfigyelni s azokból 
tanulságot meríteni, a vakációban alig tehetünk. 

(Grinád.) Pósch Jváról//. 

idejében a közbeeső tartományok (Mexiko és 
az Antillák szigetei) nem ismerték. 

Harriot mathematikus ismertette meg Euró-
pában openanaok név alatt, mely Virginia 
gyarmat valamely indiai néptörzsének a neve 
volt. Mikor Raleigh Angliába vitte, Spanyol-
és Olaszország már ismerte, mert a spanyolok 
a XVI. évszázad vége felé hozták át Európába 
s liazájokból átplántálták Itáliába is. 

Bujkált a burgonya kultúrája Franciaország-
ban már 1592 óta. Banliinsk Gáspár honosí-
totta meg Franche-Comtéban, a Vooges hegy-
vidéken és Burgundiában ; de a helyhatóságok 
óvták tőle a népet, mint ártalmas növénytől. 
A besanç.oni legfelsőbb Ítélőszék következőkép 
fogalmazta a tilalmát : „Tekintve, hogy az 
úgynevezett földi alma ártalmas gyümölcs és 
hogy az élvezete kiütéseket okozhat az ember 
testén, annak a művelése az egész országban 
szigorú büntetés terhe alatt eltiltatik." 

Irlandban, ahol nagyon is számottevő kultúr» 
növény, 1656-ban Hawkins ismertette meg. 
Charles del Echuc, a leydeni akadémia profesz-
szora két gumót már 1538-ban kapott; leírta 
botanikájában az új növényt és megjegyezte 
felőle, hogy tartuffoli néven dúsan tenyészik 
Itáliában s vele sertéseket hizlalnak. 

Londonba Drake admirál hozta. Nem sokat 
törődtek vele kezdetben az angolok, de mikor 

T Á R C A . 
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azt 1628-ban Walter Raleigh újra bemutatta, 
terjedni kezdett a kultúrája a britt szigeteken, 
Humboldt szerint Lancashire-ban 1634 óta. 

„A mi dicséretes kartofel nevű kerti vetemé-
nyünket, mond egy régi magyar folyóirat, 
amelynek talán magyarul máig sincs bizonyos 
neve, egy bizonyos Sir Walter Raleigh nevű 
ember 1623-ik esztendőben vitte Virginia 
szigetből (?) Hiberniába (Irland) és még azután 
későn lopódzott a mi körünkbe. Ama svábok 
kedves csemegéjét, a földi mogyorót (kolom-
pért) egy Troest nevezetű lőcsei katona 1736-ik 
esztendőben hozta a mi körünkbe." 

A burgonya nagyban való termesztése a 
XVIII. század első felében kezdődött. 

Szászországban emlékkövet leltek Ober-
Hartban Baumlege és Tanne között egyik 
erdőben ; kétlépcsős talapzaton 2 m. magas 
gránitoszlop emelkedik s rajta vaslemezen a 
következő fölirat beszél: „Itt történt az első 
kisérlet a burgonya termesztésével. 1728." E 
század közepén jött a burgonyatermesztés 
Hollandiából Hannoverbe ; de igazán akkor 
terjedt el, hogy az 1771. és 1773. Ínséges 
esztendők beköszöntöttek. Ekkor jöttek rá, 
hogy belőle keményítő és pálinka is nyerhető. 

Sziléziában 1738 óta ismeretes a kulturája. 
Más értesítés azt mondja, hogy a Harz-hegység 
Brandhai nevű erdejében 1897-ben lelt bur-
gonyatermelési emlékoszlopon 1747. évszám 
olvasható. Tény is, hogy az időtájt I. Frigyes 
porosz király szigorú rendeletekkel szorította 
Szilézia népét az új növény termesztésére, a 
harzhegységiek ellenben már akkor önként is 
űzték. Elterjesztette pedig az 1771. évi nagy 
éhség egész Németországban. o o O 

A burgonyának Franciaországban való igazi 
elterjedését Dukamel és Turgot vitték keresz-
tül, az ő fölhívásukra a párisi akadémia orvosi 
szakértői kijelentették a XVIII. században, 
hogy az a növény egészséges tápláló szer. De 
igazán 1778 óta lett népszerű, mikor pártfo-
gásába vette a papság is. 

Hazánkban Mária Terézia uralkodása vég-
éveiben terjedt el a burgonya termelése és 
használata 1770—1780. évek között. A Hasz-
nos Mulatságok 1817. I. félesztendő 352. lapja 
úgy ír, hogy egy érdemes falusi pap (csobánkai 
plébános), ki több próbát tett a házi gazdál-
kodásban, ezen igen olcsó és könnyű módot 
találta a krumpli-főzésben, ahol azt bővebben 
kell készíteni. T. i. azon vasfazékra, melyben 
főzni szokta a krumplit, csináltatott oly tágas 
feneketlen hordócskát, milyen a vasfazék felső 
karimája s minekutána a vasfazék tele volt 
vízzel és krumplival, reáállította azt a hor-
dócskát s ezt is megrakta krumplival s deszka 
födéllel betakarta. Midőn a vasfazékban főtt a 

krumpli, a víznek párája is által meg általjárta 
a hordócskában levő száraz krumplit s ez 
épen akkorra jól megfőtt^ a gőzben, mikorra 
a vízben levő megfőtt. így egy tűznél két-
félekép főzött, vízben és víz nélkül." 

Ausztria 1862—1893. között 100 millió 
métermázsa burgonyát termelt, Magyarország 
36 milliót, Sziléziában a cukorrépa-termesz-
tés terjeszkedése ma erősen kiszorítja a bur-
gonyáét, — holott oly fontos tényező az ott 
a nép táplálásában, hogy amely esztendő a 
burgonya termésének kedvez, megszökkenti az 
a házasságkötések számát is. 

Hogy Poroszországban mekkora ma a bur-
gonya-termesztés, szól róla a statisztika; 1000 
kilogrammos tonnákban termett : 

1899. évben . . . . 25,934.662 
1900. „ . . . . 27,564.406 
1901. ., • . . . 33,997.923 
1902. „ . . . . 29,652.288 

Az 1902. év termése 2,223.669 hektár 
földről került le, hektáranként 13.335 tonná-
val; az előző évben 30%-kal nagyobb volt a 
neki adott terület és 12'8%-kal kedvezőbb a 
hozam, amiben az időjárásnak is volt döntő 
hatalma, most 1902-ben hektáranként 1496 
tonnával kevesebb termett, mint 1901-ben. 

A maltaszigeti burgonya nem alkalmas ül-
tetésre, mindig máshonnan kell vetnivalót 
oda hozatni, de az évente 3-szor hoz azon 
áldott talajon termést. Nápolyban nagy mennyi-
ségű apró burgonyát szednek föl a hajók, 
narancsszállító ládákba csomagolják, ráütik 
valamelyik marseillei fiktiv kereskedőház bé-
lyegét és Amerikában az a burgonya mint 
francia termés kapós. 

A burgonyát „mogyoró"-nak nevezik a Szé-
kelység némely területein, mint Kibéden is 
Maros-Tordában. Az Early-rose burgonyát 
Győr vidékén Sorge Keresztély, 100 életévet 
meghaladott gazda terjesztette el. Kecskeméten 
miniszter-krumpli annak a burgonyának a 
neve. Kisfaludy Sándor feleségének, Szegedi 
Rózának badacsonyi szőleje kertjében ma bur-
gonya terem ott, hol a szerelmes szép asszony 
szeme sugaránál egykor viola és szegfű virí-
tott. 

Szegény ember kenyere a burgonya, mert 
sok terem belőle és a hozamát (aratását, 
alföldiesen szüretjét) az időjárás nem oly sok-
féle eleme teheti tönkre, mint egyéb kultúr-
növényét ; ennélfogvást nem is drága cikk. 
Van azonban avagy 700-féle burgonya válto-
zatban olyan fajta, amelyért fejedelmi árakat 
adnak. Az Eldorado krumpliból 19X>3-ban 
Lancashire-ben megvettek egy ládával, a benne 
volt darabok mindenike 10 font sterlingen 
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(250 korona) kelt; Londonban pedig 3 kilo-
grammot 12,000 koronáért bírtak értékesíteni. 
Napilap hozta ezt a nagy hírt, mely akkor is 
szinte hihetetlen, ha az összegek (10, 250, 
12,000) végéről egy-egy nullát elgördítünk. 

Heckel E., a marseillei gyarmatárú intézet 
igazgatója arról tudósít, hogy sikeres kísér-
leteket végzett az Uruguay-ban őshonos mo-
csári burgonya (Solanum Commarsoni) műve-
lésével. Annak a burgonyának jó tulajdonságai : 
hogy megterem olyan semlyékes talajon is, 
hol ami burgonyánk meg nem él ; hogy a 
tavaszi fagyot állja s ugyanazon talajon folyton 
szüretelhető évenként való újra vetés nélkül, 
mert a földben maradt szárai pótolják az új 
vetést. Elég, ha tavasszal fölszántják és meg-
javítják a talaját, egyre női a burgonya egész 
őszig és értékesíthető zöld takarmányul, 
gumótermése amiatt nem szenved. 

Hogy e burgonyafaj táplálék gyanánt azon-
nal elterjedjen, egyelőre az az akadálya, hogy 
kesernyések a gumói ; kesernyés ízöket azon-
ban az évről-évre való termesztés apránként 
csökkenti, úgy tapasztalták évek leforgása alatt 
Franciaországban. Már is eszi a kutya, macska, 
tengerinyúl, baromfi, remélhetőleg átalakul 
annyira, hogy ember is használatba veheti. 
További jó erkölcse, hogy rothadásra nem haj-
lamos, burgonyabetegség nem bántja, patkány 
nem károsítja. Sajátszerű, hogy ez új bur-
gonyának a virágai, midőn július—szeptember 
között nyílnak, a jázminéhoz hasonló illatot 
árasztanak. (Prometheus 1903. 703.) 

Más értesítés azt mondja, hogy egy hektáron 
15 tonna termést bír adni ez a csodaburgonya 
és a meghonosító kísérletezésből 3-féle változat 
kelt ki : sárga, vöröses, violaszinü felbőrrel. 
A legutóbbit vette leginkább gondjaiba a 
Société nationale d'agriculture és elnevezte 
uruguay-burgonyának. Mind a három változat-
ban több a keményítő, mint a nálunk széltében 
termelt burgonya fölmutathat; és noha nem 
épen a violaszinü fajtában van legtöbb, mégis 
azt tartják legértékesebbnek, mert az ember 
örömestebb fogyasztja, mint a másik kettőt. 
Azt is íiják felőle, hogy mesés dús a gyümöl-
csözése, hogy fölemelhető a hozama hektá-
ranként 50—100 tonnára, és hogy azt olyan 
mikroorganizmusok közbejövetele eredményezi, 
amelyek Uruguayban hiányzanak. (Rundschau 
für Geographie XXVI. 381—382.) 

Mihelyt rendkívüli életnyilatkozat ötlik föl, 
érte ma rögtön a mikroorganizmusokat szokás 
felelősekké tenni, mintha egyedül ők volnának 
a szerves világ kizárólagos uralkodói. Nem sza-
bad pedig elfeledkezni ez ügy elbírálásánál e 
tapasztalati tényről, hogy az új ég alá, új 
földbe áttelepített idegen világrészi növény 

bámulatosan szokott szaporodni, úgylehet azért, 
hogy új telephelyén megleli a talaj azon táp-
láló kincseit, amelyeket ősi hazájában már 
kibányászott. A sok példa közül erre csak 
Kanada két gyomját, az átokhinait (Elodee) és 
a szeprencies (Erigeron) nevezzük meg ; az 
előbbi álló vizeinket lepte meg, az utóbbi 
pedig mezőinket veri föl és e kölcsönt cserébe 
a mi egyik gyomnövényünk a kigyószisz (Echiun) 
törekszik visszafizetni úgy, hogy mesés buja-
sággal foglal el minden teret az Egyesült-
Államokban. 

Az embernek a növényvilágba való beavat-
kozása kezdet a civilizációhoz, mondja Braun 
(Uber die Bedeutung der Pflanzenkunde). 
Sokat is megtehet az ember, de azt nem, 
hogy a burgonya Hammerfestben, Skandinávia 
ködös, nyirkos ege alatt diónyi nagynál terme-
tesebbre fejlődjön. 

(Kecskemét.) Máriusz István. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Többeknek. A földiüív. miniszter kiadásában 

megjelenő Kisérletügyi Közieményeli a jövőben 
már nem küldetnek meg egyeseknek ingyen, 
hanem csak igen kedvezményes előfizetési árban 
(egy évre 6 korona). Ez alkalommal egyszer-
smind megemlítjük, hogy a Kisérletügyi Közle-
mények 1., III., IV. és V. évfolyamaiból egyes 
példányok, esetleg, amíg a készlet tart, egész 
évfolyamok füzetei ingyen kerülnek kiosztásra 
s így, ha a t. kartársak egy levelező-lapon a 
földmív. minisztérium tek. könyvtárához (Buda-
pest, V., Országház-tér 11. sz.) fordulnak, olcsón 
juthatnak tudományos és gyakorlati értékkel 
bíró gazdasági müvekhez. Továbbá szíves tudo-
másukra hozzuk, hogy a minisztérium könyv-
tárához intézett kérvényeik — egyes szak-
munkák elnyerése végett — mindig sorrendben 
intéztetnek el s bizony néha több hétig is várni 
keh, amig a hivatal a százakra menő kérvényt 
elintézheti s a könyveket elküldheti. Amennyi-
ben valamely kiadvány már elfogyott volna, az 
természetesen nem küldhető meg s így annak 
(néha többszöri) sürgetése tárgytalan és fölös-
leges. Méltóztassanak lapunkhoz fordulni ; rovat-
vezetőnk szívesen közbenjár a könyvek és 
szakfüzetek megküldésénél s a G. I. I. leg-
közelebbi számában mindig meg fogják találni 
a választ arra vonatkozólag, hogy kérvényeik 
nyertek-e érdemleges elintézést vagy sem. — 
Oláh Dezső urat, ki a gyógynövények terme-
léséről is írt lapunk hasábjain, kérjük, hogy 
pontos címét velünk közölni szíveskedjék. — 
V. Gy. Vönöck. 1. Méhészeti eszközökért bár-
mikor folyamodhatik. Ajánlatos azonban kér-
vényét az illető kerületi méhészeti vándortanító 
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útján fölterjeszteni. Megkívántató azonban, 
hogy méhészettel tényleg foglalkozzék s méheit 
okszerűen kezelje. A kérvény elintézése eset-
leg több hónapot vesz igénybe. 2. Kérje a 
földmív. miniszt. könyvtárától a Kovács Antal-
féle „A méhészetről" írt szakmunkát. (1903. 
évi 5. sz. kiadvány.) 3. Lehet, de az egyik 
anyát meg kell ölnie. — P. K. Grinád. A 
jövő számra maradjon az „ismertetés". Dol-
gozzon ki addig egy részletesebb programmot 
s küldje be hozzánk. Egy-két sorral nem hasz-
nálunk az ügynek. Kézzelfoghatóké kell az öt/ O O 
előnyöket bemutatni. — J. J. B.-Földvár. 
A „Baromfitenyésztés" című szaklapra mai 
naptól kezdve kedvezményes előfizetési árban 
tehet szert. A tulajdonos jóvoltából tanítók a 
rendes ár feléért kaphatják a lapot. — Ki M. 
L.-Tomaj. A törvény megengedi azt, hogy a 
termelő saját törkölyéből törkölybort (vagyis 
csigert, lőrét) házilag készítsen, de a sajtolás 
után legkésőbb 3 nap alatt, mert azontúl a 
törköly megromlik. Ezt azonban csakis a ter-
melő teheti saját törkölyével. Mástól törkölyt 
vásárolni s abból bort készíteni tilos. — Sz. J. 
Veszprém. Az ú. n. marhasó vörös vaséleggel 
(vasoxyd) és ürömporral van keverve, hogy 
emberi eledelül ne legyen használható. E két 
anyag az állat egészségére legkevésbbé sem 
káros. A marhasó métermázsánke'nti ára 10 
korona 36 fill. — 17 kor. 80 fill, között 
váltakozik aszerint, amint messze esik a be-
vásárlási forrás az előállítási helytől (Akna-
Szlatina és Maros-Újvár. E két helyen az ár 
10 kor.). — M. J. (Veszprém-megye). A 
legnagyobb bűnt követné el, ha gabonáját 
„lábán" adná el. Föltétlenül károsodik, inert a 
vevőnek mindig több az előnye az eladóval 
szemben s mindig a rendes értéknél jóval 
alacsonyabb árt ad. Ha máskép nem lehet, 
inkább a földhitelintézettől, vagy valamely 
banktól vegyen föl lehetőleg olcsó kamatra 
pénzt s fizesse vissza a termés kicséplése után, 
mert akkor már tudja, hogy milyen a gabo-
nája s nincs kitéve semmiféle akadékoskodásnak 
vagy uzsorának. Az ilyen határidő-üzlettől 
határozottan tartózkodjék, hisz nem tudja, 
hogy milyen minőséget ad el s terem-e egy-
általában annyi, amennyit elad. Ha nem terem 
annyi, azt honnan veszi. — I). M. Lány falu. 
1. A ragadós száj- és körömfájásban meg-
betegedett tehén tejét elárusítani, vagy fölhasz-
nálni nem szabad. Az ily betegségben levő 
állat húsát pedig csakis hatósági engedély 
mellett szabad forgalomba hozni. 2. Az utolsó 
elhullás vagy fölgyógyulás esetétől számítva 8 
nap múlva tekinthető a vész megszűntnek. — 
K. F., R. K., 0. J. Cikkeik a jövő számban 
jönnek. 

V e g y e s e k . 
— A „Baromfitenyésztés" című szaklap 

szerkesztője Hreblay Emiiné, lapunk szerkesz-
tőségéhez intézett levelében tisztelt kartársaink-
nak kedvező előfizetési föltételeket szab. A lap, 
mely hetenkint egyszer jelenik meg, a baromfi-
tenyésztési ismeretek magas szinvonalán áll 
s állandóan aktuális gyakorlati és tudományos 
cikkeket hoz. A fősúly azonban a gyakorlatban 
bevált tenyésztési rendszerekre, a termékek 
értékesítésére stb. van fektetve s így minden-
kinek, de legkivált a kis baromfitenyésztőnek 
igen hasznos olvasmányul szolgál. Jó tanáccsal, 
kellő útbaigazítással is el lát bennünket, olva-
sóit a szerkesztő, s az apró hirdetések 
rovataiban hazánk minden okszerű baromfi-
tenyésztőjével találkozhatunk. A levélből — t. 
kartársaink figyelmébe ajánlva — a következő-
ket adjuk : „ . . . Sokan azonban az évi 8 korona 
előfizetési díjat sokalták, mert bizony bármiként 
szeretnék is olvasni lapomat, ezen összeget alig 
nélkülözhetik. Ezen körülmény s a legtöbb 
lelkész és tanító helyzetének alapos ismerése 
— magam is 7 éven át gyakorlati tanítónő vol-
tam — indít arra, hogy heti szaklapomat fele-
árban félajánlom a lelkészi s a tanítói karnak. 
Tisztelettel kérem tehát soraimat közhírré tenni 
azzal, hogy már a folyó év második félévétől 
kezdve, tehát julius—dec. hónapokra 4 korona 
helyett 2 koronával lehet előfizetni. Ezzel a 
nagy kedvezménnyel csak a baromfitenyésztés 
ügyét óhajtom szolgálni s hiszem, hogy ez 
nekem sikerülni is fog..— Teljes tisztelettel 
Hreblayné Declinszky Adél, a „Baromfitenyész-
tés" szerkesztője, okleveles tanítónő, Rákosliget 
V. 3., (Budapest mellett). 

— A galambtenyésztés haszna. A galamb-
tenyésztés a galamblövészetek folytán ma egy-
szerre a leghasznosabb baromfitenyésztési ágak 
közé emelődött. Oda jutottunk, hogy egy pár 
közönséges galamb, ma többet jövedelmez, 
bármelyik értékes fajtyúknál is. Egy pár 
parlagi galamb, ha friss vérű és jó tenyész-
törzsből származik, ha van két keltő fészke, 
egy év alatt legalább is 10 pár fiatalt nevel. 
A fiatalok fölnevelése egész éven át alig kerül 
valamibe s főleg semmibe se kerül márciustól 
novemberig. A 10 pár fiatal ára 3 korona. 
Egy pár galamb tehát 8 koronát jövedelmez, 
100 pár 800 koronát. Nos nem-e jövedelmező 
a galambtenyésztés. Hány falusi lelkész, tanító, 
kisebb iparos és szegényebb gazda van, aki 
helyet adhatna padlásán 20—100 pár galamb-
nak. Csak helyadásról van szó, mert a közön-
séges parlagi galamb magától is megél, azt 
nem kell etetni, legfeljebb addig, a meddig hó 
takarja a földeket. Aki parlagi galambok 
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tenyésztésével kíván foglalkozni, vagy már is 
vannak ilyen állatai, de nem tudja értékesíteni, 
az forduljon az „Országos Baromfitenyésztési 
Egyesülethez" Budapest VIII., Rottenbiller-
utca 30. szám, hol készpénzért darabonkint 
40 fillérért bármennyi parlagi galamb átvétetik. 
Ugyaninnen nyerhet fölvilágosítást az érdek-
lődő a berendezkedés és tenyésztésre vonat-
kozólag is. 

— Á cukor mint takarmány. F ranc ia -
ország pénzügyminisztere az idén márciusban 
törvényjavaslatot nyújtott be az állathizlalásra 
fölhasználandó cukor teljes adómentessége iránt. 
E javaslatot Franciaország gazdaközönsége és 
állattenyésztői örömmel üdvözlik, mint olyat, 
mely törvényerőre emelkedése után, az állat-
hizlalás céljaira aránylag olcsón, igen csekély 
árkülönbség mellett kiváló minőségű takar-
mányt fog biztosítani, míg a cukorgyárosok 
és répatermelők a cukorfogyasztás előrelátható 
kiterjedését remélik. Az állattenyésztés Francia-
országban sok helyütt szenved a sovány 
takarmányhasználat, illetve a jobb takarmányok 
magas árai miatt. A cukor mint takarmány-
javító szer föltétlenül beválnék az állattenyésztés 
terén, kivált ha elegendő mennyiségben volna 
a takarmányhoz hozzáadható. Irányadó körök 
azonban már előre is szükségesnek jelzik, 
hogy a gazdaközönség a hozandó törvény 
hatályba lépte után fölvilágosítandó lesz, hogy 
e takarmányjavítást mennél nagyobb mértékben 
és mennél szélesebb alapon alkalmazzák. Meg-
felelő eredmény e téren természetesen csak 
abban az esetben lesz elérhető, ha a bár adó-
mentes, de még mindig eléggé drága és ele-
gendő mennyiségű cukor hozzávonása mellett 
a takarmány magasabb árát annak minősége, 
illetve a hizlalás eredménye pótolni fogja. Ha 
az állattenyésztés terén a cukor használata 
beválnék, az ország cukoripari és cukorterme-
lése is föllendülne, vagy legalább is kárpótol-
tatnék a két gazdasági ág ama veszteségért, 
amit a kiviteli jutalmak megszüntetése miatt 
szenved. Javaslata megokolásában a miniszter 
csupán a hozandó törvény főbb elveinek ismer-
tetésére szorítkozik s a cukor denaturálási 
módját egy később hozandó rendeletével 
kívánja szabályozni. 

— Borjas tehén fejése. Nálunk az a rendes 
szokás, hogy a fejőstehént a cseléd úgy gon-
dolomra félig kifeji s a többletet a borjúnak 
hagyja. Az ilyen előre lefejt tej roppant híg, 
mert a süreje bent marad mindenkor a tőgy-
ben a borjú javára, ez pedig inkább a hígabb 
tejet szereti jobban. Friedlandban, Clam Gallas 
gróf birtokán, szakszerű próbákból arról győződ-
tek meg, hogy a tőgyből kifejt első és utolsó 
liter tej között több, mint 6% volta zsírtartalom 

különbsége, úgy, hogy az első liter tej 1%, 
az utolsó 7'4°/o zsírt mutatott. Ha pedig a tej 
átlagos zsírtartalma — mikor mind a négy 
csecset egyszerre egybe fejték — 3°/o zsírt 
mutatott, akkor is az utolsó pár liter zsírtar-
talma ennek a kétszeresénél is többet mutatott. 
Ha tehát borjas a tehén s tejét a borjúval 
felezzük, csak úgy igazságos és helyes az osztály, 
hogy két csecset kifejünk magunknak, kettőt 
meghagyunk a borjúnak. Minden más eljárás 
helytelen. Mert ha lefejjük az elejét, komisz 
tejet kapunk, a borjú meg fölöslegesen kövéret. 
Ha a tej maradékát fejjük ki, először csupa 
soványát kap a borjú, másodszor nem tud-
hatjuk : mit s mennyit liágy meg nekünk. 
Tehát felezzünk vele s mindkét fél jól jár 
mellette. 

— A szecskázás. A zöldtakarmány öt centi-
méteresnél apróbb darabokra való fölaprítása 
káros, mert sok mellette a nedweszteség. Ez 
ellen szalmabekeverésével kell védekezni; ez a 
zöldtakarmány levét mohón fölszívja. így szecs-
kázva, a jószág az egészet egyforma étvággyal 
eszi föl, míg máskülönben válogatja az édesebb 
hegyeket s a szalmásabb részben csak fitymál. 
Az aprított zöldtakarmányt rögtön föl kell 
etetni, mert leve útján sok levegővel érint-
kezik s ízét veszti. Soha sem szabad belőle 
nagy rakást előre aprítani, mert így nagyon 
könnyen megfülled. 

— Zabüszög ellen. Dr. Koch híres tanár 
kimutatta, hogy a zab üszöggombája nem tud 
áttelelni a földben, hanem mindig a vetőmaggal 
visszük azt be újra, s újra a talajba. Azért ő 
azt ajánlja, hogy a magnak valót az alábbi 
eljárással tegyük gombátlanná s aztán csak ezt 
a magot vessük. Az eljárás igen egyszerű. A 
próba vetőmagot kosárba öntjük s 40 C. fokos 
vízben fölmelegítjük tíz percig. Ezután 5 percre 
55 fokos vízbe helyezzük át s nyomban kite-
rítjük, hogy megszáradjon. A vetőmag a be-
áztatás folytán eredeti súlyának egyheted ré-
szével nehezebb lesz; tehát vegyünk ennyivel 
többet a próbavetésre, annál inkább, mert a 
mag 6 százaléka e műtét következtében elveszti o 
csírázó képességét. 

Tartalom : Szervezzünk pinceszövetkezeteket. 
Némethy Kálmán. — A tej értékszerinti fizetése. 
Czézár Károly. — A zöldoltásról Győry Elemér. — 
A bő gyümölcstermés. Zádor Gyula. — A hazánkban 
termő mérges növények. (III.) Wagner János. — A 
szibériai ezüst-prémnyúl. Tamássy József. — Növény-
kórtani levelek. Pósch Károly. — A burgonya törté-
netéhez. (Tárca.) Hanusz István. — Gazdasági 
Tanácsadó. — Vegyesek. 
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A m . k i r . t u d . - e g y e t e m i n y o m d a igazga tóságáná l ( B u d a p e s t , I . ke r . , V á r , I s k o l a t é r 3. sz.) 
m e g j e l e n t t a n k ö n y v e k és t a n e s z k ö z ö k 

•9« 
A nyomtatványokat az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a portómentes 

hatóságok- és hivataloknak, a netto-Urössieeg előleges beküldése mellett, portóiuenlesen 
küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket : „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Budapest, 
I. ker., Iskola-tér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben — a rendeltetési helyen kívül — az 
utolsó póslát is tudatni kérjük. 

Bartalus István. Énektanító vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. A. 

Bartalus István. Énektanító vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12',2 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f. netto ára 2 K. Á. 

Bartalus István. Énektani'ó vez rk . V., VI. évf. 8 
18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. Á. 

Bartalus I . Éneklő ABC I. évf., 8a , 4',2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f. netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I . Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf., 8°, 4'A ív, kötve, 
bolti ára 00 f. netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I . Éueklö ABC IV. évf. 8°, 4?/a ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I . Éneklő ABC V. évf. 83, 4>/2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f. netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Sz. Nagy J . Vezérkönyv az énektanításban. 8°, 5 ív, 
kötve, bolti ára 7(i f, netto ára 64 f. A. 

Margitai J . Gyermekdalok. 8°, 2 ív, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. Á. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egészség-
tanhoz. 8°, 16'/= ív, kötve, b. á. 1 K, n. á. 80 f. Ä. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8=, 53 a ív, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Maszák H. Kézi rajzminták. C. füzet (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 Iv 4 f. K. B. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. K. B. 

Kiss és Kun. Játéktanító vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanítók számára. 8' , 5 ív, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. Sajtó alatt. K. B. 

Kriinncr Anna. A horgolás és kötés tömeges tanítá-
sának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 8°, 6 ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ív, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. K. B. 

Gönczy. Utasítás a földgömbhöz és telluriumhoz. 8°, 
8 ív, bolti ára 1 K 50 f, netto ára 1 K 20 f. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 
a) Magyar nyelven. 

I. Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P . Fa l i olvasó tábla (24 lap), bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. sz., 

újonnan átdolgozott és kéjekkel ellátott kiadás. 
8°, 772 ív, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. A. 

Gönczy P . Vezérkönyv az Abc-liez. 8 J , 7 ív, kötve, 
bolti ái;a 36 f, netto ára 3u f. Á. 

Gönczy P . í rásbel i mozgatható betűk. 80 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f. Á. 

Gönczy P . Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 90 drb 
betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 
20 f, netto ára 1 K. Á. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. Á. 

Gáspár J . III. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 17 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34',4 ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv a lteszéd- és érteleingyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, lß 'U ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Nasry L. Vezérk. a magv. nyelvtan tanításában a I. és 
II. oszt. sz. 8°, 6 ív, kötve, b. á. 40 f. n. á. 32 f. Á. 

Nagy L. Vezérk. a magy. nyelvtan tanításában a III. és 
IV. oszt. sz. 8°, 14 ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 64 f. A. 

' Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7 ív, kötve, lolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 2 K 
5p f, netto ára 2 K. Á. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°. 
9 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. Á. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. Á. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 ív. kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 81/* 
ív, kötve,,bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'/a ív, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. Á. 

Dr. Beke M. Vezérk. a népisk. számtani oktatáshoz. 
8°, 14 ív, fűzve, b. á. 2 K 80 f, n. á. 2 K. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4'/* ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 53A ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 8V2 
ív, kötve, bolti ára 60 f. netto ára 48 f. Ny. Isk. 

b) Német nyelven. 
Gönczy P . Fal i táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Lederer A. ABC- és olvasókönyv, javított és egészen 

átdolgozott, képekkel ellátott kiadás. 8°, 7'/2 ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-liez. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Gönczy P . í rásbel i mozgatható betűk, 55 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f. Á 

Gönczy P . Nyomt. mozgat, betűk, 65 drb betű, kemény 
táblapapirra felhúzva, bolti á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. A. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J . III . olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv.,8°, I6V2 ív, kötve, bolti 
ára 68 f, netto ára 56 f. Á. 

Gáspár J . V. és VI. olvas könyv. 8°, 37 ív, kötve, 
bolti ára l K 44 f, netto ára 1 K 20 f. A. 
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Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17 Va ív, kötve, b. á. 90 f, n. á. 72 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az L és II. oszt. sz. 
8°, 8'/2 ív, kötve, bolti ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a IL oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Dr. Einericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanítá-
sához. 8°, 27'/a ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. Á. 

I)r. Einericzy-Kárpáti. Fö ldra jz i eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
26l/2 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss-Mayer. Magyarok története népisk. V. oszt. sz. 
8°, 7 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Dr . Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A ív, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. Á. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 6 ív, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. Á. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P . Fal i olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 4 K 

80 f, netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P . ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 30 f, n. ára 24 f. Á. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/2 ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 
Gönczy P . írásbeli mozg. betiik. 110 drb betii, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. A. 
Gönczy P . Nyomt. mozg. betiik. 110 drb betii, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. A. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 

ajkúak sz. 1. r. 8°, 9'/2 ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. A. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 

tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7',2 ív, kötve, bolti ára 
48 f, 'netto ára 40 f. Á. 

Nagy L. Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatok taní-
tásához. 8°, 13'/4 ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az 1. és II. osztály 
számára. 8°, 8 U ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2 '/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Gáspár J . 11. olvasókönyv. 8°, l l ' / s ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J . III . olvasókönyv. 8°, 11". 2 ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J . lYr. olvasókönyv. 8°, 151/* ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33 '/i ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 1'. Á. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
II-^IV. osztálya számára. 8°, 93/4 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8°, 25 ív, 
kötye, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár . 
8°, 13A ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Gönczy 1*. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Műszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
4', 2 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 különféle alak, 
bolti ára 72 f, netto ára tiO f. Á. 

d) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti á. 30 f, n. á. 24 f. A. 
Gönczy P . Vezérkönyv az, ABC-ltez. 8°, 6',2 ív, kötve, 

bolti ára 40 f. netto ára 32 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 

sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9', 4 ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r . 8°, 7'/2 ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlóköuyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 93/i ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J . I I . olvasókönyv. 8°, 11'A ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J . I I I . olvasókönyv. 8°, l l 1 2 ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 15 'a ív , kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'7s ív, kötve, 
bolti ára l K 28, f, netto ára l K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13 '/•» ív, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. A. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. és 
II. oszt. sz. 8°, 8V2, ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°., 2'A ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 2« ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Fö ldra jz i eredményiül-. 8°, 
L'/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto áiji 12 f. Á. 

Gönczy P . Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 
7 ív, kötve, bolti ára 60 t, netto ára 48 f. A. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
23'/2 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P . Fa l i tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. A. 
Göiic/.y P . ABC és olvasókönyv. 8°, 75/e ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. A. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára, I. r. 

8°, 9'/2 ív, kötve, bolti ára 48 f. netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, 7 '/4 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkú isk. II - IV. 

oszt. sz. 8°, 9'/2 ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-

hoz. 8°, 12 ív. kötve, b. ára 60 f. n. ára 48 f. A. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára. 

8°, 5'/2 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III.. IV. oszt. számára. 

10 ív, kötve, bolti ára 80 f, netto ára 64 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, l '/4 ív, kötve, bolti ára. 16 f, netto ára 12 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtan: gyakorló. III., IV. osztály számára. 

8°, 6'/4 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gáspár J . I I . olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. A. 
Gáspár J . III . olvasókönyv. 8°, I03/4 ív, kötve, bolti 

ára 56 f. netto ára 48 f. Á. 
Gáspár .1. IV. olvasókönyv. 8°, 14 ív, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. Á. 
Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'/« ív, kötve, 

bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 
Dr. Einericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanítá-

sában. 83 , -J6'/2 ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 96 f. A. 
Dr. Einericzy-Kárpáti. Földra jz i eredménytár. 8°, 

2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 
Kis-Muyer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 7 ív, 

kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 
KiS'Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8 

2T/4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 
Maszák i l . Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°,,4V4 

ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 
Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak bolti 

ára 72 f, netto ára 60 f. A. 
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f ) Román nyelven. 
Gönczy P . Fal i táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára A K. Á. 
Gönczy P . ABC- és olvasókönyv. 8°, 5'/a ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P . írási), niozcr. betűk. 100 db betű, kem. 

táblapapirra felh., b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. Á. 
Gönczy P . Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 

drb betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 
1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Nagy L. Yezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8 ' , 13'/« ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy t . Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában a 
népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 ív, kötve, 
bolti ára 40. f, netto ára 32 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népisk. II. oszt. 
számára. 8D, 2 ív. kötve, b. á. 16 f, n. á. 12 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román 
ajk. sz. I. r. 8", 9'/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'A ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajk. II—IV. o. sz. 8°, 
10'A ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J . I I . Olvasókönyv. 8°, 85/s ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J . III . Olvasókönyv. 8°, 11 '/a ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J . IV. Olvasókönyv. 8°, 13'/a ív, kötve, bolti 
ára 64 f. netto ára 56 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 28'/« ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földra jz i eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Gönczy P . Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Kiss-Mayer. Yezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 81 2 
ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
4'/4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. ' 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'/a 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 9 V2 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák IL, III. és IV. oszt. 
számára. 8°, 9Va ív, kötve, b. á. 48 f. n. á. 40 f. Á. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P . Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4 ',2 íy, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajk. II—IV. 

oszt. sz. 8°, 9'/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Gáspár J . II . olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'/a ív, köive, b. á. 40 f. n. á. 32 f. A. 
Margitai J . Olvasókönyv a murák, horvát ajk. III—IV. 

oszt. sz. 8°, 8 ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 
Margitai J . Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 13l, 2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 'K. B. 

Margitai J . Magyar fal i olvasóíábla horvát és vend 
népiskolák számára (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. K. B. 

Margitai J . Magvar ABC muraközi horvát ajkú isk. 
sz. 8°, 5'/a ív, kötve, b. á. 30 f, n. á. 24 f. K. B. 

Margitai J . Vezérkönyv az írva-olvasáshoz horvát- és 
vend-vidéki iskolák számára. 8°, 5 2 ív, kötve, bolti 
ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

i) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugoesa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P . Falitábla. 24 drb b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. Á. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 7 ív, kötve, bolti 

ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez, 8°, 4'/4 ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. Á. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, l l ' / s ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. A. 
Gáspár J . 1L. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti 

ára 60 f, .netto ára 48 f. A. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

rutén ajkúak számára. I. rész. _ 8°, 9'/a ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajk. II—IV. oszt. sz. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
281 * ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss Áron. Magyarország története. V. oszt. számára. 
8°, 7'/2 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Valkovszky. Magyarország története. 8°, 41/« ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

b) Sáros-zemplén megyei tájszólás szerint. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 6*/* ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

j) Vend nyelven. 
Gönczy P . Fali olvasótábla vend isk. sz. az átdol-

gozott Gönczy ABC-hez. 20 lap b. á. 5 K, n. á. 4 K. Á. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6V2 ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gönczy P . írásb. mozg. betűk. 92 db betű, kemény 

.táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. Á. 
Gönczy P . Nyomt. mozg. betiik. 100 db betű, kem. 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. Á. 
Gáspár .1. II . olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. A. 
Gáspár J . I I I . olvasókönyv. 8°, 13',4 ív, kötve, bolti 

ára 56 f, netto ára 48 f. A. 
Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 16 ív, kötve, bolti 

ára 72 f, netto ára 56 f. Á. 
Margitai J . Magyar ABC és olvasókönyv vend-

vidéki iskolák számára. 8°, S'/a ív, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. K. B. 

Margitai J . Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
iskolák számára. (1 példány = 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. K. B. 

Margitai J . Magyar olvasókönyv a vendvidélri nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 13'/a ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. K. B. 

Margitai J . Vezérkönyv a magyar írás és olvasás 
tanításához a horvát és vend ajkú iskolákban. 8°, 
5'/a ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgy,^korlatok-
hoz. 83 , l2'/8 ív,'kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8^, 6'/2 ív, 
kötve, bol 1 i ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
oszt. sz. 8 ' , 2 ív, kötve, b. á. 16 f, n. á. 12 f. Á. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8?, 4 
ív, kötve, bolti ára 1 Iv 20 f, netto ára 1 K. A. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb különféle 
alak. Bolti ára 72 f, netto ára 60 f. A. 
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II. Polgári és felsőbb leányiskolák 
számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönvv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17' 2 ív, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. K. B. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 211 2 ív, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K 70 f. K. B. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népisk. szám. 8*, 8'/4 ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. K. B. 

III. Tanító- és tanítón öképezdék 
számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképezdék 
növendékei számára. 8°, 123/s ív, fűzve, bolti ára 
2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'A 
ív, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. A. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 ív, kötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 K. Á. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanítóképezdék számára.) 8°, 22 ív, be-
kötve, bolti ára 5 Iv, netto ára 4 K. Á. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24 '/« 
ív, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9', 4 
ív, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. Á. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanítóképezdék számára.) 8°, 9 '/a ív, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. Á. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. Kiscletlóvóképző-intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 43/< 

ív, bolti ára 80 f, nett© ára 60 f. K. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. osztály sz. 8°, 11 '/a ív, 

bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. K. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. osztály sz. 8°, 17'/a ív, 

bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. K. B. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 

ív, bolti ára 80 f. netto ára 60 f. K. B. 
Peres-Fodor-Exner-I)r. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára, 8°, 
12'/2 ÍV, számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, netto 
ára 3 K. K. B. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. K. B. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve, bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. K. B. (1896.) 

Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. K. B. 

V. Olasz nyelven. 
A fiumei iskolák számára. 

Capellari stb. ABC- és olvasókönyv. (II. Libro di 
Lettura per la príma Classe.) lO'/s ív, kötve, bolti 
ára 70 f, netto ára 55 f. K. B. 

Capellari stb. II. olvasó. (D libro di Lettura per la 
II. Classe.) 8 ív, kötve, b. ára 70 f, n. ára 55 f. K. B. 

Capellari stb. 111. olvasó. (II libro di Lettura per la 
III. Classe.) lS'/i ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

Capellari stb IV. olvasó. (II libro di Lettura per la 
. IV. Classe.) 20 ív, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. K. B. 

Czink. Fiumei földrajz. (Manuale de geograíia.) 10'A 
ív, kötve, bolti ára 1 I. 20 f, netto ára 1 K. K. B. 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 
Commerciale.) I. rész, 125, s ív, kötve, bolti ára 4 K 
40 f, netto ára 3 K 40 f. K. B. 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 
Commerciale.) II. rész, I4l/a ív, kötve, bolti ára 
4 K 60 f, netto ára 3 K 90 f. K. B. 

TI. Háziipari müvek. 
Kubinyi L. A háziipar könyve. I. fűz. n. á. 2 K. K. B. 

„ „ „ „ II. „ n. á. 2 K. K. B. 
„ „ „ , III. „ n. á. 2 . Ív. B. 

A magyar háziipar diszítméuyei, magyar szöveggel, 
bolti ára 56 h, netto ára 42 K. Iv. B. 

Ugyanaz német szöveggel b. á. 56 K, n. á. 42 K, l \ B. 
Ugyanaz francia szöveggel b. á. 56 K, n. á. 42 i\. Iv. B. 
Női kézimunka-minták (32 minta, szöveggel) netto 

ára 1 K 80 f. K. B. 

VII. Tantervek és szervezeti szabályok 
a népoktatási tanintézetek, képezdék, felsőbb leány-, 

kereskedelmi és ipariskolák számára. 
Tanterv a népiskolák számára. (1877. évi augusztus 

26-án 21.678. sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 54 f. K. B. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 

(1879. évi június hó 29-én 17.284. sz. r.) 83, 3 ív, 
fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Tan'erv a felső népiskolák (fiúk és leányok) számára. 
Az 1868 : XXXVIII. t.-e. és az országgyűlési vég-
zések értelmében. 8°, l8,4 ív, fűzve, netto ára 30 f. Ny. 

Tanterv az ipari tanműhellyel egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi augusztus 16-án 
18.634, sz. r.) 83, 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a gazdasági szaktanítással egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi aug. 16-án 18.634. 
sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. (1879. évi szept. 
hó 12-én 25.409. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a polgári leányisk. számára. (1887. évi aug. 
11-én 29.000. sz. r.) 8 \ 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanítóképezdék szá-
mára. (1882. évi február 6-án 3.998. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 32 f. K. B. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanítónőképezdék szá-
mára. (Nem kapható. Új kiad. fog megjelenni.) K. B. 

Tanterv a budapesti m. kir. állami polgári iskolai 
tanító-és tanítónőképző-intézetek számára.(1901.máj. 
22-én 498. ein. sz. r.) Bolti ára 68 f, netto ára 56 f. K. B. 

A kisdedóvónőképzö-intézetek tanterve. (1891. évi 
57.472. sz. r.) Netto ára 24 f. K. B. 

Az áll ami kisdedóvónőképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata. (1892. évi augusztus 26-án 29.973. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

Tanterv a házi-ipari munkamesternő-képezde számára. 
(1877 szept. 7-én 22.678. sz. r.) 8\ '/« ív, n. á.lOf. K.B. 

Felsőbb leányiskola szervezete. (1887. évi júl. 7-én 
28.999. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, netto ára 76 f. K. B. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40.925. sz. 
r.) Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető rend-
tartási szabályok. (1887 július 7-én 28.999. sz. r.) 
Netto ára 28 f. K. B. 

A kereskedelmi tanonciskolák szervezete. (1897. évi 
máj. 24-én 25.314. sz. r.) B. á. 40 f, n. á. 32 f. K. B. 

A női kereskedelmi tanfolyam szervezete. (1900 jún. 
11-én 26.033. sz. r.) B. á. 26 f, n á. 20 f. K. B. 

A felső kereskedelmi iskolák szervezete. (1845 aug. 
20-án 44.001. sz. r.) Bolti ára 80 f, netto ára 64 f. K. B. 

A középipartanoda szervezete. (1877. évi 23.042. sz. 
r.) 8°, l 'A ív, fűzve, netto ára 24 f. K. B. 

Az iparos tanonciskola szervezete. (1893. évi 33.564. 
sz. r.) 8°, 2'/4 ÍV, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Az iparossegédeket továbbképző tanfolyam szerve-
zete. (1894. évi augusztus hó 29-én 35.527. sz. r.) 
Bolti ára 12 f, netto ára 10 f. K. B. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
(1902. évi szeptember hó 24-én 66.569. sz. a. kelt 
r.) Fűzve, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. Iv. B. 
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VIII. Szabályrendeletek. 
Szabályrendelet az állami népiskolai (elemi) tanítók 

és tanítónők képesítő-vizsgálatáról. (1900. évi dee. 
18-án 45.781. sz. r.) 8°, l'/s, ív, fűzve, bolti ára 
32 f, netto ára 24 f. K. B. 

Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók és 
tanítónők képesítő vizsgálatáról. (1902. évi február 
19-én 539. ein. sz. r.) 8 !, 1 ív, fűzve, bolti ára 50 f, 
netto ára 40 f. K. B. 

A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanítóképző-
intézet nevelőnői tanfolyamának szervezete, tante-ve, 
és képesítő-vizsgálati szabályzata. (1898- évi 31.068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. K. B. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanítóképző-intézettel kapcsolatban szervezett orsz. 
felső nép- és polgári iskolai tanítónő vizsgáló-
bizottság szabályzata. (1898. évi 17.139. sz. r.) 8°, 
l5/8 ÍV, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-, 
felső nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tar-
tandó nyilvános, magán-, pót- és javító vizsgálatok-
ról. (1895. márc. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, 
netto ára 30 f. K. B. 

Az állami elemi népiskolai tanító- és tanitónöképzö-
intézetek rendtartága. (1900. évi december 18-án 
45.781. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. K. B. 

Szabályrendelet a közs., nép-, felső nép- és polg. isk. 
tanítók testöletekké alakulásáról és ezek működésé-
ről. 8°, '/2 ív, fűzve netto ára 10 f. Ny. 

Szabályrendelet az állami tanító- és tanítónő-képez-
dék tanárai és az állami vagy államilag segélyezett 
községi, felső nép-, polgári és elemi iskolai tanítók 
ötödik évi pótléka megállapításáról. 8°, V 2 ív, fűzve 
(1880—32.944. sz. r.) netto ára 16 f. K. B. 

Szabályrendeletek a volt határőrvidék területén levő 
népiskolák ügyeiről. (1877. okt. 16-án kelt legf. 
elhatározással.) 8°, 4'/a ív, fűzve, n. ára 50 f. K. B. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. (1897—456. sz. r.) Bolti ára 50 f, 
netto ára 40 f. K. B. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó írófiizetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33.868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-
jellegű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbírálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/i ív. (1888. évi 
dec. 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leányisko-
lák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan- és 
segédkönyveinek megbírálása, engedélyezése és hasz-
nálatba vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 25-én 
55.800. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

I X . U t a s í t á s o k . 
Utasítás a törvényhatósági közigazg. bizottságok szá-

mára a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fenntartott elemi iskolákban működő tanítók és 
tanítónők fizetésének rendezéséről. ( i 893. évi XXVI. 
t.-c. 1894. márc. 2. 10.000. sz. r.) Bolti ára 40 f. 
netto ára 32 f. K. B. 

Utasítás az állami elemi népiskolák gondnoksága és 
az áll. elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-
tanítói számára. (1901. évi május 21-én 32.055. sz. r.) 
Bolti ára 1 K, netto ára 80 f. K. B. 

Utasítás a polgári felsőbb és községi elemi iskolák 
számadásainak szerkesztése körül követendő eljárás-
ról. '/a ív. (1874—21.556. sz. r.) Netto ára 4 f. Ny. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára, a, 1 

népiskolai közoktatást rendező 1868-iki XXXVIII. és 
1876. XXVIII. t.-c. végrehajtása táigyában. (20.311. 
sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 21 f. K. B. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára, a magyar 
nyelv tárgyában. (1879- évi XVIII. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában.) 8°, 1 ív, fűzve. (1879—17.284. sz. r.) 
Netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a népoktatás 
állapotáról szóló statisztikai adatok tárgyában. 
(1901. március 21-én 2604,1800. ein. sz. r.) 8 J , l ' / i 
ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről az 
1868. évi XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a értelmében. 
(1883. június hó 26-án 13.217. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 12 f. K. B. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
ós számadásainak, valamint azok leltárainak szerkesz-
tése tárgyában. (1899. július 25-én 40.505. sz. r.) 
Bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 

Utasítás a polgári községek számára. (18G8. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-c.) 8°, 4 ív, fűzve. (20.311. sz. 
r.) Netto ára í',2 f. K. B. 

Ugyanaz német nyelven. 8°, 4 ív, fűzve, n. ára 40 f. K. B. 
„ tót „ 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K. B. 
„ román „ 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K. B. 

Utasítás a községi iskolaszékek, valamint a községi 
elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-tanítói 
részére. (1868. évi XXXVIII., 1876. évi XXVIII. t.-c. 
és 1902. évi okt. 21-én 44.246. sz. r.) Netto ára 
1 K. K. B. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvás-
ról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi október 
8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyermek-
menedékházak felügyelőbizottságai (községi iskola-
székek és állami iskolai gondnokságok) számára a 
kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása 
tárgyában. (Vallás- és közokt. minisztérium 1892. 
évi okt, 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

Utasítás a polgári községek számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi okt. 8-án 
44.000. sz. r.) Netto ára 1 K. K. B. 

Utasítás a törvényhatósági közig, bizottságok számára 
a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában. (Vallás- és közokt. miniszt. 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 40 f. K. B. 

Utasítás az állandó és nyári gyermekmenedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. (Vallás- és 
közokt. miniszt. 1892. évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) 
Netto ára 44 f. K. B. 

X. Könyv- és tauszerjegyzékek. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-
mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. júl. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Jegyzéke a kisdedóvónőképző-intézetek számára szol-
gáló könyveknek. (1892. évi 49.308. sz.) Netto ára 
30 f. K. B. 

I. Jegyzéke az áll, községi, társulati és magánjellegű 
népokt, tanintézetek, kereskedelmi és ipariskolák 
használatára engedélyezett tankönyveknek. 2 ív. 
(1888. évi dec. 20-án "17.358. sz. r.) N. á. 50 f. K. B. 

II. Jegyzék ugyanazokról. (1889. évi április 10-én 
14.539. sz. r.) Netto ára 10 f. K. B. 

III. Jegyzék ugyanazokról. (1890. évi ápr. hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

IV. Jegyzék ugyanazokról. (1891. évi jún. 14-én 
26.704. sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

V. Jegyzék ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

VI. Jearyzék ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

VII. Jegyzék ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 
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VIII. Jegyzék ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. r.) ! 
Netto ára 50 f. K. B. 

IX. Jegyzék ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

X. Jegyzék ugyanazokról. (1897. évi 71.662. sz. r.) j 
Netto ára 50 f. K. B. 

XI . Jegyzék ugyanazokról. (1899. évi 19.004. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

XII . Jegyzék ugyanazokról (1891. évi 45.702. sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 

XIII . Jegyzék ugyanazokról. (1902. évi 13.262. sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 
XI. Népiskolai kezelési és rendtartási 

nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. N. ára 4 f. Ny. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 8 f. Ny. 
Népisk. költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. Ny. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló szám-

adás (kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi 
XXXV III. t.-c. 38. és 39. §-a ért.) N. ára 6 f. K. B. 

Felvételi napló a/2. m. 1 ív b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
t/2. Előmeneteli és mulasztási napló. 1 ív 4 tanulóra. 

Bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Együttes összeírási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 belív 144, 1 külív 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. K. B. 

Bérszerződés a kincstár által bérbe veendő épületek 
számára. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 

Tandíjmentességért folyamodók kim. 1 ív n.á. 4 f. K.B. 
Polg. isk. anyakönyv (kül- és belív). 1 ív n. á. 10 f. Ny. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül- és belív). 1 ív bolti ára 
10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Polgári isk. előmeneteli és mulasztási napló 6/5, 
1 ív 4 tanulóra. Netto ára 3 f. K. B. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
belív). 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

Minősítvényi táblázat tanítók számára. 1 ív bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. K. B. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 ív netto ára 6 f. K. B. 

Haladási napló (kül- és belív). 1 ív bolti ára 4 f, 
netto ára 3 f. K. B. 

Látogatási napló (kül- és belív). 1 ív bolti ára 4 f, 
netto ára 3 f. K. B. 

Kimutatás az áll. el. iskolába beiratkozott mindennapi-
és ismétlő tanulókról. 1 belív 84, 1 külív 42 lanuló 
számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 belív 88, 1 külív 64 
tanuló számára. 1 ív b. ára 4 f, n. ára 3 f. K. B. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. Ny. 

XII. Kisdedóvodai és gyermekmenedék-
házi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedé vónöképzö- intézetek szervezeti 
szabályzata. 50 f. K. B. 

A kisdedóvóHŐképzö'intézetek tanterve. 24 f. K. B. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézetben 

végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. Iv. B. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői kép.-vizsgálatra 

bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 10 f. K. B. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. évi 
49.308. sz.) 30 f. K. B. 

Együttes összeírási kimutatás a 3—14. életévet be-
töltő gyermekekről. 4 f. K. B. 

Kisdedóvodai felv. napló, a 1 m.. b.á. 4 f, n.á. 3 f. K. B. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. K. B. 
Kisdedóv. mulaszt, napló, bel- és külív. b/1 m. 3 f. K. B. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyerm. névsora, 4 f. K. B. 

Nyári gyermekmenedékházak vezetésére kép. anya-
könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Nyári gyermekmenedékházak vezetésére képesítő 
bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f K. B. 

Állandó gyermekmenedékbázak vezetésére képesíti» 
bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

XIII. Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. K. B. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f. netto ára 2 f. K. B. 
Mulasztási kimut. (bel- és külív), b. á. 5 f, n. á. 4 f. K. B. 
Felvételi napló (bel- és külív), a/3 m., bolti ára 6 1, 

netto ára 1 f. K. B. 
Osztálynapló (bel- és külív), b. á. 5 f, n. á. 4 f. K. B 
Mulaszt, napló (bel-és külív), b 3 m.,b.á.4f,n.á. 3 f. K.B. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és külív), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. K. B. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. K. B. 
Iparos tanonciskola szervezete. N. ára 40 f. K. B. 
Ipariskolai ellenőrző-könyvecske. N. ára 30 f. K. B. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a 1 minta (bel- és külív). 1 ív 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára, b/4. minta (bel- és külív). 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

XIV. Nyomtatványok képzöintézetek 
szániára. 

Felvételi napló, 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. Ny. 
Anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, netto ára 5 f. K. B. 
Időszaki értesítő, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Iskolalátogatási bizonyítvány, b. á. 3 f, n. á. 2 f. Ny. 
Osztályozó-ív (évvégi és évharmadi), 1 ív bolti ára 

14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítóképző oszt. bizonyítvány, b. á. 8 f, n. á. 6 f. Ny. 
Tanítónőképző oszt.bizonyítvány,b. á..8 f, n. á. 6 f. Ny. 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, 

netto ára 5 f. Ny. 
Zenéből vizsg. anyakönyve, 1 ív b. á. 16 f, n. á. 12 f. Ny. 
Munkamesternői anyakönyv, 1 ív b.á. 16 f, n.á. 12f. Ny. 
Tanítói oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítónői oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Bizonyítvány énekből, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. Ny. 
Munkamesternöi bizonyítvány, b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról, bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
Kivonat anyakönyvből, 1 ív b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
Osztályozó-ív képesítö-vizsg. számára, 1 ív bolti ára 

11 f, netto ára 8 f. Ny. 
Osztálynapló, 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
Mulasztási napló CJ, 1 ív b. á. 14 f, n. á. 10 f. Ny-
Orsz. anyakönyv népisk. tanítóságra képesített taní-

tókról. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 
Orsz. anyakönyv népiskolai tanítónőségre képesített 

tanítónőkről. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 
Kimutatás a tanító(nő)-képző I. osztályába felvételre 

jelentkezett folyamodókról. 1 ív bolti ára 8 f, netto 
ára 6 f. K. B. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai taní-
tóságra képesített tanítókról. Bolti ára 14 f, netto 
ára 10 f. K. B. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai tanító-
nőségre képesített tanítónőkről. Bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. K. B. 

XV. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. b.á. 12 f, n. á. 9 f. K. B. 
Népisk. (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. Ny. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk sz. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 pd 

netto ára 4 f. Ny. 
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Gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népiskolai 
bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 

Ipari szakosztállyal megtoldott felső népiskolai bi-
zonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 

Polg. fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
Polg. leányisk. bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
Polg. fiúiskolái bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 V. netto ára 3 f. K. B. 
Polg. leányisk. bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Tanítóképezdei bizonyítvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Tanítónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Munkamesternöi bizonyítvány. 1 péld. n. ára 7 f. Ny. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. Ny. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. n. ára 10 f. Ny. 
Felső nép- és polg. iskolai tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. K. B. 
Felső nép- és polg. iskolai tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. K. B. 
Egyházi ének- és zenebizonyítvány. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
Elemi népisk. tornatanítónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 4 f. Ny. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. K. B. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pd. netto ára 1 K 20 f. K. B. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézimunka-
tanfolyam-bizonyítvány. (32.028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

XVI. Felsőbb leányisk. nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 0 f. K. B. 
Jelentő-ív a tanév kezdetén. 1 péld. n. ára 4 f. K. B. 
Jelentő-ív a tanév végén. 1 péld. n. ára 4 f. K. B. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák számára 

(díszes kiállításban). Netto ára 1 K. K. B. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. Fűzve, b. á. 50 f. n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

XVII. Felső keresk. isk. nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére : B. ára N. ára 
1. Érettségi bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
2. Bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
3. Beíró-könyv, kiil- vagy belív . . . 8 f. 6 f. Ny. 
4. Tanulmányi napló, kül- v. bélív . 8 f. 6 f. Ny. 
5. Fegyelmi napló, kül- v. belív . . 8 f. 6 f. Ny. 
6. Kimutatás éretts. vizsg., kül- v. belív 10 f. 8 f. Ny. 
7. Osztály-névkönyv 10 f. 8 f. Ny. 
8. Minősítő-táblázat tanárok részére . 8 f. 6 f. K.B. 

XVIII. Niői kereskedelmi szaktanfolyami 
nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi, 
•ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és külív.) 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

Bizonyítvány. 1 ív netto ára '6 f. K. B. 
Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 

Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló stat'sz-
tikai kimutatás. 1 ív b. á." 10 f, n. á. 8 f. K. B. 

A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 
26.033. sz. a. k. r.) Bolti á. 26 f, n. á. 20 f. K. B. 

XIX. Tanfelügyelői kezelési nyom-
tatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Tárgymutató. II. minta. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Előadó-ív. III. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Iskolalátogatási napló. IV. m. 1 ív netto ára 4 f. Ny 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 ív n. á. 4 f. Ny. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 ív n. á. 6 f. Ny. 
Tanítói változási jelentés. XL m. 1 ív n. á. 2 f. Ny. 
Határidő-napi«'). 1 ív netto ára I f. K. B. 
Jegyzőkönyv a teljesített iskolalátogatásról. 1 ív netto 

ára 3 f. K. B. 

XX. Gazdasági ismétlő-iskolai nyom-
tatványok. 

Felvételi napló, bel- és külív, a/2 m., n. á. 3 f. K. B. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és külív, egy ívre 20 

név írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Haladási napló (bel- és külív), egy ív bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. K. B. 
Mulasztási napló (bel- és külív, egy ívre 10 név 

írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, külív, 
egy ív 3 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3. f, belív, 
egy ív 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 

Mulasztási kimutatás, 1 belív 88, 1 külív 83 tanuló 
számára, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

T a n e s z k ö z ö k . 
Szemléleti k é p e k . * IV. szállítmány. Tartalma : 

1. Alföldi gazda udvara. — 2. Felföldi gazda udvara. 
— 3. A földmíves nyári foglalkozása. — 4. Zöldség-
piac. — 5. Gyümölcstárlat. — 6. Fazekas és takács. 
— 7. Épülőfélben levő házak. — 8. Iskolaterem bel-
seje. — 9. A bükk és gyertyánfa. — 10. Mocsaras 
vidék tájképe, b. á. 13 K, n. á. 11 K 70 f. K. B. 

Gönczy P . A métermértékek fali táblája, magyar, 
német, tót, ruthén, vend és szerb nyelven. Bolti ára 
1 K, netto ára 90 f. K. B. 

Gönczy P . Szöveg a niétermérték-táblához, német, 
tót, ruthén és vend nyelven, b. á. 60 f, n. á. 50 f. A 
tábla szöveggel együtt. Bolti ára 1 K 60 f, netto  
ára 1 K 40 f. K. B. 

Gönczy I ' . Épülettervek. Magyar, tót és szerb nyelven, 
1 példány, b. á, 2 K 40 f, n. á. 2 K. K. B. 

Rasch-féle természetrajzi ábrák (16 darab színezett 
tábla, állat-, növény- és ásványtanhoz, táblapapirra 
felhúzva és 4' 4 ívre terjedő magyarázó szöveggel, 
netto ára 13 K 20 f. A. 

l$opp-féle természettani ábrák (10 darab színezett 
tábla. 4 ívre terjedő magyarázó szöveggel, felhúzat-
lan. Netto ára 8 K. K. B. 

Hopp-féle természettani (géptani) ábrák. K. B. 
Számológép golyókkal (1 11 cm. hosszú). N. á. 12 K. A. 
Metzner Alfons. Sz&mvető-kész iilék az elemi és pol-

gári iskolák, számára utasítással. N. á. 36 K.I.K. B. 
* Az I., II. és III. szállítmány nem kapható. 
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Bopp. Métermértékek gyűjteménye. Tartalma : 1 db 
bádogliter. 1 db bádogdeciliter, 1 db bádogcentiliter, 
1 db pléhköbliter, 1 darab pléhcentiliter és 1 db 
deciméter-fakocka, 1 db 1 kilogramm vassúly. 1 db 
10 dekagramm rézsúly, 1 db 1 dekagramm rézsúly 
és 1 db 1 gramm rézsúly, valamint egy méterrúd. 
Kettő ára 10 K. A. 

Dohánytermelés 1 tábla 18 sz. N. á. 2 K. 

B)k m.kir.tud,-egyetemi nyomda kiadványai, 
Kath. elemi népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv. 8°. 61 a ív, kötve, bolti ára 
3(5 f, netto ára 30 f. 

Német nyelven. 8°, 5', 2 ív, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 83, 5'/2 ív, kötve, b. ára 32 f, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8P, 8>A ívi kötve, bolti ára 54 f. netto ára 44 f. 
Német nyelven. 8°,10'A ív,kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8°, 9 >A ív, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, 16'/a ív, kötve, b. á. 96 f, n. á. 80 f. 
Német nyelven. 8°, 16 ív, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 83, 16'A ív, kötve, b. ára 96 f, n. ára 80 f. 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 ív, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 19V« ív, kötve, bolti á r a i Iv28f, 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetéssel, 

III. és IV. osztály számára. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 171/* ív, kötve, b. ára 80, n. ára 66 f. 
Tót nyelven. 8°, 15'A ív, kötve, b. ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző, 8°, 2'A ív, fűzve, b. ára 14 f, n. ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. osztály számára. 

8°, 10 ív, kötve, bolti ára 64 f. netto ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 8 \ 

15'/8 ÍV, kötve, b. ára 82 f, n. ára (8 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

oszt. sz. 8°, 12'/2 ÍV, kötve, b. á. 88 f, n. á. 72 f. 
Tót nyelven. 8°, 12'A ív, kötve, b. ára 94 f, n. ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 ív, kötve, bolti 

ára 50 f, netto ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. oszt. számára. 

8', 6 ív, kötve, bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. szá-

mára 8°, 6', 2 ív, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 

Tót nyelven. S^, 6',4 ív, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f 
Német. Fejszámolási módszertan • I. és IL osztály 

számára. — Tanítók és tanítójelöltek számára. 
8°, 12'/2 ÍV, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8°, 91,2 ív, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes péld. = 10 lap, ára 1 K 78 f. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 1 2 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 30 f. 

Izraelita iskolák számára. 
Német. ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

êP, 5'A ív, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák II. 

oszt. számára. 8°, 9'A ív, kötve, b. ára 54 f. n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 11 ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskoláid 

III. és IV. oszt. számára. 8 ' , 17', 2 ív, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 17'A ív, kötve, b. ára 82, n. á. 68 f. 
Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8=, 4 ív, kötve, bolti ára 26 f, netto ältt 22 f. 
Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 

8°, 8 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 
Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f. n. ára 30 f. 
Német. Számolási gyakorlókönyv a népisk. IV. és V. 

oszt. sz. 8°, 6'A ív, kötve, ' b. á. 42 f, n. á. 36 f. 

Szerb iskolák számára. 
Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 

8°, 5'A ív, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 8°, 103A ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 8°, 3'/2 ív, kötve, b. ára 22 f, n. ára 20 f. 
A karlóczai gör. kel. synodus által kiadott Kis Kate-

kizmus. 8 J , 4'A ív, kötve, b. á. 26 f, n. á. 22 f. 
A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák szá-

mára kiadott Katekizmus. 8a , 8V2 ív, kötve, holt-
ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 3'/* ív, kötve, b. á. 26 f, n. á. 22 f. 
Kis Katekizmus. 83, 1 'A ív, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Román iskolák számára. 
Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-

mára. 8 J , 4'A ív, kötve, b. ára 28 f, n. ára 24 f. 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket t isztelettel fölkérjük, hogy megrendelése ik megté te léné l a követ -

kezőket szíveskedjenek szem előtt tartani: 
1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

2. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk el 
megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendelkezési 
joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

3. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — ille-
tőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

4. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tankönyvek 
szolgáltatnak — a 28.078/90. sz. a. kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok mellett — ki. 

5. Magánszemélyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

6. A könyvküldemények portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenben, ha netto-áruk előlegesen 
beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómentesen küldetnek 
•meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót a megrendelő tar-
tozik viselni. 

7. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatos.'ttatik. 
Budapesten, 1904. évi julius hó 1. 

A m, kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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41.983. számhoz. 

ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT. 
Az 1904/905. tanév kezdetétől a fiumei állami 

felső kereskedelmi iskolánál egy 800 koronás ösztön-
díj töltendő be. Ezen ösztöndíjra a Magyarország 
területén levő és nyilvánossági joggal bíró gimná-
ziumoknál, reál- és polgári iskoláknál a kereskedői 
pályára készülő bármilyen vallású magyar növendékek 
tarthatnak igényt, kik ezen középiskolák IV. vagy 
V. osztályát általános jeles eredménnyel végezték, az 
erkölcsi magaviseletben jó érdemjegyet nyertek. 

A folyamodványok a következőkkel szerelendők föl : 
1. A tanuló keresztlevelével, illetőleg születési bizo-

nyítványával. 
2. A tanuló 1903/904. tanévi bizonyítvánnyal, 

melyből kitűnjék, hogy valamely magyarországi nyil-
vános joggal bíró gimnázium, reál- vagy polgári 
iskola IV. vagy V. osztályát jeles előmenetellel és 
jónak minősített erkölcsi magaviselettel végezte. 

3. A tanuló vagyoni állapotát és családi viszonyait 
feltüntető és hatóságilag igazolt szegénységi bizo-
nyítványai. 

4. Esetleg annak kimutatásával, váljon élvez-e a 
tanuló vagy egyik testvére segélyt vagy ösztöndíjat 
és mily alapból V 

5. A folyamodó atyjától vagy gyámjától kiállított 
kötelező nyilatkozat arról, hogy az ösztöndíj ado-
mányozása esetében az illető tanuló keresk. tanul-
mányait a fiumei állami felső kereskedelmi iskolán 
fogja elkezdeni és az érettségi vizsgálatot is ide értve, 
ugyanott be is fogja fejezni. 

Az így fölszerelt kérvények a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. minisztériumhoz címzendők és 1904. évi 
július hó 25-ig a fiumei állami felső kereskedelmi 
iskola igazgatóságánál nyújtandók be. 

Az ösztöndíjat három tanéven át fogja élvezni az 
illető tanuló, ha azonban a tanév végén nem mutat 
föl legalább is általános jő előmenetelt, az ösztöndíj 
további élvezetétől elesik. 

Az ösztöndíjat továbbá oly föltétellel kapja az illető 
tanuló, hogy kereskedelmi iskolai tanulmányainak 
befejezése után gyakorlati keresk. pályára lépjen. 

A fiumei állami felső kereskedelmi iskola igazgató-
ságának elkerülésével közvetlenül a vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumhoz benyújtott folyamodványok 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapest, 1904 június hó 21-én. 
A vallás- és közoktatásügyi 

(21/h—II—1) m. kir . miniszter. 

PÁLYÁZATOK. 
A pusztafás i hitbizományi uradalomnál betöltendő 

r. kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Megkíván-
tatik 30 évet betöltött életkor, fedhetlen élet, kellő 
qualificatió és zenei jártasság az éneklés és orgonálás-
bíin. Az illető évi javadalmazása következő : 1200 
korona készpénz, 30 hektó búza, 14 hektó árpa, 20 
hektó esős tengeri, 3 hold'tengeri föld, 3 öl fa, 200 
liéve rőzse, 2 marha és 2 sertéstartás. A tanítói lak 
áll : 3 szoba, 1 konyha, 1 cselédszoba, 1 kamra és 
pincéből. Megjegyeztetik, hogy az uradalmi cselédség 
85°/o református, kiknek vallási oktatást a ref. lelkész 
ad bizonyos meghatározott napokon. Pályázók küldjék 
folyamodványaikat s bizonyítványaik másolatát, 
melyeknek eredetije az állás elnyerése esetén lesz be-
mutatandó, a pusztafási uradalom intézősége címén 
Pusztafás, pósta Körösladány. Folyamodási határidő 
július 15-ig, mely időn túl pályázatok nem vétetnek 
figyelembe. (407-111-3) 

49.707. szám. Pályázat. A Karlitzky Albert-féle 
alapítványból a Temes, Torontál és Krassó-
Szörény v á r m e g y e róm. kath. iskolák tanítóit, 
valamint ezek özvegyeit és árváit illető hét, évi egy-
száz (100) koronás és egy, évi nyolcvan (80) koronás 
segélydíjra pályázat hirdettetik. Ezen segélydíjra 
jogosítvák 1. az említett iskolák tanítói, kik a tanítói 
vizsgát letették s illetőleg ennek letétele alól ható-
ságilag fölmentettek, erkölcsi magaviseletük, nem-
különben a tanítói pályán kifejtett működésük által 
magukat kitüntették, s a tanításra agg koruk, vagy 
pedig testi fogyatkozásuk miatt alkalmatlanokká 
váltak, az orsz. tanítói nyugdíjalapból azonban ellá-
tást nem élveznek.- 2. A jogosult tanítóknak a) özve-
gyei, kik kifogástalan erkölcsi magaviseletet tanúsí-
tottak, férjükkel életfogytiglan éltek avagy tőlük 
önhibájukon kívül választattak el; bj árvái, kik tizen-
negyedik életévüket még nem érték el. A jelzett 
segélydíj a tanítóknak életfogytiglan, a tanítók özve-
gyeinek szintén életfogytiglan s illetőleg űjból való 
férjhezmenetelükig, az árváknak pedig 14-dik életévük 
betöltéseig adományoztatik. A folyamodók minősítését 
igazoló okiratokkal kellőleg fölszerelt folyamodványok 
a vallás- és közokt. m. kir. minisztériumnál f. é. 
július hó 31-ig bezárólag nyújtandók be. Budapest, 
1904. június hó 12-én. A vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől. (20/h—III—3) 

Okleveles tanítónő gyermekek tanítását elvállalja 
a két hónapi szünidőre. Bővebb fölvilágosítást levél-
ben nyújt : Pongrác Róza tanítónő Tatárfalu (Szatmár 
megye) u. p. Csenger. (474—III—3) 

A kenderes l (Jásznagykúnszolnok vármegye) ev. 
ref. egyházi presbitériuma pályázatot hirdet egy 
tanítói állomásra. Díjazás 900 korona készpénz és 
160 korona lakbér, negyedévi részletekben előre 
fizetve. Kötelesség : ez idő szerint a III.—VI. osztályú 
lányiskola vezetése, az egyházkerületi tanterv alapján. 
Az iskolaszék javaslatára áthelyezhető az I—II. 
osztályú vegyes iskola vezetésére. Minthogy a presbité-
rium már a mult iskolai évben elhatározta, hogy 
iskoláiban férfitanítókat alkalmaz, pályázók vegyék 
figyelembe, hogy ezen állással vele jár a női kézi-
munka tanítás kötelessége is. Állandósítás egy évi 
sikeres működés után történik. Pályázatok az ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz címezve f. évi július 12-ig adandók 
be. Győry Lajos, lelkész. (530—11—2) 

Bónya (Sopron megye) róm. kath. iskolánál egy 
újonnan szervezett osztálytanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés 800 kor. a kertilletékkel együtt ; 
két csinos szoba, konyha, éléskamra áll rendelkezésre. 
Iskola- és lakásfűtésre 24 Q-mét. puhafa. Kötelessége 
az első osztályban tanítani, a kántortanítót akadá-
lyoztatása esetén helyettesíteni, a növendékeket 
naponta templomba vezetni, ott azokra felügyelni. 
Tannyelv német-magyar. Kérvények aug. l-ig nyúj-
tandók be az iskolaszék elnökségéhez. Az állás szep-
tember elsején foglalandó el. (517 —II—2) 

A borisfalvi (Sopron megye) róm. kath. nép-
iskolánál két osztálytanítói állás töltendő be. Mind-
egyiknek jövedelme 800 korona, bútorozott lakás, 
fűtés és takarítás. Tannyelv : horvát-magyar ; azért a 
szlávnyelvű pályázók előnyben részesülnek. Pályáz-
hatnak okleveles tanítónők is ; a férfitanítők a kánto-
riakban segédkeznek. A megválasztottak az ismétlő-
iskolákat a főtanítóval fölváltva tartják. A folyamod-
ványok Csenár Ferenc plébános címére Szabad-
bárándra intézendők július 15-ig. (-535—II—2) 

Az otrokocsi (Götnör) ref. népiskolai tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : föld, életnemű, pénz 
államsegéllyel 800 kor. Kötelessége tanítás, kántori 
teendőkön kívül évente 4 vasárnapot kivéve a temp-
lomi szolgálat végzése. Fölszerelt kérvények július 
15-ig Bejei ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(532—II—2) 
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Alsó-Micsinye (Zólyom m.) ev. leányegyház 
okleveles tanítót, esetleg okleveles óvónőt keres. 
Jövedelem: a leányegyháztól terményekben és kész-
pénzben 600 kor., állami kiegészítés címén 200 kor. 
és szabad lakás. Tannyelv : tót-magyar. Kellően föl-
szerelt kérvények július hó 10-ig Linder Mihály ev. 
lelkészhez Felső-Micsinyére küldendők. 

Mócsa (Zólyom m.) ev. leányegyház okleveles 
tanítót, esetleg okleveles óvónőt keres. Javadalom : a 
leányegyháztól terményekben és készpénzben 600 kor., 
állami kiegészítés címén 200 kor. és szabad lakás. 
Tannyelv: tót-magyar. Pályázati határidő 1904 július 
10. Linder Mihály, felső-micsinyei ev. lelkész. 

Cserény-Csécsény (Zólyom m.) ev. leányegyház 
oki. tanítót, esetleg oki. óvónőt keres. Javadalom : a 
leányegyháztól terményekben és készpénzben 600 kor., 
állami kiegészítés címén 200 kor. és szabad lakás. 
Tannyelv : tót-magyar. Pályázati határidő 1904 július 
10. Linder Mihály, felső-micsinyei ev. lelkész. 

(528-11—2) 
A magyar - homorogi ev. ref. vegyes iskola 

tanítói, s kántori állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 800 korona készpénz, mely az Egyház pénz-
tárából évnegyedenként előre fizetendő. Temetési 
stóla 72 korona, az ismétlő iskolakötelesek tanításáért 
illető szülők fizetnek egy koronát ; lakás, melléképü-
letekkel. Kötelessége : hat osztályú vegyes iskolában, 
s téli vasárnapokon az ismétlő-iskolásokat tanítani ; 
templomban és temetéseknél az éneklést vezetni. A 
mindennapi iskolakötelesek száma 120, ismétlő-isko-
lások száma 48. Az állás f. évi szept. 1-én foglalandó 
el ; mivel azonban az elhalt tanító örököseit illeti még 
szept. és okt. hóban a tanítói rendes fizetés és lakás, 
ezen két hónapról az elválasztandó tanító segédtanítói 
fizetést kap az elhalt tanító örököseitől, havonként 
30 koronát, egyszobás lakást és teljes ellátást. Kellő-
leg fölszerelt pályázati kérvények az oklevéllel együtt 
1904 július 13-ig adandók be. M.-Homorog, u. p. 
Szakái, Biharmegye. Nyesze István, lelkész. B. Tarsoly 
József, gondnok. (529—II—2) 

Az első magyar papíripar részvénytársaság n a g y " 
szlabosi telepén fenntartott elemi népiskolája, meg-
üresedett tanítói állomására pályázatot hirdet. Köte-
lessége : az osztatlan 6 osztályú elemi és a 3 tanfolyamú 
ismétlő iskolának vezetése. Tannyelv : a magyar, de 
a német nyelvben való jártasság is megkívántatik. 
Javadalma : havi előleges részletekben fizetendő évi 
1200 korona, két szobából s mellekhelyiségeiből álló 
lakás, fűtéssel és világítással s az országos törvény 
által meghatározott korpótlék. Pályázati határidő 
folyó évi július 30. ; a kellően fölszerelt pályázatok 
Nagyszlaboson : Kletzl Erhárd, papírgyári igazgató, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. A megválasztott 
méltányos költözködési költségre is számíthat. 

(548-11—2) 
A k i skunmajsai aut. orth. izr. hitközségnél 

szept. 1-jére néptanítói állás betöltendő. Javadalma-
zás : 600 kor., szabad lakás és fölfolyamodás alatt 
levő államsegélyből 200 kor., amelyért a hitközség 
nem szavatol. A pályázat júl. 27-én lejár. Dr. Glück 
Albert s. k., isk.-széki elnök. (541—III—1) 

A s zatmárnémet i ev. ref. tanítónőképző-intézet 
I. osztályába az 1904—905. iskolai évre fölvétetnek 
oly 14 évet betöltött növendékek, akik a polgári 
vagy felsőbb leányiskola IV. osztályát sikeresen vé-
gezték. A fölvételi kérvényhez a következő okmányok 
csatolandók : 1. Születési bizonyítvány. 2. Iskolai 
bizonyítvány. 3. Orvosi bizonyítvány a folyamodónak 
a tanítónői pályára alkalmas voltáról. 4. Himlőoltási 
bizonyítvány. Tandíj : havonkint 6 korona, fölszere-
lési díj év idején 14 korona. Az intézet internátussal 
van egybekötve, melynek havi díja 44 kor. Bővebb 
fölvilágosítással szolgál az igazgatóság, 

(563—II—1) 

25. SZÁM. 

Peterden (pósta Rácpetre, Baranya megye) mint 
képesítetlen, de az iskola vezetésben 5 évi gyakor-
lattal és erről igen kedvező bizonyítvánnyal bíró 
egyén ajánlkozom vagy pusztára, vagy rendes tanító 
mellé kisegítő tanítónak. Családom magammal együtt 
három tagból álló. Címem: Börzöli Gyula, ref. ideigl. 
helyettes tanító. (556—1—1) 

A s omogyberzence i róm. kath. iskolaszék 1904 
szeptember elsejével elfoglalandó osztálytanítói állásra 
július 14-én lejáró határidővel pályázatot hirdet. Fize-
tése polgári évre 900 korona, a törvényszabta év-
ötödös korpótlék, egy bútorozott szoba fűtés és tiszto-
gatással. Kötelessége 4., 5., 6. fiúosztály önálló veze-
tése, az iparostanoncok díjnélküli oktatása ; kántori 
teendőkben, faiskola-kezelésben segédkezni; az ifjúsági 
egyesület énekkarát vezetni, könyvtárát kezelni ; az 
iskolás - gyermekek miséjén jelenlenni, azokra fel-
ügyelni. Ha a megválasztott szorgalmas, törekvő ifjú 
leend, különórák adásából havi 30—40 koronát sze-
rezhet. Kellően fölszerelt kérvények az iskolaszékhe-
intézve, hozzám küldendők be. Dénes Lajos, igazgató-
tanító. _ (557-1—1) 

A gádoros i ágostai hitv. evang. egyház állam-
segélyes tanítói állására pályázatot hirdet. Fizetés : 
100 korona lakbér, 800 korona készpénz, minden 
gyermektől 60 fillér beiratási díj és a stóla felerésze. 
Kántori teendőket a másik tanítóval fölváltva végez. 
Pályázatok július 15-ig a lelkészi hivatalhoz külden-
dők. _ (558—1—1) 

A bars-némethi községi iskolaszék egy újonnan 
rendszeresített tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalmazás : a községtől évi 400 korona ; államsegély-
ből 400 korona ; kertpótlék 20 korona ; két szoba, 
konyha, kamra és fáskamrából álló szabad lakás az 
iskolai épületben. Kellően fölszerelt kérvények július 
hó 20-ig elnök címére intézendők. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Thuránszky Géza, iskolaszéki elnök. 

(559—II—1) 
A n a g y l é t a i auth. orth. izraelita hitközség isko-

lájában egy tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése 600 korona, az ismétlősök tanításáért 50 korona, 
a jegyzői teendőkéit 50 korona és lakáspénz 200 kor. 
Kötelessége az I—IV. osztályt tanítani. Pályázhatnak 
azon okleveles tanítók, kik a héberben kellő jártas-
ságot tudnak igazolni. Pályázati kérvények alulírott 
jegyzőhöz július 14-ig küldendők. Bernstein Lipót, 
alelnök. Fülöp József, hitk. jegyző. (560—1 — 1) 

Pályázat a trizsi ref. leányegyház előkönyörgő 
és kántortanítóságára. Javadalma : 346 korona állami 
kiegészítéssel 800 korona, lakás és melléképületek. 
Kötelességei : az iskola vezetése, tanítás, az isteni 
tisztelet végzése. Oklevéllel szabályszerűen fölszerelt 
kérvények július 20-ig a ragályi ref. lelkészi hivatal-
hoz küldendők. U. p. Ragály, Gömör megye. 

Pályázat a ragá ly i ref. kántortanítóságra. Fizetés : 
314 korona állami kiegészítéssel 800 korona, lakás, 
kert és melléképületek. Kötelesség : az iskola vezetése, 
tanítás, olykor templomi szószéki szolgálat végzése. 
Oklevéllel szabályszerűen fölszerelt kérvények július 
20-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők, u. p. helyben, 
Gömör megye. (561—1—1) 

Hrachov i s tye i ág. hit. ev., államilag segélyezett 
tanítói állomásra 800 kor. fizetés és term, lakás mellett 
július végéig alulírottnál lehet jelentkezni. Nyitra-
Krajna. Bochicky Mihály, lelkész. (552—I —1) 

A m o t y ó k i róm. kath. ktanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. A díjlevél természetbeni lakáson kívül 
577 kor. 26 fill, tanítói, 92 kor. 52 fill, kántori jöve-
delmet alapít meg; 178 kor. államsegély. A folya-
modványok kellően fölszerelve és a Nagytek. beszterce-
bányai magy. kir. Erdőigazgatóságra címezve f. é. 
július 10-éig dr. Gonda György, egyházker. tanfel-
ügyelőhöz Badinba (Zólyom) küldendők. 

( 5 5 5 - 1 - 1 ) 
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Muracsány község kisdedóvodájánál a második 
óvónői állás megüresedvén, erre pályázatot nyitok. 
Az óvónő évi fizetése : 800 korona készpénz, 1 szoba, 
1 konyha és 1 éléskamrából álló lakás. Fölhívom mind-
azon okleveles óvónőket, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy a szabályszerűen fölszerelt kérvényüket 
folyó évi augusztus hó 6. napjáig nálam benyújtsák ; 
megjegyzem, miként a testi épséget és egészségi álla-
potot feltüntető orvosi bizonyítvány is becsatolandó 
a kérvényhez, A választás folyó évi augusztus hó 9. 
napján d. e. 9 órakor fog megtartatni. A pályázók 
személyes megjelenését — sem a választás napjára, 
sem pedig előzőleg bemutatkozásra — nem óhajtjuk. 
Előnyben részesülnek oly pályázók, kik még korpót-
lékot nem élveznek. Az állás f. évi szept. hó 1. napjáig 
bármikor elfoglalható, a fizetés az állás elfoglalása 
napjától lesz folyósítva. Kelt Muracsányban (Zala vár-
megye), 1904. évi június hó 29. napján. Haris Károly, 
községi jegyző, a községi iskolaszék elnöke. 

( 5 6 2 - 1 - 1 ) 
A s i l ingy ia i ág. hitv. ev. leányegyház levita-

tanítót keres. Fizetése : 800 korona s lakás, 3 öl 
kemény fa, melyből az iskola is fűtendő. Tannyelv : 
magyar-német. Jelentkezhetni július 17-ig a gondnoki 
hivatalnál. _ (295-11—1) 

Kaposszekcsö ág. ev. okleveles másodtanítőt 
keres. Fizetés : A hitközségtől 400 K havi részletek-
ben, 200 K lakbér. 400 K államsegély kilátásba van 
helyezve. Kötelesség : a 3 alsó osztályt tanítani. Tan-
nyelv : magyar-német. Kellően fölszerelt folyamod-
ványok a kaposszekcsői ev. iskolaszékhez címezve, 
július 20-ig beküldendők Hoffmann Samu kántor-
tanítóhoz. (553—11—1) 

Pályázat a c sákberényi ev. ref. tanítói állásokra. 
I. Kántortanítói állás javadalma : tisztességes lakás 
és kert. Földhaszon, munkadíj, készpénz, rozs-ár érték, 
széna, hús, só, faggyú érték, fa, tandíj és apróbb díjak 
értéke, a nmságú kultuszminisztérium által adandó 
segéllyel 73 koronával : 800 koronára kiegészíttetik. 
Pályázó ev. ref. okleveles lehet. Pályázati határidő 
f. é. július 21. Hivatalbalépés ideje : szeptember 1. 
II. Másodtanítói állás. Javadalom : lakásul egy szoba, 
pénz az egyháztól: 480 korona, tandíj : 2—2 korona; 
mintegy : 120—130 korona ; megígért államsegély : 
200 korona. Pályázhat ev. ref. okleveles. Pályázati 
határidő: július 21. Hivatalbalépés ideje: szept. 1. 
Kérvények és okmányok Balatonfő-Kazárra (p. h. 
Veszprém m.) alulírotthoz küldendők, id. Medgyaszai 
Vince, esperes. (539—1—1) 

A marosludasi aut. orth. izr. hitközség hatosz-
tályú elemi iskolájánál nyugdíjaztatás folytán ürese-
désbe jött rendes tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak mindazon izr. okleveles tanítók, kik a 
törvényes tananyagon kívül a német és héber tan-
anyagot is kifogástalanul tanítani képesek. Javadal-
mazás : a) Törzsfizetés 600 K. b) A törvényesen elő-
írt tantárgyak és tanidőn kívül az iskolaszék által 
megállapítandó időben a héber és német tananyag 
tanításáért 300 K és végül lakbérért 120 K. Pályá-
zatok, melyek f. é. július hó 31-ig alulírthoz benyúj-
tandók, fölruházandók : a) a rendes oklevelen kívül 
bj vallás - erkölcsi, c) családi és dj netáni eddigi 
működéséről szóló bizonyítvánnyal. Megjegyeztetik, 
hogy esetleg a helybeli állami iskolában hittanításért 
100 K javadalmazásban részesülhet. Maros-Ludas, 1904 
június hó 10-én. Lőwinger Lajos, isk.-sz. elnök. Adler 
József, jegyző. (470—IV—1) 

Oldalam mellé evang. nőtlen segédtanítót vagy 
tanítónőt keresek. Kötelessége : I—VI. osztályt vezetni 
és ismétlőket oktatni. Fizetése egy tanévre 200 kor. 
és teljes ellátás. Tannyelv tót-magyar. Az állás szept. 
1-én elfoglalandó. Jelentkezhetni július 25-ig az alul-
írottnál. Mogyoród, (Zólyom m.) u. p. Zólyom, 1904 
június 26. Stefiik Endre, ev, tanító. (.573—111—1) 

Az o sz tró i (Nyitra m.) róm. kath. iskolánál meg-
üresedett tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése: törzsfizetés a község pénztárából 512 kor., tűzi-
fára 72 kor., kertilletmény: 12 kor., földbérlet: ,84 
kor., községi kiegészítés : 120 kor. Köteles a minden-
napi iskolásokon kívül az ismétlő-, esetleg a gazdasági 
iskolát tanítani. Tót nyelv ismerete szükséges. Pályá-
zati határidő júl. 17., választás júl. 24. Folyamodványok 
főt. Reviczky Bertalan esperes úrhoz Csejthére külden-
dők. Krakován, 1904 június hó. Markovics Mihály, isk.-
széki elnök. (545—1 — 1) 

A debreceni ágost. hitv. evang. egyháznál a 
kántortanítói állás betöltendő. Javadalma : az egy-
háztól 1300 korona; a Schäfer-féle alapítványból ez 
idő szerint 200 korona ; tűzifa értéke 104 korona ; 
lakbér 400 korona, összesen 2004 korona. Azonkívül 
az esedékes ötödéves pótlék. Dalkör vezetésében jártas 
tanító tetemes mellékjövedelemre tehet szert. Kellően 
fölszerelt folyamodványok folyó évi július 20-ig alul-
írotthoz küldendők. Debrecen, 1904 júaius 26. Materny 
Lajos, főesperes. (571—II—1) 

A ho l i c s i ág. hitv. evang. egyházközség, tót tan-
nyelvű, második rendes tani lói (tanítónői) .állomásra 
(I. és H. oszt.) pályázatot hirdet. Javadalmazás : 800 K 
készpénzben, lakás és 2 öl tűzifa. Holies (Nyitram.), 
1904. június 28-án. Evang. lelkészi hivatal. 

(567—1—1) 
Az apate lek i ág. hitv. evang. egyház kántortanítót 

keres. Tannyelv : tót-magyar. Javadalom: lakás, kert-
tel, 400 korona az egyház pénztárából évnegyedenként 
előre, 190 korona államsegély, tizennégy katasztrális 
hold föld haszonélvezete. Jelentkezhetni július 17-ig 
lelkészi hivatalnál. (575 -11—1) 

A n . -kosztolányi újonnan szervezett állami elemi 
iskolánál évi 800 korona fizetésből, 200 korona sze-
mélyi pótlékból ós szabad lakásból álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles róm. kath. tanítók képesítő 
oklevéllel, nyelvismereteiket, esetleg különös képes-
ségeiket (tornászat, gazdasági szak, zene stb.) és 
magyar honosságukat igazoló iratokkal fölszerelt, 
1 koronás bélyeggel ellátott s a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez címzett kérvényeiket 
legkésőbben 1904. évi július hó 14-ig Bars vármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Aranyos-Marót, 
1904. évi július 2-án. Dr. Hámos, kir. tanfelügyelő. 

(22/h—I—1) 
A bars-berzencei újonnan szervezett állami elemi 

iskolánál évi 800 korona fizetésből, 200 korona sze-
mélyi pótlékból és szabad lakásból álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítónői állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó oklevelés r. kath. tanítónők 
képesítő oklevéllel, nyelvismereteiket, esetleg különös 
képességeiket (tornászat, gazdasági szak, zene stb.) és 
magyar honosságukat igazoló iratokkal fölszerelt, 
1 koronás bélyeggel ellátott s a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez címzett kérvényeiket 
legkésőbben 1904. évi július hó 14-ig Bars vármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Aranyos-Marót, 
1904. évi július hó 2-án. Dr. Hámos, kir. tanfelügyelő. 

(23/h—I—1) 
A paszéri újonnan szervezett áll. elemi iskolánál 

évi 800 korona fizetésből, 200 korona személyi pót-
lékból és szabad lakásból álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnye-
rését óhajtó okleveles róm. kath. tanítók képesítő 
oklevéllel, nyelvismereteiket, esetleg különös képessé-
geiket (tornászat, gazdasági szak, zene stb.) és magyar 
honosságukat igazoló iratokkal fölszerelt, 1 koronás 
bélyeggel ellátott s a m. kir. vall. és közoktatásügyi 
miniszterhez címzett kérvényeiket legkésőbben 1904. 
évi július hó 14-ig Barsvármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. Aranyos-Marót, 1904. évi július 
hó 2.-án. Dr. Hámos, kir. tanfelügyelő. (24/h—I—1 ) 
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A felsö-apáti-i újonnan szervezett áll. elemi isko-
lánál évi 800 korona fizetésből, 200 korona személyi 
pótlékból és szabad lakásból álló illetményekkel java-
dalmazott rendes tanítónői állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles róm. kath. tanítónők képe-
sítő oklevéllel, nyelvismereteiket, esetleg különös 
képességeiket (tornászat, gazdasági szak, zene stb.) 
és magyar honosságukat igazoló iratokkal fölszerelt, 
1 koronás bélyeggel ellátott s a m. kir. vall. és köz-
oktatásügyi miniszterhez címzett kérvényeiket leg-
későbben 1904. évi július hó 14-ig Barsvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Aranyos-Marót, 1904. 
évi július hó 2.-án. Dr. Hámos, kir. tanfelügyelő. 

( 2 5 / h - I - l ) 
A s imony-kisugróci újonnan szervezett áll. elemi 

iskolánál évi 800 korona fizetésből, 200 korona 
személyi pótlékból és szabad lakásból álló illetmé-
nyekkel javadalmazott rendes tanítói és tanítónői 
állomás. Az ezen állomások elnyerését óhajtó okleve-
les róm. kath. tanítók és tanítónők képesítő oklevél-
lel, nyelvismereteiket, esetleg különös képességeiket 
(tornászat, gazdasági szak, zene stb.) és magyar 
honosságukat igazoló iratokkal fölszerelt, 1 koronás 
bélyeggel ellátott s a m. kir. vall. és közoktatásügyi 
miniszterhez címzett kérvényeiket legkésőbben 1904. 
évi július hó 14-ig Barsvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A kinevezendő tanító köteles a róm. 
kath. egyháznak orgonálással is egybekötött kántori 
teendőit a hitközségtől nyerendő díjazásért ellátni. 
Aranyos-Marót, 1904. évi július hő 2.-án. Dr. Hámos, 
kir. tanfelügyelő. (26/h—I—1) 

Az avas -ú j v á r o s i ev. ref. nőtanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : lakás, kert, egyháztól 
60 korona, államtól 660 korona, tandíj, minden tanít-
ványtól (60—80) 4 korona, azonban az egyháztanács 
szegényebbekkel szemben fönntartja magának a tandíj 
megszabás jogát, meszelés pénz 8 korona. Kötelesség: 
1 Il-ik vegyes osztály tantervi tanítása, kézimunká-
val. Túlnépesség esetén pusztán az 1. osztály tanítá-
sára alkalmaztatás joga fönntartatik. Kérvények Széli 
György, lelkészhez július 20-ig intézendők. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. (572—H —1) 

A dunaszentbenedeki ev. ref. egyház pályázatot 
hirdet Il-ik tanítói állásra. Fizetés : 800 kor. készpénz 
az egyház pénztárából havi előleges részletekben. 
2 öl puhafa beszállítva, 1 szobából álló bútorozott 
lakás. Korpótlék az államtól kérve. Kötelessége : az 
I—II. vegyes osztály vezetése, az egyházi jegyző-
könyvek vezetése, kanonikus órákon az istentisztelet 
végzése. Oklevéllel mellékelt kérvények alulirt lelkész-
hez küldendők. Pályázati határidő aug. 15. Baksay 
Árpád, ref. lelkész. (607—III—1) 

A fe lsögal la i (Komárom m.) róm. kath. magyar-
német tannyelvű népiskolánál a III-ik osztálytanítói 
állásra július 28-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : 
800 korona havi előleges részletekben, bútorozott 
szoba, fűtéssel. Kötelessége : egy osztályt önállóan 
vezetni, a kántori teendőkben segédkezni. Kérvények 
főt. Heinrich Gyula, iskolaszéki elnök úrhoz intézen-
dők. Berkovics István főtanító. (608—I—1) 

A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság 
ózdi kerülete nép- és iparos-tanonciskoláinál egy 
1200 korona kezdőfizetéssel, lakás s fűtéssel egybe-
kötött tanítói állásra pályázatot nyitunk. Kívántatik 
a zenében (énekkarok vezetésében) való teljes jártasság. 
Ki az iparrajzolásban külön képesítését igazolja, 
előnyben részesül. Megfelelő működés esetén fokoza-
tosan 2200 koronáig terjedő szabályszerű előléptetés 
s kedvező üzemév esetén fizetési pótlék van kilátás-
ban. Csak nőtlen tanító kérvénye vétetik figyelembe. 
Fölszerelt kérvények az iskolaszékhez címezve, július 
hó 20-áig beterjesztendők. Az állás augusztus végével 
lesz elfoglalandó. Az iskolaszék. (602—II—1) 

Nagykáta (Pest megye) egy okleveles s a kántor-
ságban jártas segédkántortanító kerestetik. Fizetése 
egy évre 800 korona és lakás. Az állás augusztus 1-én 
elfoglalandó. Gerecs. (610—1—1) 

Csányba (Heves m.) 24 éven alóli, róm. kath. 
kántori teendőkben teljesen jártas egyén, ki jó hanggal 
bír, azonnal alkalmazást nyer. Javadalmai havi 25 
kor., bútorozott szoba fűtéssel, — ágynemű és 
mosáson kívül — élelmezés. Homonnay Pál, kántor. 

(578—II—1) 
A rédei (Veszprém vármegye) ev. reform, kántor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 1. 
Pénzfizetés és munkaváltság 141 kor. 20 fii. 2. Tűzifa 
20 méter cserhasáb. 3. Rozs 30 pozsonyi mérő, 4. 17 
hold szántóföld egy tagban közel a lakáshoz jó 
helyen és 2 hold páskumi föld, valamint 5 hold 
legelő-illetőség a közös legelőbén nyári legeltetés és 
szabad sertéstartás céljára. 5. Tandíj minden iskolás 
gyermektől 24 fill, és egy tetőzött fertály rozs (aki 
gabonát nem ád, az ehelyett 2 koronát fizet). 6. 
Ismétlősök oktatásáért a közs. pénztárból 30 korona. 
7. Két szoba, zárt konyha és két kamrából álló sza-
bad lakás melléképületekkel és jó kerttel. 8. Stóla 
egyházkerületi rendelet szerint. Az állás szeptember 
l-ig elfoglalandó. Pályázhatnak okleveles ref. tanítók. 
Pályázati kérvények augusztus l-ig fogadtatnak el. 
Győrífy József, lelkész. (564—1 - 1 ) 

Szalacsi (Bihar m.) reform, kisfitanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : 800 korona az egy-
házpénztárból évnegyedenként előre fizetve. 80 korona 
lakbér, melyért tisztességes lakás bérelhető, nemsokára 
természetbeni lakásról gondoskodva lesz. Költözési 
költség megtéríttetik. Korpótlék államilag biztosítva. 
Kötelesség: (50—60 létszám) I—II. fiosztályok önálló 
vezetése; akadályoztatásakor kántor helyettesítése. 
Választott egy évi sikeres működés után állandósít-
tatik. Fölszerelt pályázatok július 22-ig Nagy Imre 
lelkészhez küldendők. (569—1—1) 

Somogymegye Tótkeresztúrhoz tartozó Elekmajor-
ban községi jellegű magyar tannyelvű elemi népis-
kolánál újonnan szervezett tanítói állás betöltendő. 
Díjazás 800 korona és lakás. Pályázhatnak okleveles 
férfitanítók, akik a nyári szünidőben a gazdaságbani 
segédkezésért az uradalomtól megfelelő díjat kapnak. 
Pályázati határidő augusztus 5. Kérvények Bálvá-
nyossy Zoltán iskolaszéki elnökhöz intézendők. 
Elekmajor, u. p. Mozsgó (Somogy megye.) 

(568 1 - 1 ) 
Az abarai ev. ref. egyháznál a tanítónői állásra 

pályázat hirdettetik. Fizetése 800 korona havi előle-
ges részletekben. Díszes lakás és kert. Kötelessége 
mind a hat osztály vezetése, női kézimunka tanítása 
és énektanítás. Ha a megválasztott házasságra lép, 
állásáról lemondani köteles. Ha három évnél korábban 
távozik, az útiköltséget az egyháznak visszatéríteni 
tartozik. Pályázati határidő július 23. Kérvények az 
iskolaszéki elnökséghez küldendők. Abara, u. p. Málcza 
(Zemplén m.) (565—II—1) 

A vámoscsalád plébániához tartozó H e g y f a l u 
fiókközségben a róm. kath. iskolánál szervezett 
II. tanítói állásra ezennel pályázat nyittatik. Jöve-
delem : 1. bútorozott szoba fűtéssel ; 2. 300 kor. a 
hitközségtől, 100 kor. tandíjból, 400 kor. államsegély 
címen. Pályázhatnak okleveles férfi- és nőtanítók. 
A megválasztott tanító az alsó 3 osztályt önállóan 
tartozik vezetni. Férfitanítónál a kántoriakban való 
aegédkezés, a nőtanítónál pedig a kézimunka-tanítás 
megkívántatik. Az állás szept. 1.-én elfoglalandó. 
Tannyelv : magyar. Pályázók felszerelt kérvényeiket 
f. hó 23.-ig bezárólag, alulírt iskolaszéki elnökhöz 
küldhetik be. A választás f. hó 24.-én d. e. 10 órakor 
Hegyfaluban, az iskolában fog megejtetni. Vámos-
család (Vasmegye), 1904 július hó 4.-én. Kapui Károly 
plébános, isksz. elnök. (609—1—1) 
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A r o z s n y ó i tiszakerületi ág. hitv. evang. interná-
tussal egybekötött polgári leányiskola kebelében meg-
ürült tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Ezen állásra 
első sorban, polgári iskolákra, még pedig természet-
tudományi és mennyiségtani, másod sorban magyar 
nyelvtani és történelmi szakra, ilyen pályázók hiányá-
ban azonban elemi iskolai oklevéllel bíró ág. hitv. 
evang. tanítónők is pályázhatnak. Kötelességei : az 
egyházkerületi tanterv és az iskolaszék rendelkezése 
szerint tanítani, az internátusban lakó növendékek 
fölött a felügyeletet, sorrend szerint gyakorolni, 
magát az intézeti szabályokhoz alkalmazni. Javadal-
mazása : az intézetben teljes ellátáson kívül, a polgári 
iskolákra képesített tanítónőé 1000 korona, az elemi 
iskolai képesítésű tanítónőé 600 korona. A megválasz-
tott egy sikeres próbaév után véglegesíttetik. Az 
elemi iskolai képesítésű tanítónő véglegesítése és fize-
tésének javítása, a polgári tanítónői oklevél megszer-
zéséhez köttetik. A kellően fölszerelt kérvény, melyhez 
keresztlevél, oklevél, működési és egészségi bizonyít-
vány, nemkülönben arckép is csatolandó, folyó évi 
július hó 20-dik napjáig alulirotthoz küldendő. Szemé-
lyes bemutatkozás kívánatos és előnnyel jár. Kelt 
Rozsnyón, 1904 június 30. Terray Gyula, főesperes, 
isk. elnök. (590—II—1) 

A l s ó l e h o t a (Zólyom m.) evang. leányközségbe ok-
leveles tanító kerestetik. Javadalma : 900 kor. és lakás. 
Tanítási nyelv tót-magyar. Folyamodványok július 
20-ig küldendők Felsőlehotára per Zólyom-Brézó 
Kovács Dániel, ev. lelkész címére. (595—I—1) 

Pályázat rk. kántortanítói állásra G y o p á r h a l m á n 
(Békés megyében). Évi fizetés 800 kor. és stóla 1200 
lélek után és lakás. Csak oklevelesek pályázhatnak; a 
kérvényt az orosházi plébániára kell küldeni aug. 
15-ig. _ (579—II—1) 

A k o s z o r ú s i róm. kath. fiókegyház kántortanítói 
állomásra július 31-éig pályázat hirdettetik. Jövedel-
me : 800 kor. 22 m. tűzifa hazaszállítva. Tót nyelv 
ismerete szükséges. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. P. János Gyarmat (Bars m.). Iskolaszék. 

( 5 9 7 - I I - 1 ) 
A c s á v o s i magyar-német tannyelvű róm. kath. 

népiskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Évi jövedelem: 800 korona, szabályszerinti 
lakás házi kerttel, 80 kor. átalány a tanterem fűtésére 
és 44 kor. átalány a tanítógyűlések látogatására. A 
megválasztandó tanító kötelességei : az I—II, osztályt 
vezetni, a gazdasági ismétlő iskolában a közismereti 
tantárgyakat tanítani és a kántori teendőkben kisegí-
teni. Folyamodványok folyó évi augusztus hó 15-éig 
a csávosi (Torontál megye) rk. iskolaszékhez nyújtan-
dók be. _ (594—II—1) 

Pályázat: a b a l m a z ú j v á r o s i német ev. ref. egyház 
I—II. vegyes osztályú tanítói állomására. Javadalom : 
900 korona és természetbeni lakás. Kötelezettség : Az 
I—Il-ik vegyes osztály szokás szerinti tanítása, lelkész 
és kántor akadályoztatása esetén leendő kisegítése. 
A választásnál előnyben részesül az a pályázó, aki a 
német írást és olvasást és a német nyelvű 
éneklést is tanítani képes. A megválasztott állását 
iskolai év végéig nem hagyhatja el. Választás július 
24-én. Az állás aug. 25-én elfoglalandó. A pályázati 
kérvények tiszt. Szabó Antal isk.-széki elnökhöz július 
20.-ig küldendők. _ (599—1—1) 

A m a r o s v á s á r h e l y i községi leányiskolánál egy 
tanítónői állás megüresedvén, ezen állásra, mely 
120(1 kor. fizetéssel, 240 kor. lakbérrel és 100 kor 
ötödéves korpótlékkal van javadalmazva, ezennel 
pályázatot hirdetünk. Pályázni szándékozók fölhivat-
nak, hogy tanítói oklevéllel fölszerelt folyamodvá-
nyaikat július 31.-ig alulírt elnökhöz címezve nyújt-
sák be. A marosvásárhelyi községi iskolaszéktől. Maros-
Vásárhelyt, 1904 július 6.-án. Dr. Bernády György, 
iskolaszéki elnök. Pál György, jegyző. (611—II—1) 

Ili-éves ref. tanítójelölt egyévi gyakorlattal alkal-
mazást keres, „poste-restante" B a k o n y b é l , Veszprém 
megye. (596—1 — 1) 

A módos i (Torontál vármegye) róm. kath. iskola-
széknek a lemondás folytán megüresedett magyar-
német tannyelvű elemi iskola I. osztályának egy nő-
tanítóval leendő betöltésére vonatkozó határozata a 
főt. egyházmegyei hatóság által jóváhagyatván, 
említett állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 940 korona készpénz előleges negyedévi rész-
letekben ; 3 öl tüzelőfa, melyből a tanterem is fűtendő ; 
12 korona Írószer- 10 korona lakás tisztítási általány, 
szabad lakás : 2 szoba, konyha, faszín és padlás. Köte-
lessége : az I. osztály növendékeinek tanítása, ezen-
kívül az I., II. és III. osztály leánynövendékeinek a 
női kézimunkában heti 2 — 2 órai külön díjazás nélküli 
oktatása. A megválasztott tanítónő, ha működésével 
arra érdemet szerez, széküresedés esetén magasabb 
javadalomra léptettetik elő. Végleges megerősítés egy 
évi jósikerű működéstől föltételeztetik. A megválasztott 
szeptember hó 1-én tartozik állását elfoglalni, mely 
időtől kezdve fizetése is folyóvá tétetik. A kereszt-
levéllel, oklevéllel és eddigi alkalmaztatásáról szóló 
bizonyítványokkal fölszerelt folyamodványok július 
hó 20-ig alulirotthoz küldendők. Módos, 1904. évi 
június hó 30. Rankov Lajos, plébános, iskolaszéki 
elnök. (591—II- l ) 

A ba j sa i ág. hitv. ev. egyháznál egy rendes kán-
tortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
800 korona, az egyház pénztárából havi részletekben 
fizetve, s telek föld élvezete, évi haszonbére 280 
korona ; lakás házi kerttel ; offertórium és a stóla évi 
jövedelmének a fele. Tannyelv: magyar-tót. Pályá-
zati határidő július 30. Fölszerelt kérvények alulirott-
hoz küldendők. Bajsa (Bács m ), 1904. július 4.-én. 
Kmety Mátyás, ev. lelkész. (613—11—1) 

A kocsér i (Pest m.) róm. kath. iskolaszék két 
tanítói állásra pályázatot hirdet. A községben levő 
tanítónői állás javadalma : 630 K törzsfizetés, 170 K 
államsegély, 126 K lakpénz. — A községtől 4 kilo-
méternyire eső tanyai iskolai tanító javadalma : 600 
K törzsfizetés, 200 K államsegély, egy szoba, konyha, 
kamara, istállóból álló lakás ; ha nős tanító választatik 
és kívánja, a jövő tavaszzal még egy szoba építtetik. 
Kötelességök a reájok bizandó osztályok és ismét-
lősöket a püspöki tanterv értelmében tanítani. Faiskola-
kezelésben jártas a közs. faiskola kezeléseért egyelőre 
60 K tiszteletdíjban részesül. Mindkét nembeli okle-
veles tanítók kérvényeiket július hó 26-ig Takáts 
Mihály plébánosnál nyújtsák be. Az állás szeptember 
hó 1-én foglalandó el. (589—1—1) 

A g l o g o v á c i (Arad m.) róm. kath. iskolaszék egy 
rendes tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás: 
800 korona fizetés, 34 köbm. tűzifa, melyből a tan-
terem is fűtendő, 30 korona irodaátalány, szabad lakás, 
annak hiányában 160 korona lakpénz. Kötelességei : 
egy osztály és a leány-ismétlő-osztály vezetése és a 
kántorságban segédkezni. Pályázati határidő július 10. 
Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az elnökség. 

( 6 1 2 - 1 - 1 ) 
A c so lnoki r. kath. iskolaszék két 8 0 0 - 8 0 0 kor. 

fizetéssel, egy-egy szobás lakással egybekötött magyar-
német tannyelvű tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Kötelességök egy-egy osztályban, ismétlőiskolában 
tanítani és a kántoriakban segédkezésre lenni. Az 
állások szeptember 1. elfoglalandók. Okleveles férfi-
tanítók kérvényeiket július hó 24-ig a róm. kath. 
plébániai hivatalhoz küldjék. (615—I—1) 

Csi tár i tanítói állásra július 31.-ig benyújtandó 
kérvények alulírtnál. Jövedelem : 800 kor., 2 szoba, 
konyha, kamra, istálló, kert. Nős tanítók előnyben 
részesülnek. Nógrád-Marcal, u. p. Szügy. Kozma 
Miklós, isk.-sz. elnök. (583—1—1) 
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A negyedi (Nyitra m.) ev. ref. egyházban két 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése az egyház 
pénztárából 100 korona, államsegélyből 700 korona, 
egyszobás lakás, egy öl pulia tűzifa. Minthogy az 
államsegély csak három évre van folyósítva, az állás 
három évre biztosíttatik ; a megválasztott akkor állan-
dósíttatik, ha az államsegély továbbra is kieszközöl-
tetik. Kötelessége a reábízott osztályt a dunántúli 
kerület tanterve szerint oktatni, a kántortanítót aka-
dályoztatása esetén helyettesíteni. Pályázhatnak ev. 
ref. okleveles tanítók. Fölszerelt kérvények júl. 30-ig 
Veress Ede esperes úrhoz Búcs (Esztergom megye) 
küldendők. Az állás szeptember elsején elfoglalandó. 

(584—11—1) 
Gróf d'Harcourtné kalácsai uradalmának tiszttartó-

sága pályázatot hirdet Kalácsa községhez tartozó 
nagypuszta i tanítói állásra 400 korona készpénz-fize-
tés, 100 korona ötödéves pótlék; továbbá természet-
ben, vagy megváltva 14 hl. búza = 182 korona, 4 
hl. árpa = 32 korona, 16 m3 hasábfa = 96 korona, 
8 m'1 kemény rőzsefa 32 korona, egy tehéntartás 
télire és nyárára 100 korona, 6 drb disznótartás 120 kor., 
egy hold fölszántott föld haszonélvezete 60 korona, 
haszonélvezete hold kertnek 20 korona és szabad 
lakás élvezetével. Köteles továbbá, ha az uradalom 
kívánja, az iskolai szünidő alatt a cséplésnél 90 
korona havi különfizetés ellenében segédkezni. Mind-
azok, akik ezen állásra reflektálnak, bizonyítvány-
másolattal és minősítéssel fölszerelt folyamodványukat 
az Uradalmi Tiszttartósághoz Kalácsa (Temes megye) 
posta Orczyfalvára címezve nyújtsák be. Bizonyítvány-
másolatok vissza nem küldetnek. (550—I—1) 

A g y ö n g y ö s h a l á s z i rőm. kath. népiskolában 
egyik tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése 
évi 800 kor. és lakbér 60 kor., míg lakás szereztetik 
és 30 kor. a faiskola kezeléseért ; tanítja a II—III-dik 
vegyes osztályt é3 az ismétlők fele részét s kezeli a 
faiskolát ! Folyamodvány kellő okmányokkal, oklevél 
stb. a gyöngyöshalászi (Heves megye) iskolaszékhez 
intézendő július 22-ig. Állomás szeptember 1-én elfog-
lalható. Derne József lelkész, iskolaszéki elnök. 

(587—II-1) 
Mátranovák anyaegyházban a róm. kath. kántor-

tanítói állás megüresedett, melyre pályázat hirdette-
tik folyó év július lV-re a következő javadalommal : 2 
szobás lakás, konyha, kamra, istálló. 255 pár után 
'/4 kila rozs és 20 fillér páronként. 9 kataszter hold 
s 1353 p -ö l szántó ; 1 hold 279 öl rét ; 6 darab 
marhára és két anyasertésre legelő. Minden szekeres 
gazda után egy szekér tűzifa. Föld és rét munkája, 
vagy megváltva 96 kor. Lélekpénz után 8 kor. 50 fill. 
A háznál egy kataszter-hold kert. Kőszénkamat 120 
kor. Mindennapi tankötelesektől 150 — 160 után két 
koronájával. Ismétlősök után 40 - 50 kor. Miseala-
pítványból 9 kor. És-a stóla. Személyes megjelenés 
kívántatik. Mátranovák, 1904. június 26.-án. Derbész 
József, plébános. (585—1—1) 

Az ómoravicai róm. kath. népiskolánál egy új, 
vegyes férfitanítói állás szerveztetett, amelyre ezennel 
pályázat hirdettetik. Jövedelmei: 1. 10900/I6"O kat. 
hold föld haszonélvezete adóteherrel ; 2. 400 korona 
készpénz évnegyedi előleges részletekben ; 3. mintegy 
700 f -öl kert és udvar ; 4. két szoba, egy előszoba, 
konyha, éléskamara, pincéből és minden szükséges 
mellékhelyiségekből álló szabad lakás. Kötelességei :1. 
az iskolaszék által meghatározandó vegyes osztályok 
vezetése ; 2. a kántornak szükség esetén való helyet-
tesítése, ennélfogva az orgonálásban és zenében való 
kellő jártasság megkívántatik. A választás folyó évi 
szeptember hó 5.-én fog megtartatni ; a kérvények 
pedig az iskolaszékhez címezve Nagys. és főt. Balassy 
Endre t. kanonok és esperes-plébános úrhoz Kishegyesre 
(Bács m.) küldendők. (588—1—1) 

25. szám. 

Az imolai (Gömörni.) ref. kántortanítóságra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma : 15 köböl gabona, 5 köböl 
búza, 5 köböl zab, 15 hold szántóföld, 2 hold első 
osztályú rét. A föld és rét munkálását a hívek vég-
zik, adóját az egyház- fizeti, 15 szekér tűzifa beszál-
lítva. Tandíj 50—60 gyermek után 4 koronájával. 
Ismétlősökért külön az egyház pénztárából 20 korona, 
község pénztárából 24 korona. Kényelmes, jó lakás, 
kitűnő kerttel és minden szükséges melléképületekkel. 
Államsegély 220 korona. Állás szept. elsején elfogla-
landó. Pályázni kívánók bizonylataikat küldjék július 
31-ig Magyar István ref. lelkészhez, posta Ragály. 

(580-111—1) 
Pályázat kántori állásra Újpesten. Fizetés 1280 K 

szabad lakás és szabályszerű stóla illetmények. Okmá-
nyokkal fölszerelt kérvények f. évi július 14-ig az újpesti 
katholikus egyháztanácshoz küldendők. Akik a kijelölő 
bizottság által javaslatba hozatnak, szakképzettségük 
bemutatására külön meghívóval fognak beidéztetni. 

( 6 1 6 - 1 - 1 ) " 

H I R D E T É S E K . 

A budapesti polgári tanítóképző nyelv- és történet-
tudományi szakcsoport I-ső évfolyamára előírt összes 

tankönyvek és jegyzetek 
eladók. Cím : áll. el. iskola igazgatósága Sztrajnyán, 

Ung megye. (586—I 1) 

Csacára, Kukuk L ipót úrnál egy leánykához, kit 
az első polgári anyagából kell vizsgálatra előkészíteni 

okleveles polgári iskolai izraelita 

tanítónő 
alkalmaztatik. Fizetése 900 korona és úri ellátás. 
Német, francia, zongora tanítása kívántatik. Az állomás 
szeptember elején elfoglalható. Ajánlkozások Szögyi 
Gusztáv polg. isk. igazgatóhoz Zsolnára küldendők. 

( 5 3 7 - 1 - 1 ) 

Dávid Károly és fia 
doboz-papiráru é s szab. f émkapocsgyára 

BUDAPEST, I., Mészáros-utca 38. sz. 
Gyárt : Papirtányért, bonbonniert, légmentesen elzárható 
és összehajtható dobozokat. Hintödobozok, valamint teás-

dobozok tetszés szerinti nagyságban. 
Állandó kiállítás a fenti cikkekből a városligeti 

iparcsarnokban megtekinthető. 
(51—XII—7) 

I ü r e m l i o k a - f é l e f é n y t e l e n . 

iskolatábla - máz 
koromfekete, teljesen fénytelen, alkalmas úgy használt, 
mint új táblák bemázolására. A bemázolt tábla 12 óra 
múlva már használható. 1 kg máz 10—12 m2 felületre 
elegendő. 1 kg ára 6 korona, 1 tégely piros vona-

lozási festék ecsettel együtt 70 fillér. 
Több tanszer- és világkiállításon kitüntetve. 

Kremlicka Ferenc , 
droguista, ( 3 6 8 - X - 6 ) 

Prága-Karolinenthal, Király-út 4. sz. 
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Magyar tanszerkészítö intézet 
F e l d m a n i i G y u l a , 

Budapest, VI., Felső-erdősor 5. szám. 
népiskolai tanszerek. Physikai alapfölszerelés. 

Hivatalosan ajánlott beszerzési forrás. Kérjünk árjegy-
zéket. (193—XII-l l) 

m ^itéi'ií^í && i* • f e w » « »W W W 

Fontos a tejgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi, 
erő - és turbina hajtásra úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszállítás-
itól!, vaj- és sajtgyártáslioz, leg-
előnyösebben szállít az Első m agy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

F u c h s és Sch l i ch ter , 
BUDAFEST, VI., Jász-utca 7. sz. 

VATÍfTVITPI ! F r i s s Tajat' é v i k ö t é a m e l l e t t 

¥ í iJIYl Y11 DL . minden mennyiségben a legma-
gasabb árakon átveszünk. 

Árjegyzékek, kö l t ségvetések , t ervek Ingyen 
és bérmentve. (2086—XX—20) 

m „ $Jb jffe j&k 
(Jf W W W W W 1 

cjL ELSŐ MAGYAR VILLAMOS ERŐRE 
BERENDEZETT HANGSZERGYÁR. 

(1267-52-27) 
Iskolai Hegedii vonóval és lak-
kozott tatokkal 5 frt 60 krtól feljebb. 

I l e g e i l il vonóval 3, 4, 5, 6 8, 
frttól feljebb. 

T á r o g a t ó (Rákóczi) iskolával 
együtt 30 frttól feljebb 

llai'inoiiiuiiiok 65 frt. feljebb. 

— S T O W A S S E R J . — 
cs . és kir. udvar i h a n g s z e r gyára, a R á k ó c z i 

j a * i t o t t t á r o g a t ó egyedü l i f e l t a l á l ó j a , 

Budapest, Lánczhid-utcza 5 szám. 
Árjegyzék minden hangszerről külön, ingyen 

r í — bérmentve küldetik. — 

• • . . . . . . . . memWi^^mWM 
Két templomi orgona helyszűke miatt sürgősen olcsón 

Javításokat bármely vidéken elfogadok. B i t t ermann 
D., Budapest , Népsz inhàz-utca 29 sz. 

(556-1—1) 

Egy 7 változatú, elölj átszó, pedálos , új 

o r g o n a 
ami azonnal szállítható, jutányos árban eladó : S z a l a y 

Gyula müorgonaépitőnél Székesfehérvárot t . 
(542-11—2) 

l i i i l i l i i t i t l i l t ^ 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FÜCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes ár jegyzék Ingyen és bérmentve . 
(1304—40—30) 

F e i w e l X^ipót utóda 
B U D A F E S T , IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, iskolaberendezések, tornakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
(87—26—18) 

Az amerikai cottage-orgonák 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
-m BUDAPEST, 

VIII., Józaef-körút 15. az. 
ajánlja európai szerkezetű harmo-

niumait is. 
gyönyörű hang, melyet az 

merikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicsé etet. 

Ár» I20 koronAtöl föl-jebb. 8 koronán régie-tekben is. 
Képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. 5 évi jótállás« 

(1440—52—37) 
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Rendkívüli árleszállítás! 
Tekintettel az előrehaladt idényre, a arra, hogy rak-
táram túl van halmozva finom gyapjúszövetekből s 
különösen azon körülményre, hogy munkásaimat, fog-
lalkoztatni kell, elhatároztam, hogy azon férfiöltö-
nyöket, melyeket eddig 15 írtért készítettem, míg ezen 
túlhalmozott szövetraktáram tart, c s a k 9 for intért 
készítek mérték után, remek szabásban, a legjobb minő-
ségű szürke, barna vagy drappszínű gyapjúszövetből, 
vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek a mérték, 
vagy egy viselt ruha beküldése mellett. Postadobozért 
ős szállítólevélért 20 krajcárt számítok, 2 öltöny ren-
delésénél a postadoboz és szállítólevél nem számíttatik 
és bérmentve küldetik utánvétellel. Minták a nagy 

költség miatt nem küldhetők. 

Lichtmann Sándor, férflszabó-mester, » 
Budapest , VII. , Rot tenbi l l er -utca . 

Kívánatra szétküldök utánvét mellett 3"20 cm egy 
férfiöltönyre elegendő szürke, barna vagy drappszínü 

gyapjúszövetet 3 forint 50 krajcárért. 
(498—V—3) 

T» i n n n i f i m ®s minden beszédhibát kezesség 
A u A \ mellett sikeresen gyógyít Sol t JJilJJ U UílU i L a j o s , B u d a p e s t , V., Báthori -

u t c a 20. sz. Fölvétel naponta 12 —l-ig. Ismertető 
bérmentesen és ingyen. (440—X—4) 

M â â l M â i â â ê â i M 

Iskola-hegedűk kaphatók 
3, 4, 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 

Sternberg A. és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében 
B U D A P E S T , Kerepes i -ú t 36 /T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről kiilöu) ingyen 
kapható. ( 4 9 0 - 2 5 - 3 ) 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra 
E L Ő F I Z E T É S I Á R 

10 kor. - fill. 
5 kor. — fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített 
egy évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az 
előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest , X. (Vár), Iskola-tér 3. szárn. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXVII. évfolyam 29. szám. Budapest, 1904 július 14. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA, 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és x^olgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Eiryéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábü sora 1 korona. Ezek a díjak isi 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL. 
BUDAPEST, II. KEB., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

A VI. egyetemes gyűlés után. 
Lezajlott tehát a VI. egyetemes 

tanítógyűlés is és a mi nagy közönsé-
günk: Magyarország tanítósága méltán 
elvárhatja tőlünk, egyetemes orgánumá-
tól, hogy — amit előző számunkban 
az egyetemes gyűlés harmadik napjának 
a lap zártával összeeső ideje miatt nem 
tehettünk meg — elmondjuk összbe-
nyomásunkat ebben a számban az 
egyetemes gyűlés felől. Sietünk kijelen-
teni, hogy tollúnkat csak az igazság 
keresése irányítja, mert „barátunk Plátó 
is, Seneca is," de legfőkép barátunk 
az igazság : sed magis arnica Veritas. 

Mindenekelőtt jóleső örömmel konsta-
táljuk, hogy dr. Berzeviczy Albert minisz-
ter úr személyesen jöt t el közénk s 
hogy ez az első eset, hogy a közokta-
tásügyi miniszter, államtitkára és taná-
csosai kíséretében, jelenlétével tünte t te 
ki az egyetemes tanítógyűlést. Erre, 
mint záróbeszédében Somlyay József 
elnök is hangsúlyozta, eleddig még 
nem volt példa. 

De nem csupán eljött közénk a köz-
oktatásügyi miniszter, hanem magával 
hozván azt a sok jóindulatot, amellyel a 
tanítóság iránt viseltetik, érzelmeinek a 
nagygyűlés tüntető éljenzései és tapsai 
közt kifejezést is adott. Egyik nagy 
napilapunk szembeállítja ezt azzal a 
— szerencsére — rég elmúlt idővel, 

amidőn a tanítóság egyetemes gyűlése-
zését a kormánykörök minden áron 
meg akarták akadályozni. Örvendetesen 
haladtunk tehát mi, magyar tanítók, 
megbecsülésben úgy a kormány, vala-
mint a társadalom részéről és ezzel 
együtt a kormánykörök viselkedése is 
örvendetesen változott meg velünk 
szemben, még pedig a mi javunkra. Ha 
valaki eddig kételkedett volna dr. 
Berzeviczy Albert miniszter úrnak irán-
tunk érzett jóindulatában, azt az a 
beszéd, melyet egyetemes gyűlésünkön 
intézett a jelenvolt másfélezer tanító-
hoz s a sajtó révén az egész tanítóság-
hoz: alaposan megingathatja kételke-
désében. 

Az idők tehát gyökeresen megvál-
toztak, mondja az idéztük nagy ellen-
zéki lap. Csakhogy — teszi hozzá melan-
kolikusan — a tanítóság nem értette meg 
az idők változását. 

Amidőn ezt abban a lapban, amellyel 
nem igen szoktunk egy véleményen 
lenni, olvastuk : kellemetlenül voltunk 
érintve; most azonban, hogy benyomá-
sainkról nekünk is számot kell adnunk, 
sok tekintetben igazat adunk ellenzéki 
laptársunknak. 

Vegyük csak sorra a történteket. 
A magyar tanítók egyetemének na-

gyon tekintélyes része azzal a nemes 
ideálizmussal, sőt áldozatkészséggel, 
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mely a magyar tanítót mindig jelle-
mezte, nagygyűlésre jő föl Buda-
pestre épp abban az időben, amidőn a 
közoktatásügyek irodalomban, tudo-
mányban és hazafiságban egyaránt nagy-
nevű vezetőjének oly nagyfontosságú 
törvényjavaslata fekszik a közvélemény 
előtt, melyet a hazafiak tetszéssel fogad-
nak, de amely ellen a haza ellenségei 
irtóhadjáratot indítanak. És ilyen körül-
mények közt kiragadunk ebből a tör-
vényjavaslatból egy részt: a mi fizeté-
sünk ügyét s azt állítjuk fő-főgondosko-
dásunk előterébe. 

Igaza volt-e hát annak az ellenzéki 
napilapnak, hogy nem egészen értettük 
meg az idők változását? . . . 

Elismerjük mi a fizetésrendezés nagy 
fontosságát nem csak a tanítóra, de 
az iskolaügyre nézve is; hangoztattuk és 
hangoztatjuk mi is, hogy az iskolafönn-
tartóknak (tehát nem csak az államnak!) 
végre cselekedniök kell a mi érdekünk-
ben; nem csináltunk abból sem titkot, 
hogy mi, Néptanítók Lapja szerkesztősége, 
a törvényjavaslattal szemben a fizetés 
kérdésében az Orsz. Biz. álláspontján 
állunk: de az idéztük ellenzéki lappal 
most már mi is azt kérdjük : megértet-
tük-e vájjon egészen az idők válto-
zását ? 

Mert mi tör tént ? 
Az első előadó, teljesen elfogadható 

érveléssel, 1200 koronában kívánja meg-
állapíttatni minden tanító fizetését. Ezt 
a nagygyűlés éljenzéssel ós tapssal 
fogadja. Szóhoz ju t azonban a második 
előadó s hévvel kijelenti, hogy ezt ő 
el nem fogadhatja, mert ez a magyar 
tanítóságra megalázó. 0 is bőven aratja 
a tapsokat és az élj en eket. Jön azon-
ban a harmadik s túllicitálva az előbbi 
ke t tő t : a IX. fizetési osztályt is rekla-
málja a tanítóság számára. És győz. 

Távol áll tőlünk minden támadás, 
minden személyeskedés. A személyes-
kedés terére még akkor sem léptünk, 
midőn e lap vezetői ellen fékevesztet-

ten tombolt a személyeskedés; a táma-
dástól pedig azért óvakodunk, mivel 
támadásunk tanítót érne, aki pedig 
nekünk is testvérünk. 

De nem is volna elfogadható ok sem 
a támadásra, sem a személyeskedésre, 
mert részünkről készséggel elismerjük, 
hogy az előadók meggyőző désök és leg-
jobb tudásuk szerint oldották meg 
föladatukat, mi pedig tiszteljük minden-
kinek a meggyőződését s csak azt 
kívánjuk, hogy cserébe mások is tisztel-
jék a miénket. 

Kifejezést adunk tehát férfias nyílt-
sággal abbeli meggyőződésünknek, hogy 
az egyetemes gyűlést (egyesekről nem 
beszélünk !) épp úgy megóva szerettük 
volna látni a túlzásoktól, mint ahogy oko-
sabbnak ítéltük volna, ha a nemzeti 
nagy kérdések után foglalkozunk a magunk 
anyagi bajaival, hogy a minket közelebbről 
nem ismerő közvélemény ne illethessen 
— bár így is méltatlanul! — az osztály-
érdek hajhászatával. 

Mi nem szoktunk terrorizálni, de 
viszont mi sem engedjük magunkat terrori-
záltatni s azért nyiltan kimondjuk, hogy 
az egyetemes gyűléstől a maga össze-
ségében olyan mérsékletet vártunk, mint 
amilyet az az elődje tanúsított, amely 
a nyugdíj rendezésének kérdésében a 
megvalósítbató kevesebbet fogadta el a 
félhivatalos körök több, de meg nem való-
sítható ajánlatával szemben. Ha pedig 
valaki azt mondja erre, hogy mi, a 
Néptanítók Lapja, nem vagyunk függet-
lenek, annak azt válaszoljuk, hogy a mi 
fölfogásunkban több függetlenség nyil-
vánul meg úgy föl, valamint lefelé, 
mint abban az irányzatban, mely a 
tömegeknek való hizelgést t a r t ja köve-
tendő suprema lex-nek. 

Azt sem tart juk helyesnek, ha a 
tanítók szószólói mindig a más társa-
dalmi osztályokkal való összehasonlítás 
ütőkártyáját játszák ki. Nem tart juk 
helyesnek, mert nem igazságos. A tanító-
világ helyzete minden tekintetben elüt 
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más hivatalos osztályok helyzetétől. A 
tanító 18—19 éves korában, a tanítókép-
zőintézet elvégzése után rögtön belép — 
elismerjük: csekély és azért emelendő 
— tanítói fizetésébe, míg más hivatalos 
pályán előbb egy-két évig ingyen, majd 
csupán 600—800 koronáért kell gyakor-
nokoskodni, míg végre az illető belejut 
a XT. vagy a X. fiz. fokozatba. A kép-
viselőház pénzügyi bizottságának tár-
gyalásai folyamán nyilvánvalóvá vált, 
hogy egyes minisztériumokban mennyi 
dr. juris dolgozik 3, sőt 4 éve ingyen. 
A szolgákkal se hasonlítgassuk össze 
magunkat, mert ez sérti tanítói önér-
zetünket s viszont mások utalhatnának 
arra, hogy egyes minisztériumok portá-
sainak több jövedelme van, mint ugyan-
azon minisztériumok osztálytanácsosai-
nak. De mit bizonyít ez? Semmit. Az 
ilyet ne használjunk föl érvek gyanánt! 

A 300 frtos fizetést illető, félrevezető 
állítást már megcáfolta maga a miniszter 
úr a tanítói szaktanácskozáson ; — 
mivel a közoktatásügyi miniszter beszédét 
annak idején egész terjedelmében kö-
zöltük: nem foglalkozunk tovább ezzel 
a dologgal. 

Mi tehát — ismételjük — őszinte 
sajnálattal láttuk, hogy az egyetemes 
gyűlés kritika nélkül fogadta el az eléje 
terjesztett előadói javaslatokat s így a 
többi közt a tanítói kamarák eszméjét is 
magáévá tet te anélkül, hogy meggon-
dolta volna, hogy csak az ügyvédek, a 
közjegyzők, a kereskedők és iparosok, 
szóval a szabad pályákon levők szoktak 
kamarákká alakulni, de tisztviselők — 
pedig a VI. egyetemes gyűlés viszont 
azt kívánja, hogy minden tanító állami 
tisztviselőnek tekintessék — sehol e kerek 
világon. 

íme, ilyen tévelygéseknek teszi ki a 
nagy tömeget az, ha kellő kritika nél-
kül dönt fontos kérdésekben. 

Szerencsére azonban az ezekhez 
hasonló hibákat megkorrigálja az idő 
és a megfontolás. Részünkről csak annak 

örvendünk, hogy kormányunkban, tár-
sadalmunkban és közvéleményünkben 
immár oly nagy a jóindulat a fontos 
missziót lelkesen és becsületesen teljesítő 
s anyagi ellátásban is jobb sorsra érde-
mes magyar tanítók iránt, hogy ilyen 
hibák elkövetése után is gyöngéden csak 
annyit mondanak : a magyar tanítók nem 
értették meg az idők változását. 

TT. egyetemes tanítógyűlés. 
Lapunk mulfc számában, melyet a VI. egye-

temes tanítógyűlés harmadik napjának dél-
előttjén le kellett zárnunk, a második össztilésről 
esak vázlatos ismertetést adhattunk; múltkori 
közlésünkre, mely a szakosztályi üléseket 
illetőleg is hézagos volt, igéretünkhöz képest 
vissza kell tehát térnünk. 

Kezdjük a második napon, mely tudvalevőleg 
szakosztályi üléseknek volt szentelve. 

Szakosztályi illések. 
A szociálpedagógiai szakosztály ülésén Schenk 

Jakab (Fehértemplom) elnökölt. 
Tóth Kálmán budapesti tanító a gyermek-

védelemről terjesztett elő javaslatot. Fejtegette 
a család, az iskola, az állam és a társadalom 
részéről szükséges védelmi műveket. Részle-
tesen szólott a gyermekvédelmi ügy népsze-
rűsítéséről is, valamint azokról az egészségügyi 
intézkedésekről is, melyeket az iskolának kell 
foganatosítania. Hozzászólottak Barabás Endre 
(Arad-Szt-Márton), Máthé József (Marosvásár-
hely) és Kemény Simon (Budapest). A gyűlés 
fölkérte az előadót, hogy elvei megvalósítása 
érdekében országos mozgalmat indítson. 

Ezután Molnár Ferenc (Bezdán) a kiván-
dorlási kérdésben tartott előadást. Komoly, 
tudományos mederben tárgyalta a kérdést és 
előadása végén a következő javaslatot terjesz-
tette a szakosztály elé: a) A tanító személyét 
illetőleg: Mondja ki a VI. egyetemes tanító-
gyűlés, hogy az 1903. évi IV. törvénycikkben 
megalkotott kivándorlási törvény alapeszméiből 
kifolyó mindazon rendelkezések támogatásához, 
amelyek a közművelődési egyesületek műkö-
dési körébe bevonhatók, Magyarország összes 
tanítói nyelv- és felekezetkülönbség nélkül 
hozzájáruljanak. 

E célból I. Társadalmi úton : a) résztvesz a 
gazdatársadalom szervezkedésében és segély-
akciókban. 

b) Közreműködik a kivándorlási mozgalom 
megakadályozásában. 

29* 
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c) Belép a vármegyei gazdasági egyesületek 
kötelékébe és annak szervezetében intenzív 
munkásságában nyert megbízásokat elfogadja; 
gazdasági előadásokat szervez, gazdaköröket 
alakít, abban közreműködik. 

d) A nép anyagi javát szolgáld közérdekű 
vállalatoknak („Magyar Gazdák Szövetkezete", 
„Konvertáló Bank", „Biztosító Szövetkezetek", 
„Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövet-
kezete", stb.) erkölcsi támogatást nyújt, azok-
nak képviseletében a községi lakosok anyagi 
érdekét előmozdítja. 

II. Az islcolai oktatás kereteben : a) Az 1902. 
évi 66.569. számú, a „gazdasági ismétlő-iskola 
szervezete" cím alatt kibocsátott min. tanterv 
alapján minden község tanítótestülete már a 
legközelebbi tanévre állítsa össze a gazdasági 
ismétlő-iskola részletes tantervét, ezt terjessze 
be a kir. tanfelügyelőség és helyi isk. ható-
sághoz és sürgős akciót indítson meg, hogy 
ne legyen Magyarországban egyetlen község 
se, amelyeknek gazdasági iskolája ne volna. 

b) A részletes tanterv kidolgozásánál súlyt 
fektet a gazdasági ismeretek anyagának osz-
tályok szerinti helyes beosztására úgy az elemi, 
valamint a gazdasági ismétlő-isk ólában. Amit 
elméletben értelmeztet, mindazt a gazdasági 
telepen a leányok, a konyhakertészeti telepen 
a tanulók lássák, tényleg közbefolyjanak, hogy 
a gyakorlat egészítse ki és támogassa az el-
méletet. 

c) Kiváló súlyt fektessen az iskola a földrajz, 
a történelem, az alkotmánytan tanítására, hogy 
a tanulók a szülőföld szeretete iránt, nemzeti 
történelmünk fényes múltja, jelen viszonya és 
fejlődésének föltételei felől helyes ismerettel 
bírjanak ; a nép jogait és kötelességeit irányító 
törvények iránti tisztelet és föltétlen ragasz-
kodás érzete lelkükbe vésődjék. 

d) Az iskolai nemzeti ünnepek Magyar-
ország összes iskoláiban, tekintet nélkül az ez 
idő szerint mé§ fönnálló nyelvi viszonyokra, 
megtartandók. Ezeken az ünnepeken a gyer-
mekek szavalata, éneke a magyar nemzethez 
való tartozandóságuk érzetének legyen hű 
kinyomata, és azért csak magyar nyelven 
kerüljenek sorra. E körüli mulasztás fegyelmi 
eljárást vonjon maga után. 

e) Az oktatás a gyakorlati életre készítsen 
elő, alkalmazkodjék az a szülők foglalkozási 
köréhez, gazdasági ipari viszonyaihoz. 

III. Általános intézkedések keretében: 1. A 
kivándorlás korlátozását szabályozó 1903. évi 
IV. törvénycikk 2. §-a kibővítendő volna még 
a kivándorlók általános műveltségi fokát meg-
állapító szabályzattal. Kimondandó volna ugyanis, 
hogy ki nem vándorolhat az olyan honos sem, 

aki elemi iskolai kötelezettségeinek eleget nem 
tett, olvasni és írni nem tud. 

2. A tanítóképezdék főtantárgyát képezze 
az okszerű gazdaságtan elméleti és gyakorlati 
tanítása legkevesebb heti 2 órában. Kormány-
intézkedéssel sürgősen vitessék keresztül, hogy 
az ország minden képezdéje mellett, gazdasági 
szaktanár vezetésével, mintagazdaság állíttassék 
föl. A nőképezdék hasonló gyakorlati konyha-
kertészeti teleppel bírjanak. Külön ágazatot 
képezzen itt a gyakorlati háztartás. 

3. A képezdékben a háziipar gyakorlati 
tanítása fakultatív tantárgyat képezzen. A kéz-
ügyességben kivált tanítóknak lenne hivatása 
egy-egy körözetben a köznép részére, a téli 
munkaszünetben, a helyi viszonyoknak meg-
felelő háziipari foglalkozás betaníttatása. 4. A 
képezdék súlyt fektessenek a nép pszichológiai 
tanítására és a tanulóknak társadalmi neve-
lésére. 5. Az olyan képezdénél, amely a 2., 3. 
és 4. pontban körülírt gazdasági berendezke-
désnek egy év leforgása alatt meg nem felel, 
tekintet nélkül a képző fönntartójára, a gaz-
dasági telepet az állam állítsa föl s a szak-
tanárt ő nevezze ki. 6. A szünidei továbbképző 
tanfolyamoknak főtárgyát a gazdasági előadás 
összefüggő sorozata képezze. 

7. Az elemi iskolai tankönyvek gazdasági 
irányban átdolgozandók. A vármegyei tanítói 
testületek nagy szolgálatot tennének, ha kö-
rönként az irányelveket és tervezeteket gyorsan 
beszereznék és azt a magyarországi tanítók 
bizottságának beterjesztenék. Az ennek kebelé-
ben működő tankönyv-szerkesztő bizottságnak 
lenne a föladata a kívánatos tankönyvek meg-
szerkesztése, vagy a vidékről fölterjesztett tan-
könyvek fölött a szabályszerű bírálatnak meg-
ejtése. 

Máthé József (Marosvásárhely) második elő-
adó szintén hozzájárult a javaslathoz, de annak 
gyakorlati kiegészítéséül a következő javaslatot 
terjeszti a szakosztály elé: 

Tekintettel arra, hogy a kivándorlás ország-
szerte oly mérveket ölt, hogy ezt a vérvesztést 
huzamos ideig az ország ki nem birja; tekin-
tettel arra, hogy megakadályozására vagy leg-
alább mérséklésére a nép életviszonyait leg-
jobban ismerő tanítóság legtöbbet tehet, mert 
úgyszólván napról-napra figyelemmel kisérheti 
és irányíthatja az alakulásokat — mondja ki 
a VI. egyetemes gyűlés, hogy: 1. Szükséges-
nek tartja, miszerint a tanítók a kivándorlás 
iránt érdeklődjenek s az iskolai és társadalmi 
nevelés minden eszközét használják föl annak 
megakadályozására vagy legalább mérséklésére. 

Nevezetesen : a) Világosítsák föl a népet 
egyesületekben vagy más alkalmakon a kiván-
dorlás veszedelméről; b) tartsák nyilván — le-



29 SZÁM. 5 

hetőleg — a kivándorló családokat, különösen 
gyermekeket s amennyiben szükségét látják, 
hívják föl a közhatóságok figyelmét erre. A 
kivándorlási ügynökök bűnös üzelmeit köz-
hatóságok bevonásával is akadályozzák meg ; 
c) tegyenek előterjesztést alkalmas módon (tan-
testületek útján) új munkanemek meghonosítá-
sára, amelyek által a helyi viszonyok szerint 
a nép keresete s így megélhetési föltételei 
biztosíthatók. 

2. Amennyiben a kivándorlás oly mérveket 
öltött már, hogy a magyarságnak az új hazá-
ban is szüksége van a tanítók védelmére és 
támogatására, tegyen előterjesztést: a) a magyar 
tanítók kitelepítése s azoknak vezetése mellett 
magyar iskolák és óvodák fölállítására és fönn-
tartására; b) magyar könyvtárak (ifjúsági és 
népkönyvtárak) szervezésére; c) önsegélyző-, 
olvasó- és daloskörök szervezésére; d) a ma-
gyarság védésében kiváló tanítók jutalmazására. 

Az alapos szakismerettel és világos elő-
adással megokolt kiegészítő javaslatot a szak-
osztály elfogadta. 

Röviden szólt még a kérdéshez Szántó 
Edéné (Szabadka), aki a háziipari foglalkozta-
tásban látja a kivándorlás egyik orvosságát 
és szükségesnek tartja az iskolai tankönyvek 
olyan kibővítését, hogy a nép iskolakönyvei-
ben tanulja megismerni a kivándorlás vesze-
delmeit. 

Bakody Márton nemzeti nevelést kiván, 
amely a hazaszeretetet az anyagi kérdéstől 
elválasztja. Szóló kivánatosnak tartja a kiván-
dorlási ügynökök szigorú büntetését is. 

Az előadó zárószavai után a szakosztály 
ülése véget ért. 

* 

A pedagógiai szakosztályban Simlcó Endre 
(Sopron) előadásában a nép- és középiskola 
kapcsolatának nagyfontosságú kérdését tár-
gyalták. Elnökök itt Ember János (Budapest), 
aki magvas megnyitó beszédet mondott és 
Láng Mihály (Pápa) voltak. 

Simkó Endre a köv. javaslatot terjeszti be : 
A kapcsolat létesítésének föltételei az inté-

zetekben. 1. Ámbár a népiskolának nem ren-
deltetése s nem kitűzött célja, hogy előkészí-
tője legyen a középiskolának, mégis saját jól 
fölfogott érdekében is kívánatos, hogy az 
előírt tantervet pontosan dolgozza föl; ne a 
nyelvtan tanítására, de főleg a fogalmazásra 
fordítson nagyobb gondot ; a számtan tanításá-
nál ne-felejtse, hogy az alaki képzésnek leg-
alább is annyi értéke van, mint az anyaginak. 
2. A népiskolában egy-egy tanító kezelése alá 
60 tanulónál több ne adassék. 3. A tanítók a 
középiskolákba való túl mérvű tolulása ellen 
világosítsák föl a szülőket az iparos pályák 

előnyeiről. 4. A magyar nyelv, a beszéd taní-
tása a nemzetiségi vidékeken levő elemi isko-
lákban intenzívebbé tétessék. 

5. A középiskolákba való fölvétel alapfölté-
tele legyen a magyar nyelvnek szóban és 
írásban való tudása. 6. Tör ültessék az 1883. 
évi XXX. törvénycikk 10. §-a. A középiskolába 
való fölvétel a betöltött 10. évhez legyen kötve 
és korengedély ne adassék. 7. A tanítás ideje 
falun, városban tíz hónap legyen. 8. Az elemi 
és középiskola alsó osztályaiban a tanmód 
közelebb hozandó ; az utasítások intenzívebben 
tartandók be. A középiskola ereszkedjék le a 
gyermeki lélekhez. Első sorban is egyöntetűvé 
kell tenni a különböző iskolákból vett anyagot. 
Eleinte az iskolában is gyakorlandó a lecke-
tanulás. A hézagtalan folytonosságra nagy súly 
fektetendő. 

9. Készíttessék el külön-külön a nép- és 
középiskola terminológiája és ezek közös tanács-
kozás alapján egyeztettessenek össze. A tan-
könyvek főleg csak eredmény gyűjtemények 
legyenek. 10. Az elemi iskola IY. osztályának 
bizonyítványára a tanító vezesse rá, hogy a 
növendék alkalmas-e középiskolába leendő föl-
vételre. 11'. Kiváltképen nemzetiségi vidékeken, 
állíttassanak föl fakultatív jellegű előkészítő 
osztályok a középiskolák számára, amelyekben 
tanítók és tanárok vegyesen tanítsanak. 

12. A középiskola alsó osztályaiban kerü-
lendő a szakrendszer túlhajtása. A koncent-
ráció elvét lehetőleg ér fényesíteni kell az egész 
vonalon. A középiskola I., II-ik osztályaiban 
két, legföljebb három tanár kezében kell cso-
portosítani a tantárgyakat. 

13. A középiskolai tanítóképzésben meg 
kell valósítani, hogy a tanítójelöltek az elemi 
népiskolát is tanulmányozzák; ott hospitálja-
nak és tanítsanak is ; viszont az elemi tanító-
képző-intézetek IV. osztályú tanítói a közép-
iskolák első osztályaiban is hospitáljanak és 
tanítsanak. 

A kapcsolat megvalósítása a tanítók között. 
1. Míg a föntjelzett szükséges intézkedések 
keresztülvitetnek, keressék a közép- és nép-
iskolai tanítók az érintkezést, hogy a megala-
kulandó közös pedagógiai társaságokban a kér-
dést állandóan napirenden tartsák. 2. Ily moz-
galom megindítására fölkérendő a tanítók 
országos bizottsága és az orsz. középiskolai 
tanító-egyesület. 3. A nép-(?) és középiskolában 
töröltessék el a tanár elnevezés ; helyette 
elemi-, polgáriskolai-, gimnáziumi-, reáliskolai-, 
középkereskedelmi-, tanítóképző-intézeti stb. 
tanítói cím legyen használatos. 

A tanár elnevezés általában törlendő. A közép-
iskoláknál magasabb fokú felsőbb intézetekben a 

I nemzetközi „professzor" legyen a hivatalos cím. 
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A pedagógiai szakosztály megállapodásai 
közöltessenek a kultuszminisztériummal, az egye-
temekkel, a közoktatást szolgáló összes orszá-
gos egyesületekkel. 

Előadót a jelenlevők lelkesen megéljenezték. 
Második előadó Benedek "Vince (Győr) volt, 

aki lényegileg teljesen azonos javaslatot nyújt 
be, de a tételeket más szempontokból világítja 
meg. Hangsúlyozza, hogy a népiskolák több-
sége nem adhatja meg azt, amit a tanterv előír. 
A középiskola szívesen hibáztatja a népiskolát, 
holott az ódium máshol keresendő, a felelősség 
nagyobb súlya a középiskolára esik, ha ered-
ménytelenség mutatkozik. Elismeréssel szól a 
soproni tanári és tanítói testületeknek pedagó-
giai társulásáról, amely ebben a főfontosságú 
kérdésben a nemes cél érdekében igen szép 
eredményre fog vezetni. 

Ember János kiemeli az előadók kiváló, 
körültekintő munkálkodását. Egyes érdekes 
adatokkal erősíti, hogy a középiskolában fek-
szik a nagy baj. Erősen elítéli a nagyképű 
tanításmodort. Azt rcondja, hogy egyes tanárok 
előadását, noha magyarul beszélnek, először át 
kell fordítani megérthető magyar nyelvre. 
Méltatja a pedagógiai társaságok létesítésének 
szükségességét. 

Miklós Gergely (Budapest) az osztatlan isko-
lát a század szégyenfájának nevezi. Azt mondja, 
hogy titkos utasítást adott ki a kormány a cél-
ból, hogy minél többet buktassanak a közép-
iskolában. A népiskolától reális bizonyítványt 
kér. A tanári cím elhagyását nem tartja szük-
ségesnek. 

Láng Mihály: A legfőbb föladat a nevelés 
az egész vonalon. A tanítóképzőknek és az 
egyetemnek nagy hibája, hogy csak tanítanak 
és nem nevelnek. Azok igazgatják a tanügyet, 
akik még elméletileg sem értik. A jogász-tul-
súly sok bajnak a forrása. (Éljenzés.) 

Simkó és Benedek előadók zárszava után a 
szakosztíly a tanári címre vonatkozó tétel 
mellőzésével a javaslatot elfogadja. Zárószavá-
ban Simkó Endre előadó erősen elítéli a fővá-
rosi tanárvilágnak távolmaradását az ülésről, 
amelyen ilyen nagyfontosságú kérdés tárgyalá-
sáról van szó. 

Ezután Peres Sándor (Budapest), Végh 
István (Yámosladány) és Kinczler Árpád (Igló) 
a család és az iskola kapcsolatáról tartottak 
nagyérdekű előadásokat. 

Gorzó Dénesné (Budapest) és Hegedűs Leona 
(Budapest) a leány ifjúsági egyesületekről szól-
tak, végül Dorogsághy Dénesné (Budapest), a 
leányok házias neveléséről olvasott föl igen 
érdekesen. 

* 

A közegészségügyi szakosztályban rendkívül 
érdekes előadást tartott Kuthy Dezső dr. egye-
temi magántanár, az Erzsébet-szanatórium 
igazgató-főorvosa. A tanítók és a tuberkulózis 
elleni küzdés című előadásában számos színes 
táblán és térképen mutatta be a gümőkór 
nagymérvű pusztításait hazánkban ; azután 
áttért-az iskola, főképp a népiskola szerepére 
a védelmi küzdelemben. Az iskola már jó 
elhelyezésével, építkezésével és berendezésének 
egészségügyi előnyeivel nagy tényezővé válik 
nemcsak a tanulók és tanítók egészségének 
közvetetlen védelmére, hanem már ezúton is 
oktat, nevel; a tanítói kar céltudatos, hazafias 
működése pedig ebben az irányban nagyon 
sokat tehet. Helyes, ha a tanulókat napról-
napra tisztaságra szoktatják, ha lábbelijü-
ket belépéskor megtisztítják. Számos utasítást 
adott még az előadó a hallgatóságnak és 
színes kartogramokon mutatta be a tuber-
kulózis pusztításait. Az iskolai egészségügy leg-
fontosabb hiányairól Andreánszky Jenő dr. elő-
adását hallgatta meg a szakosztály. 

* 

A kisdednevelők szakosztályában dr. Hagara 
Viktor elnökölt. 

Elsőnek Székelyné és Fábián Irma terjesz-
tik elő a család, óvoda és a népiskola egymás-
hoz való vonatkozásairól szóló javaslatuknak 
terjedelmes és igazi női lélekre valló szép 
indokolását. Az indokolás után a következő 
javaslatot nyújtják be: 

A szakosztály a család, óvoda és népiskola 
szorosabb összeköttetését óhajtja, mint a jelen-
legi. Különösen követeli, hogy az óvók és 
tanítók képzése egyöntetűleg eszközöltessék, a 
népiskolákban a szemléltető kézügyesség, tár-
sasjáték és erkölcsi nevelés, általában a neve-
lés-oktatás az óvodai nevelés elvei szerint esz-
közöltessék, s követeli továbbá, hogy az anyák 
és a társadalom nevelési érzéke és tevékeny-
sége fokozott mértékben történjék ; evégből 
fölkéri a kongresszust, hogy az eszmét magáévá 
tegye és a kisdednevelők országos egyesületét, 
hogy ezen eszme érdekében a különböző egye-
sületek, szakkörök és sajtó fölhasználásával 
minél nagyobb mértékben agitációt fejtsen ki. 

A javaslatot a szakosztály egyhangú elis-
meréssel teszi magáévá. 

Ezután Tamarkáni Aranka (Hódmezővásár-
hely) és Matolcsy Ilona (Makó) a nevelőnők 
elhelyezéséről és nyugdíjazásáról szólnak. A 
szakosztály mindkét ügyet pártolásra méltóknak 
ítéli és bejelenti a kisdednevelők országos 
egyesületének, amelyet megbíz az ügy érdeké-
ben kifejtendő agitáció megindításával. 

Javaslatot nyújt be még Stepankó Albert 
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(Budapest), aki 3—6 éves kisdedek lelki éle-
tének tanulmányozásáról tart tartalmas elő-
adást. 

Javaslata így szól : 
1. A 3—6 éves kisdedek tanulmányozása 

úgy elméletileg, mint gyakorlatilag szükséges. 
2. A szakosztály nevében kerestessék meg a 
kisdedek nevelőinek országos egyesülete, hogy 
hívja föl köreit és tagjait a 3—6 éves kisde-
dek testi és lelki életének tanulmányozására. E 
célra küldjön ki kebeléből egy bizottságot, 
amely bizottság a) állapítsa meg a tanulmányi 
föladatot részletesen; b) állapítsa meg mind-
azokat a kérdéseket, amelyekre a körök és 
tagok részéről teendő megfigyelések és kísér-
letek utján szerzett tárgyilagos adatokat vár; 
c) az adatgyűjtéshez utasításokat szerkeszt és 
utmutató vezérelveket tűz ki ; d) az adatokat 
gyűjti és földolgozza. 

A javaslatot a szakosztály elfogadta. 
* 

A tanítóképezdei szakosztályban dr. Kovács 
dános tanítóképző-intézeti tanár elnöklött 
Az ülésen Simkó Endre (Sopron) tartott elő-
adást A gyakorlóiskola és a tanítójelöltek gya-
korlati kiképzése cím alatt. Előadásához hosszú 
javaslatot fűzött, amelynek lényege az, hogy a 
gyakorlóiskolának osztatlannak kell lennie. A 
javaslatot a szakosztály többek hozzászólása 
után elfogadta s elhatározta, hogy ily értelem-
ben fölterjesztést intéz a kultuszminiszterhez. 

* 
Ugyanazon a napon — július 5.-én — a 

katholikus, református, és izraelita tanítók is 
tartottak jól látogatott üléseket, amelyeken 
azonban új eszmék nem merültek föl. 

* 

A második nagygyűlés. 

Július 6.-án volt tudvalevőleg az egyetemes 
gyűlés második összülése, amelyről már lapunk 
számában közöltünk rövid tudósítást. Ezt a 
hézagos közleményt kívánjuk az alábbiakban 
kiegészíteni. 

Az ülésen Kozma László (Debrecen) elnö-
költ, aki üdvözölte az egyet, gyűlés két vendé-
gét: Venturini Luigi udini olasz tanfelügyelőt 
és Dominkovics Vjekoszláv karlováci (Horvát-
ország) leányiskolái igazgatót. 

Sárkány Gábornak lapunk m. számában 
közölt javaslata után Bursics Ernő terjesztette 
elő, hosszabb indokolás kiséretében, a maga 
javaslatát, melynek Sárkány javaslatától eltérő 
pontjai a következők : 

„Állíttassák vissza az 1875. évi XXXII. 
törvénycikknek az az üdvös intézkedése (41. 
§. 1. pont), hogy Magyarország valamennyi 

tanítója köteles tagja az országos tanítói nyug-
díjintézetnek. Ehhez képest a nyugdíjintézetbe 
való fölvétel ne jelentkezés utján, hanem újra 
hivatalból történjék. 

A tanító nyugdíjképessége 10-ik szolgálati 
évének betöltésével kezdődjék ugyan, de özvegye 
és árvái már 5 évi szolgálata után nyerjenek 
ellátást. 

Ha a szolgálat idejének alászállítását a 
nyugdíjalap el nem bírná : a tanítóság évi 
hozzájárulása 2°/o-ról 3%-ra emeltessék. 
De hasonló arányban emeltessék az iskola-
fönntartók évi hozzájárulása és tanítói 
állásonként 24 koronáról 35—40 koronára. Az 
állam pedig az eddigi 300.000 korona helyett 
legalább 600.000 koronával segélyezze éven-
ként az országos tanítói nyugdíjintézetet. 

A fizetésemelkedésre kirótt 50 %> 30%-ra 
szállíttassák le. 

Az árvák ellátása javíttassák. A félárvák az 
özvegy nyugdíjának V« része helyett annak Vő 
részét kapják fejenként, a szülőtlen árvák 
pedig az Vs részen fölül a mostani 50 korona 
helyett még 100 koronát 20 esztendős korukig. 

A tanítók nyomorék árvái számára mene-
dékházak állítandók. Erre fedezetül a 15 kraj-
cáros járulékok szolgáljanak, melyek átalány-
összegekben tovább is meghagyandók és behaj-
tandók. 

A család nélkül elhalt nyugdíjképes tanító 
vagy tanítónő keresetképtelen atyjáról vagy 
anyjáról (avagy vérbeli rokonáról) szintén gon-
doskodjék a nyugdíjalap. 

A külön tanítói nyugdíjintézetek — mint 
fejlődésre legtöbbnyire képtelenek — eltör-
lendők. Amennyiben meghagyatnak, a törvény 
minden biztosítékával szigorúan ellenőriztesse-
nek, hogy az 1875. évi XXXII. t.-c. 31. §-át 
betartsák és se a törvényesnél kisebb nyugdíjak 
által, se magasabb nyugdíjjárulékok kirovása 
által, tanítóikat az ország többi tanítóival 
szemben meg ne rövidítsék." 

Kozma László elnök ezek után megnyitotta 
a beterjesztett javaslatok fölött a vitatkozást 
s így vidéki kartársaink is szóhoz juthattak s 
nem kellett csupán a fővárosi előadóknak 
statisztálniok, mint az első összülésen, amikor, 
ha szóhoz juthatnak, bizonyára kiderült volna, 
hogy más vélemények is vannak. 

Az első hozzászóló Handelsman Antal 
(Szabadka) volt, aki a köv. javaslatot terjesz-
tette be: 1. A teljes szolgálati idő 33 év, 
ennek fedezetére szolgál az 1 százalék többlet. 
2. Az oki. tanító működésbe lépése napjától 
kezdve 10-ik szolgálati évéig 30 százalék 
nyugdíjat kap munkaképtelenség esetén. 3. A 
fizetés-emelkedésre kirótt összeg 50 százalék-
ról 25 százalékra leszállítandó. 4. A külön 
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tanítói nyugdíjintézetek eltörlendők és pénz-
állományuk a tanítói nyugdíjalaphoz csato-
landó. 

Kovács Alajos (Megyer) rövid indokolás után 
a következőket indítványozza: 1. A tanító el-
halálozása esetén özvegye, esetleg árvái azonnal, 
tehát tekintet nélkül a nyugdíjintézetbe való be-
lépés idejére, nyugdíjra, illetőleg neveltetési se-
gélyre jogosult legyen — illetve legyenek. 2. A 
tanítói nyugdíj a tanítónak más helyre való át-
helyezése, illetőleg elköltözése folytán lejebb ne 
szállhasson, mint az már volt az előbbeni helyén. 
3. A felekezetek által fönntartott kántortanítói 
állások tanítói fizetése különíttessék el a kántori 
illetményektől, az így elkülönített tanítói fizetést 
szükség esetén egészítse ki az állam a meg-
állapított minimumra s e minimum legyen 
alapja a kántortanító leendő nyugdíjának. 

Cságoly József (Kaposvár) Sárkány előadó 
javaslatának 9. pontjához azt akarja hozzá-
fűzni, hogy az apa bűne miatt a gyermek és 
feleség ne veszíthesse el a nyugdíjat. 

Tuba Károly komáromi és Arany Bálint 
rinyaújlaki tanító hozzászólása után Gábel 
Jakab (Nagyvárad) a két előadói javaslat 
egyesítését kívánja a Sárkány-féle javaslat 3. 
pontjának kivételével. 

G-regus Gyula (Tököl) a következő javasla-
tot terjeszti az ülés elé: 1. Az egyszersmin-
denkorra fizetendő díj úgy a nyugdíjintézetbe 
való belépéskor, mint a fizetés fölemelésekor 
egyenlő legyen. 2. A tanítónak öt év után 
nyugdíjjogosultsága legyen. 

Makkay Samu (Koronka) a felekezeti kántor-
tanítók szomorú helyzetéről szól s kimutatja, 
hogy egy 25 évet szolgáló felekezeti kántor-
tanító nyugdíj illetménye csak 553 korona, míg 
a tíz évet szolgált állami tanító már 640 korona 
nyugdíjra jogosult. A következő javaslatot 
terjeszti be: Az 1893. évi XXVI. t.-c. azon 
passzusa, amely a kántortanítók fizetéskiegé-
szítésénél a kántori illetményt beszámítja és 
az 1891. évi nyugdíjtörvény azon passzusa, 
amely a nyugdíjaztatásnál be nem számítja, 
úgy egészíttessék ki, hogy ha az egyikből 
kihagyandó, hagyassék ki a másikból, ha az 
egyikbe beveendő, vétessék be a másikba is. 

Kecslceméthy László (Mezőtúr) azt indítvá-
nyozza, hogy akiket az 1875. évi XXXII. t.-c. 
oklevél nélkül tényleges alkalmazásban talált, 
azoknak a régi szolgálati évei beszámíttassanak. 

Ezután Bursics Ernő élt a zárszó jogával. 
Elfogadja Sárkány javaslatában az 5. és a 12. 
pontokat, elfogadja Kovács Alajos indítványá-
nak a kántortanítókra vonatkozó részét, továbbá 
Gságolynak azt az indítványát, hogy a tanító 
csak a saját személyére nézve veszíthesse el 
fegyelmi úton nyugdíj-igényeit, de családjára 

nézve nem. Hozzájárul Makkay indítványához 
is és kéri az egyetemes gyűlést, hogy javas-
latát ezekkel a módosításokkal fogadja el. 

Az elnök szavazás alá bocsátja a javaslatokat 
s a gyűlés Bursics Ernő javaslatát fogadja el 
az általa fölsorolt módosításokkal. Erre az elnök 
jelenti, hogy a nyugdíjtörvény módosításának 
tárgyában benyújtandó memorandumot az el-
hangzott összes javaslatok hozzácsatolásával 
terjeszti be az országos bizottsághoz. 

A népnevelő egyesületekre vonatkozólag 
lapunk miit számában közöltük már Kovács 
Vince (Arad) javaslatát, aki nagyon szép, 
tartalmas és hatásos beszéd kíséretében terjesz-
tette azt be. Olvasóink jól tudják, hogy ennek a 
nagyfontosságú kérdésnek első megpendítője 
tulaj donképen báró Eötvös József, Magyarország 
egykori kultuszminisztere volt, de az eszmét 
kora nem értvén meg, elszunnyadt. Harminchat 
évi szendergéséből m. é. február hó 2.-án, épen 
Eötvös báró halálának évfordulóján, dr. Makay 
Béla kultuszminiszteri osztálytanácsos tárta föl 
az eszmét, hathatósan ajánlva a megvénhedett 
tanítóegyesületekkapcsánamegvalósításra. Azóta 
állandóan foglalkoztatja a tanügyi sajtót és a 
tanügyi közönséget. Így került Kovács Vince 
aradi, Minké Béla székesfővárosi és Makkay 
János vámosgálfalvi tanítók előadásában már 
a VI. egyetemes tanítógyülés plénuma elé. 

Azt a javaslatot azonban, amelyet az egyet, 
gyűlés elfogadott, mi, akik azon az állásponton 
állunk, hogy a népnevelő egyesületekre a talajt 
előbb meg kélt munkálnunk — azt á javaslatot 
mi kivihetőnek nem tartjuk és profét ú tehetség 
nélkül is megjósolhatjuk, hogy ebből az egész 
dologból ilyen módon semmi sem, less. 

Minké Béla, a második előadó, lelkes indo-
kolás kiséretében a következő javaslatot terjesz-
tette elő: „1. Határozatilag mondja ki a VI. 
egyetemes gyűlés, hogy a népnevelési egyesü-
letek fölállítását szükségesnek tartja a nép 
szellemi, erkölcsi és anyagi szempontjából. A 
népnevelési egyesületekből a felekezeti, párt-
politikai irányzatok kizárandók. Egyedüli és 
elsőrendű föladata a magyar nemzeti művelődés 
megerősítése, fokozása. 2. Ennek elérése érde-
kében az országos bizottság útján fölkéri a 
magyar kormányt, hogy létesítését mozdítsa 
elő azáltal, hogy a politikai és felekezeti fő-
hatóságokat annak erkölcsi és anyagi támoga-
tására hívja, illetőleg kérje föl és közvetve az 
egész társadalom érdeklődésének, buzgó támo-
gatásának fölkeltésére hasson. 3. A cél elérése 
érdekében minden, a nevezett hatóságok és 
társadalom útján nyerhető eszközt biztosítson 
szolgálatára, minők : az ifjúsági egyesületek, 
szociális irányzatú körök, különféle társadalmi 
intézmények, különösen a tanítóegyesületek, 
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fölolvasások, gyakorlati előadások, lélekre 
nemesi tőén és jótékonyan ható, szórakoztató 
előadások, az e célra helyesen bevonható, 
jóra törekvő elemek közremunkálkodásával 
tartassanak úgy, hogy a szervezés lelke 
lehetőleg a tanító legyen. 4. Az anyagi esz-
közök előteremtése a társadalom, a hatósá-
gok, intézmények lelkes áldozatkészsége mellett 
a kormány támogatásával is történjék. 5. Bízassék 
meg a Magyar Tanítók Országos Bizottsága, 
hogy kebeléből bizottságot küldjön ki szabály-
tervezet kidolgozására, amelyet akkor, ha már 
azt az Országos Bizottság plénuma arra meg-
felelőnek tartja, a közoktatási- és belügyminisz-
ternek jóváhagyás végett terjessze föl. 6. E 
munkálatnak egy éven belül készen kell lennie, 
hogy elegendő példányban a tanítótestületek-
nek, járásköröknek és hatóságoknak idején 
kezébe juthasson, hogy így már a szervezkedés 
az 1905—1906. év őszén országszerte meg-
történhessen." 

A harmadik előadó Makkay János volt. 
Erre megindult a vita, mely egy érdekes 

incidenst is eredményezett. 
Zsedényi Aladár budapesti tanító tudniillik 

hévvel elmondott beszéd kíséretében a követ-
kező javaslatot terjesztette be: „Mondja ki a 
gyűlés, hogy, mint édes hazánk nyelvének 
első sorban hivatott művelője és védelmezője, 
különösen a közelmúltban a magyar nyelvet 
ért sérelmek miatt, továbbá az itt elfogadott 
határozati javaslatoknak s különösen anyagi 
érdekeinket érintő a gyakorlatban való' biztosít-
hatása céljából *osztály- és nemzeti politikai 
tényezővé kíván tömörülni." 

E javaslat beterjesztése után rögtön jelent-
kezett szólásra Száva János pesti tanító 
és szenvedélyesen megtámadta Zsedényit. 
Majd Kovács Vince is megtámadta Zsedényit 
s azt mondta, hogy útvesztő kelepcébe viszi a 
tanítóságot. 

Zsedényi Aladár erre személyes kérlésben 
szót kért és tiltakozott az ilyen meggyanúsítások 
ellen és a leghatározottabban visszautasította ezt 
a hazafias érzése ellen intézett merényletet, mert 
hiszen, tette hozzá becsületes naivsággal, ő csak 
azt indítványozta, amit az, aki őt most megtá-
madta (Száva János) szintén indítványozni 
akart, de aki mégis meggondolta a dolgot. 

Az elnök szavazásra bocsátván a kérdéseket, 
a gyűlés elt'ogadta Kovács Vince javaslatát 
Minké Béla módosításával. 

Ezután fölolvasták az országos bizottságba 
kiküldött tagok névsorát. Végül az elnök o a 
javaslatokat tett az egyetemes gyűlés hatá-
rozatainak végrehajtására vonatkozólag. A 
szokásos köszönetnyilvánítások elhangzása után 

\ . * . i»^ 

Somlyay József elnök a VI. egyetemes tanító-
gyűlés tanácskozásait berekesztettnek nyilvá-
nította. Göőz József a nemzetet és a királyt 
éltette, amit a gyűlés tagjai lelkesen ismételtek. 

Ezután a Szózatot énekelték még el, amely 
után a gyűlés délutáni 2 órakor eloszlott. 

Az isinétlőiskolák tannyelvéhez. 
A törvény előadói tervezetének egyik leg-

szebb része az, mely az ismétlőiskolákkal 
foglalkozik. 

A tervezet szerint mintegy 2000 gazdasági 
ismétlőiskola jut a törvényesen bevett nép-
oktatási intézetek sorába. 

Az örvendetes haladás tehát, mely hazánk 
földmíves voltának előnyös kidomborításához 
járul, kétségbevonhatatlan. 

Szükségesnek tartom azonban, mint ezren, 
meg ezren mások, a magyar tannyelv félre-
érthetetlen megállapítását. 

A magyar tannyelv az ismétlőiskolában mái-
nem túlkövetelés. Az ismétlőiskolát hat minden-
napi iskolai év előzi meg. A tanító, ha van 
benne egy kis szorgalom, ennyi idő alatt viheti 
annyira tanítványaival, hogy az ismétlőisko-
lában már akadálytalanul alkalmazhatja a 
magyar tannyelvet. 

A magyar nyelv kötelező tanításáról szóló 
törvény meghozatala óta mintegy 25 esztendő 
telt el ; mégis milliókra rug azon tankötelesek 
száma, akik magyarul nem tudnak. 

Da ennek nem ők az okai. 
Nehogy tehát ártatlanok essenek áldozatul 

s nehogy az intézmény ellen föltámadjon az 
ellenszenv, célszerűnek tartom némi enged-
ményt ajánlani. 

A törvény fölhatalmazná ugyanis a minisz-
tert, hogy a legközelebbi mindennapi iskolai 
ciklust még a magyar nyelv alaposabb meg-
tanulására engedélyezné s csak ezen ciklus 
bevégzése után lépne teljes érvénybe a gazda-
sági ismétlőiskolákban a magyar tannyelv. 

Igen természetes, hogy — miként a tervezet 
is mondja — ahol eddig magyar volt a tan-
nyelv, ott folytatólag és kötelezőleg azontúl 
is az lenne. 

A kívánatos új pont ez lenne : 
A gazdasági (és ipari) ismétlőiskolák tan-

nyelve kizárólag a magyar. 
Jogában áll azonban a közoktatásügyi minisz-

ternek, az iskolafönntartók indokolt kérelmére, a 
törvény kihirdetését il számított hat iskolai év 
beteltéig mis, úgynevezett kisegítő tannyelvet 
engedélyezni. 

Ahol eddig a tannyelv magyar volt, ott az 
kötelezőleg azontúl is megmarad. 
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Â legfőbb tanítási szabály. 
Tudjuk, hogy a lélektan és a gondolkodástan 

oktat ki bennünket arra nézve, hogy miként 
tanítsunk, miként neveljünk. Ámde míg a 
lélektan nemcsak azt tárja elénk, hogy az 
emberi lélekben miképen keletkeznek a kép-
zetek, fogalmak, ítéletek, következtetések és 
ezeknek a summája : az ismeretek, hanem arra 
is rávezet bennünket, hogy az észrevételek 
mellett mint mellékhajtások hogyan jönnek 
létre az érzések, a hangulatok, a kedély, az 
akarat, a törekvés csirái : addig a logika tisz-
tán csak a gondolatok világát öleli föl, tehát 
tere sokkal szűkebb. De aztán a logika nem-
csak azt bizonyítgatja, hogy miképen jönnek 
létre az emberi gondolati alakítmányok, hanem 
főleg azt, hogy szükségszerűleg miképen is 
kell azoknak alakulniok, hogy a megismerés 
törvényeinek elég legyen téve. Amaz tehát, 
amint látszik, tisztán természeti, ez pedig 
expressis verbis művészeti ismeretkör. Mind-
azonáltal mindakettő megegyezik abban, hogy 
mindakettő a jó és racionális tanításnak képezi 
forrását. Aki tehát tanításában ennek a két 
alapvető tudománynak tételeire támaszkodik: 
az oktatási eljárásában soha-em fog. vagy csak 
igen ritkán baklövéseket tenni. És valóban 
űgyis van, hogy a metodika, ez az iránytű, 
tulajdonképen nem is egyéb, mint ennek a két 
alapvető tudománynak a gyakorlatba való 
átvitele, általános érvényű szabályainak speci-
fikálása, apró pénzre való fölváltása. Magok a 
metodikai főbb tételek, sarkigazságok is mind 
a lélektannak induktiv úton keletkezett lecsa-
pódásai. Amelyek mint ilyenek nem is lehetnek 
mások, mint természetesek. Mert hát egy fajta 
csak maga fajtabélit szülhet. 

Ámde ezeket a sarktételeket az idők folya-
mán az egyes metodisták szerfölött fölaprózták 
és ezáltal bonyolódottá, kifejezéseikben homá-
lyosakká, tehát sokszor nehezen is érthetővé 
tették. Holott mindnyájokat kis magyarázattal 
össze lehetett volna szorítani ebben az egy-
szerű tézisben : természetszerűség. Hogy kimu-
tassuk állításunk igazságát, amúgy hevenyében 
idézzünk egy pár közkeletű metodikai arany-
mondást a megfelelő, általunk hozzájok csatolt 
glosszákkal. 

1. De nihilo nihil. Ami azt jelenti, hogy 
semmiből semmi sem lesz. Vagy másképen : a 
gyermeki lélekben nincsenek már a priori föl-
tételezett képzetek. Sőt ellenkezőleg, a tanítás 
arra törekszik, hogy azokat ott megteremtse. 
Ez pedig csak a külső és belső szemléletek 
által lehetséges. 2. Nulla dies sine linea. Egy 
nap se múljon el nyom nélkül. Ez is termé-
szetes. Mert hiszen az ember lelki ereje nem 

szenvedőleges, sőt ellenkezőleg : tevőleges. 
Tehát mindennap adjunk valami új táplálékot 
neki, hogy legyen mindig mit emésztenie. 
3. Varietas délectât. A változatosság gyönyör-
ködtet. Ez is természetes. Ha a lélek előtt 
sokáig egy tárgy áll : bekövetkezik reája az 
unalom. A figyelem ellankad. Tehát beáll a 
tanításban az eredménytelenség. 4. Qui bene 
distinguit, bene doeet. Aki jól különböztet, jól 
tanít. Ez is természetes. A természetben rend 
van. A tanításban is rendnek kell lenni. Mert 
csak így nyerünk tiszta, világos képet a tanul-
takról. 5. Haladj az egyszerűről az összetettre. 
Például a számtannál. Ennek azonban az 
ellenkezője is áll. Ugyanis, ha én egy fát 
pillantok meg, annak legelső sorban nem a 
részei, hanem maga az egész fa jelenik meg 
érzékemben. Tehát ha egy fát szemléltetek, 
nem szintetikailag, hanem analitikailag járok 
el. Egyik tétel a másiknak a természetesség 
rovására azért nem prejudikál. Mert az egyik 
tételnek is, a másiknak is a helyes alkalma-
zását a tárgy természete határozza meg. 
6. Könnyebbről menj a nehezebbre. A gyermek 
először tejjel él. Csak azután fogják keményebb, 
szilárdabb táplá'ékra. Analóg ezzel a szellemi 
táplálkozás is. Itt is első ízben a könnyebb 
ételeket kell föltálalnunk, csak azután a nehe-
zebb emésztetüeket. Ez is természetes. 7. .1 
tanítás legyen hézagtalan. Ugrás a természet-
ben nincs. A vízből nem lesz egyszerre hó. 
Mert annak megvan a maga természetes folya-
mata : pára, esőcseppek, hó. Ha tehát én 
például számtant tanítok : az 1 után természet-
szerűleg nem taníthatom a 9-et, hanem csak 
a 2-öt, mert az l-hez logikailag közelebb áll 
a 2, mint a 9. 8. Az oktatás legyen igaz. Ez 
is a természetesség elve. A természet ugyanis 
nem tűr hazugságot. A tanításnak sem szabad 

o O 
hazugságot propagálnia. Mert hiszen a taní-
tással épen az a célunk, hogy az igazságot 
szolgáljuk. 9. A tanítás legyen a gyermek 
értéimi fejlettségéhez mért. Ez ismét azt jelenti, 
hogy az első osztálybelit elemiesebben kell 
tanítanom, mint az V. osztálybelit. Mert itt a 
külső szemléleten kívül már a belső szemlé-
lethez is hamarabb hozzányúlhatok. 10. Mens 
sana in corpore sano. Ez nem annyira didak-
tikai, mint inkább szélesebb körű nevelési elv. 
A lélek és a test olyanok, mint a siámi ikrek : 
kölcsönös hatásban vannak egymással. Tehát 
a nevelés legyen e tekintetben is harmonikus, 
nem egyoldalú. Ez szintén természetes. 11. A 
tanításnak szilárd alapja legyen. Ez is a ter-
mészetesség elve. A fa, ha nem kellő mélyen 
ereszti le gyökereit a talajba: elvész. Ehhez 
képest a tanításnak is mély szántásúnak kell 
lennie. Mert a felületesség azt már csirájában 
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semmivé teszi. 12. A szemléltetés alapja az 
ismereteknek. Fő tanítási elv. Ami nem volt 
az érzékekben, nem lehet a lélekben sem. Mert, 
hogy mehetett volna oda? Ez is természetes. 
13. Eepetitio est mater studiorum. Mennél 
többször állíttatik a lélek elé valami, annál 
jobban bevésődik abba az illető dologképe. Tehát 
ottan való tartózkodása annál tartósabb is lesz. 
Ez is természetes. 14. Közeliről menj a távo-
labbira. Természetes. Mert ami közelebb áll 
hozzám, azt előbb pillantom meg és jobban 
kiveszem körvonalait és konstitucióját, mint 
amelyik tőlem távolabb esik. 

A természetesség elve nyilatkozik meg ezek-
ben is : 15. Non multa, sed multum. Keveset, 
de jól. Ami sok, az megárt. A gyermeki lelket 
nem kell megterhelni. 16. A reggeli trák leg-
alkalmasabbak a tanításra. A természet is a 
pi h.-nés után a legtermekenyebb. 17. A szabá-
lyokat előzzék meg a példák. Mert hát mit 
foglaljon össze még az elme, mikor még nincs 
mit? Hasonló ehhez ez is: 18. Nyélcet vem 
nyelvtanból, tehát elméletből, hanem példából, 
magából a nyelv életéből lehel csak tanulni. Mert 
a nyelv nem elvont elmélet, hanem cor.cretum, 
élet. 19. A tanítás legyen mindenoldalú. Ennek 
az elvnek a természetessége épen úgy kitűnik 
az egyes tárgyak tanításánál, mint, a külön-
böző ismeretkörök egymáshoz való nekszusánál. 
Egy dolgot ugyanis több oldalról meg lehet 
nézni. Továbbá a gyermeket egy és ugyanazon 
a tanfolyamon többféle kategóriájú ismeretkör-
ből vett anyaggal kell táplálni. Mert hát amint 
a fizikai orgánum különféle táplálékot igényel, 
úgy a lélek sem elégszik meg ugyanazon dolog 
egyforma föl tálalásával és ő is megkívánja a 
táplálkozásban a különféleséget. 20. Oktass 
eréllyel. Minden gyermek többé-kevésbé tempe-
ramentumos. Úgy az anyagi, mint a szellemi 
táplálékban falánkságra hajló. Ha a tanító 
álmos tanításával ezt a gyermeki kívánságot 
nem képes olyan vehemenciával kielégíteni, 
mint ahogyan azt a gyermek lelki gyomra 
követeli : a gyermek elfordul a tanítástól. 
Ennélfogva a tanításban előáll az eredmény-
telenség. Azért mondja Diesterweg, hogy taníts 
eréllyel. Mivel ez a tétel a gyermek természeté-
ből folyik, azért természetes is. 21. Ne tudo-
mányosan, hanem elemileg oktast, mondja 
ismét Diesterweg. Persze, mert ez a termé-
szetes. Hogy miért, azt már fönntebb elmon-
dottuk. 22. Az oktatás legyen érdekes, mondja 
Zerrenner. Ismét azt mondjuk, hogy igaz, mert 
természetes. A lélek tudniillik csak arra figyel, 
ami őt érdekli, amit óhajt, arait kíván, amivel 
szükségét kielégítheti. Másra nem. Tehát, hogy 
tanításunk eredményes legyen : oktatásunk ér-
dekes is legyen. 23. A tanítás eredménye 

legyen tartós. Ez is természetes. Mert ha a 
tanítás eredménye rögtön eltűnnék, mint a zon-
gorán a hang a billentyű ütése után, akkor 
nem volna értelme a tanításnak. De ez ismét 
a repetitio est mater studiorumra vezet. Csak 
másképen van kifejezve. 24. Az oktatás össz-
liangzó is legyen. Ez szintén oda vezet, amit 
fönntebb elmondottunk. Tudniillik, hogy a 
lélek mellett a testet sem szabad elhanya-
golnunk. Mert a kettő alkot egy egészet. 
Aztán az értelmi képzés mellett ott legyen a 
lelki élet összes fejlődési iránya, tehát az érzés 
is, az akarat, az erkölcs képzése is. Ez szintén 
természetes. 

Amint ebből a rögtönzött tallózatból kitet-
szik, ezek az oktatási elvek kifejezéseikben, 
mondat-konstrukciójukban, gondolatbeli kumu-
lációjukban különfélék, de mindnyáj oknak az 
alapját a természetesség képezi. Azért mondjuk 
mi, hogy csak egy oktatástani elv van és ez 
nem más, mint a természetesség. A többi mind 
ebből folyik. És nem egyebek, mint ennek az 
ela'gazásai. És amelyik tanítónak nemcsak 
anatómiai feje van, hanem szellemi feje is, 
tehát ha tud gondolkodni is, azt ez az egy 
oktatástani tantétel el is fogja útjában iga-
zítani. Ismételjük, ha meg van elméjében a 
distingváló képességnek ereje és a djlgok 
mérlegelésére a kellő ítélőképesség. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

A népoktatás reformja. 
(Hozzászólás.) 

Vármegyénk tanítótestületének a múlt hó 
folyamán megtartóit ülése alkalmával dr. Petri 
Mór, kir. tanfelügyelőnk a Néptanítók Lapjáról 
akképen nyilatkozott, hogy : „hae lap nem volna, 
áldozatok árán is meg kellene azt teremteni 
Valóban el kell ismernünk, hogy szilárdabb 
kapcsot, mely egy ily sok tagot számláló 
országos testületet összekössön, nem képzel-
hetünk, mint épen a Néptanítók Lapja, melynek 
hasábjai úgy a nemzeti kultúra magasztos ügyét, 
mint a tanítóság érdekeit méltóképen szolgálják. 
Örömmel látjuk, hogy a jelenleg napirenden 
levő, jelentőségében messze kiható törvényjavas-
lat megvitatásánál is fontos tényezőként fog e 
lap szerepelni, nem zárkózva el egyes ide vonat-
kozó, esetleg a kérdések érleléséhez hozzájáruló 
közlemények kiadása elől, s épp ezen körülmény 
bátorít föl arra, hogy igénytelen soraimnak 
helyet kérjek, s hozzászóljak a javaslatnak egy 
pár olyan pontjához, mely a gyakorlati élettel 
van szoros összefüggésben. 

1. A 8. második bekezdésében, az iskolai 
mulasztásokra vonatkozó intézkedést, mely a 
szülővel vagy gyámmal szemben kihágásnak 
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minősíti az ily irányú mulasztást, oly mélyre-
ható rendszabálynak tartom, amelynek végre-
hajtása, míg egyfelől sok nehézségbe ütközik, 
másfelől sok kellemetlenségnek a csíráját hordja 
magában. Szerintem e szakasz teljesen kiha-
gyandó, s fönntartandó az eddigi intézkedés, 
mert ha az elöljáróság a mulasztások körüli 
teendőit lelkiismeretesen teljesíti : a legtöbb 
esetben a megintés alkalmazása elegendő. Mert 
ne feledjük, hogy egyes dolgok, így a mulasz-
tások elbírálásához is kellő tapintat és érzék 
szükséges, amelyekkel csak az rendelkezhetik, 
ki közvetlen szemlélője a szegény, a munkás 
nép életviszonyainak. S ha ez érzék, e tapintat 
nincs meg, ha a kihágást, mint rideg hivatal-
nokok, lépten-nyomon alkalmazzuk : azon kap-
csokat, melyek hivatva vannak a családot és 
iskolát egymással szorosabban egybefűzni, telje-
sen széttépjük, s az iskolát a népnél valóság-
gal gyűlölet tárgyává tesszük. Maradjon tehát 
ki e szakasz, vagy ha nem maradhat, maradjon 
ultima rációnak. 

Különben pedig a mulasztások kevesbítésére 
nézve legtöbbet a tanító tehet. Az ő rend-
szeretete, pontossága, buzgó kötelességteljesí-
tése, a mulasztások kiküszöbölésének leghatha-
tósabb eszköze. 

2. A 40. §. „e" pontja múlhatatlanul meg-
toldandó volna e szavakkal : „s ha e más jellegű 
iskola tannyelve magyar." Lehetne e toldalékot 
igen sok oldalról, bőséges adatokkal indokolni 
és támogatni, ehelyett azonban csak annyit 
kívánok megjegyezni, hogy a javaslatnak e 
szakasza a jelzett toldalék nélkül nem egyéb, 
mint a nemzetiségeknek saját akaratunkkal és 
anyagi támogatásunkkal való erősítése ; hat-
hatós elősegítője nemzetiségi aspirációjuknak, 
esetleges visszaeséséül azon állami iskoláknak, 
amelyekkel szemben levő felekezeti iskolák az 
állami iskolát is túlszárnyalni akaró építkezésök 
dacára is nagyon ingadozó alapon állanak, 
mit legjobban igazol nyolc év alatt öt tanító 
változás, s az állami iskolába évről-évre 
beiratkozó növendékek száma. S most, midőn 
erejök látszólagos, alapjok ingadozó, mi men-
jünk segítségökre, nemzetiségi aspirációjuk 
támogatásában ? 

Legyen érzelmeiben hazafias, nyelvében 
magyar az az iskola, mely kiérdemelje az 
állami iskola melletti létjogosultságát ! 

3. Nem is annyira a magyar nyelv, mint 
inkább a magyar hazafias érzelem az, amire 
nekünk szükségünk van, mert a hazát magyarul 
is el lehet árulni. Ezt kell tehát, az érzelem-
világot magyarrá tenni, az óvodákon kezdve. 

Talán azt mondhatná valaki, hogy hozzá-
szólásomnak eme harmadik pontja kívül esik 
a jelen javaslat keretén, mire egész határozott-

sággal szerény válaszom csak az lehet, hogy 
igaz, de mindazáltal annak valódi fundamen-
tumát képezi. És ama cél, mit a jelen javaslat 
kitűzött maga elé, csakis az óvodákon kezdve 
érhető el legsikeresebben. S míg itt nem kezd-
jük, ha a népnevelésnek eme kicsinyesnek 
látszó, de alapjában véve, a nemzeti állam 
kiépítésére nézve a legnagyobb horderejű 
intézményeknek létesítését nem sorozzuk a 
nemzetiségi vidékeken az iskolák állításánál is 
fontosabb teendőink közé : addig a nemzeti 
népoktatásnak épp az alapja nem lesz teljes; 
nem lesz, ahol a gyermek játszva tanulja el a 
csengő magyar nyelvünket s szívja lelkébe 
nyelvünkkel a haza földjének szeretetét. 

Nemzeti népoktatásról lévén szó, nagyon 
természetes, hogy csakis magyar foglalkozási 
nyelvű óvodát érthetünk. Ez az a bázis, a 
magyar foglalkozási nyelvű óvoda, mely körül 
a nemzeti népoktatás hatalmas épülete kijege-
cesedik ; ez az az alap, melyre lerakhatjuk a 
magyar tannyelvű iskolákat, amelyeken aztán 
a nemzeti állam nagy alkotmányát fölépíthetjük. 

(Tasnád-SzarvadJ ^ayy Károly. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Faragó Ignác cs. és kir. fő-
hadnagy oki. tanítót a XI. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába, az 1904. évi I. t.-cikk értelmében 
megillető személyi pótlékkal, Őzatmár-vár-
megyébe kir. tanfelügyelői tollnokká; Korányi 
György brassómegyei kir. tanfelügyelői toll-
nokot, oki. középiskolai tanárt a X-ik fizetési 
osztály 3-ik fokozatába az 1904. évi I. t.-cikk 
értelmében megillető személyi pótlékkal a 
székesfővárosi kir. tanfelügyelőséghez kir. 
segédtanfelügyelővé ; Jeck György oki. tanítót 
a sárafalvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Máté Vilma oki. tanítónőt az oláhláposbányai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte : Kádár József szamosujvári 
áll. polg. isk. igazgató-tanítót jelenlegi minő-
ségében a dési áll. segélyezett közs. polgári 
leányiskolához. 

Végleg megerősítette jelen állásában : 
Herzaneszku Jakab pervovai közs. isk. ideigl. 
tanítót. 

Jóváhagyta : az „Alsószabolcshajduvidéki 
ev. ref. egyházmegyei tanítótestület" módosított 
alapszabályait 26.187/904. szám alatt. 

Nyugdíjat utalványozott : Engländer Adolf 
hódmezővásárhelyi elaggott izr. el. isk. tanító 
részére évi 1180 koronát; Koszta Péter fekete-
bátori munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
700 koronát; Dudosits Károly frankói róm. 
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kath. tanítónak évi 640 koronát; Teller Antal 
börcsi r. kath. el. isk. volt tanítónak évi 760 
koronát ; Szabó József kaposfüredi róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1180 koronát; Gerlach 
Henrik matheoci munkaképtelen ág. hitv. ev. 
tanítónak évi 960 koronát ; Raubitschekné-
Klein Malvin bonyhádi munkaképtelen izr. el. 
tanítónőnek évi 740 koronát; Petrisor Tivadar 
alibunári közs. munkaképtelen tanítónak évi 
900 koronát; Petraselt József morva-lieskói 
róm. kath. el. isk. elaggott tanítónak évi 820 
koronát; Vigh Ferenc békési r. kath elaggott 
tanítónak évi 920 koronát; Tóth József turi 
r. kath. el. isk. tanítónak évi 680 koronát; 
Magyar József mesztegnyei r. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1160 koronát; Bodnár Lajos 
hernádkércsi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
520 koronát. 

Yégkielégítést engedélyezett : Pásztai 
Margit martonvásári közs. el. isk. munkakép-
telen tanítónőnek 844 koronát egyersminden-
korra. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett : 
néhai üngur Lajos felső-karnacsi gkath. el. 
isk. tanító özvegye, szül. Zsurkues Veronika 
és kiskorú árvái részére évi 750 koronát ; 
néhai Kicker Illés ruszti ág. h. ev. tanító 
özvegye, szül. Beszenliofer Erzsébet részére évi 
644 koronát ; néhai Hahn Dávid Simon nyug. 
pozsonyi izr. el. isk. tanító özv., szül. Weisz 
Jozefának évi 656 koronát; néhai Bozsolik 
Ferenc nyug. decsi r. kath. tanító özv., szül. 
Boros Margitnak évi 682 koronát; néhai Árpád 
Gyula voít bezenyei r. kath. tanító szülőtlen 
árváinak 400 koronát ; néhai Zapotoczky János 
bodruzsáli nyug. gör. kath. tanító özv., szül. 
Hladonik Joanának 300 koronát ; néhai Veress 
Károly gyantai áll. el. isk. tanító özv, szül. 
Mérai Emmának és két kiskorú árvájának 
800 koronát ; néhai Acsentea Dometián ben-
dorfi g. kel. isk. tanító özv., szül. Szás Mari-
nak és Anna nevű kiskorú árvájának 466 
korona 66 fillért. 

Arvaházba való fölvételét elrendelte : 
néhai Kiss Károly volt komádii ev. ref. tanító 
Jenő nevű árvájának a debrecenibe. 

TANÍTÓK TAflí iCSIDÓJi. 
Szives tudomásul. Figyelmeztetjük azokat, 

akik a közokt. minisztériumhoz fölterjesztett 
valamely ügyökről — p. kor-, személyi pótlék, 
fizet, kiegészítés, s így t. — huzamosabb idő 
alatt nem nyernek értesítést : minden egyéb 
más út — még a mi lapunk szerkesztőségének 
elkerülésével is — forduljanak egyenesen a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz ily 
cím alatt: Vallás- és közoktatásügyi minisz-

térium, VI. a) osztálya. Budapest, V. ker., 
Hőld u. Az ilyen bérmentes megkereső leve-
lekre, melyekben csak maga a tárgy és 
lehetőleg a fölterjesztés kelte és száma a 
lehető legnagyobb rövidséggel jelölendő meg, 
nem kell okmánybélyeget tenni. A minisz-
térium illető ügyosztálya az ily levelekre 
az intézkedést azonnal foganatosítja. — 
B. Gábor. A nem okleveles tanítónak nem 
adnak államsegélyt ; ha meg is Ígérik, csak 
akkor adják ki, midőn az illető tanító tényleg 
oklevelét bemutatja. — 239. A kultuszminisz-
térium Budapesten a Hold-utcában van. — 
772 b). Az iskolaszéki elnök engedelmével 
menjen el az illető helyre, ahol önnek képesítő 
vizsgálata végett készülnie kell és a szünidőre 
is meg kell adnia önnek a fizetését, ha nem 
is lesz odahaza. — B. E. Tudomásunk szerint 
a görög katholikus, úgyszintén a görög keleti 
román hitfelekezeti tanítók a fizetésként hasz-
nált tanítói föld után önmaguk tartoznak fizetni 
a földadót és járulékait. Erre döntvény van. — 
B. György. Ha mind a 40 évi szolgálatát 
beszámíthatják — törvény szerint, — akkor 
teljes nyugdíjat kap. — Z. Alajos. Bizony 
nagy percent az, ha 68 tanuló közül 29% 
megbukott a számtanból. Ezért esetleg a tanító 
is hibás lehet. Megengedjük, hogy most év 
végén az eredmény elbírálásánál helyesen ítélt 
a tanító, s a 29% csakugyan érdemes a 
bukásra. De ez nem zárja ki azt, hogy a 
tanító is hibás legyen, mert : hátha ő év 
elejétől kezdve nem foglalkozott méltóan ezek-
kel a gyengébb tanítványokkal. Jóakarattal, 
figyelemmel igen sok gyenge tehetségű tanulót 
szorgalomra lehet szoktatni s át lehet engedni 
év végén a másik osztályba. — R. A. Meg-
foghatatlannak tartjuk, hogy ön arra az időre 
is fizette a nyugdíját, mikor kántor és óradíjas 
tanító volt. Korpótléka mikor volt esedékes 
első ízben jogszerint? Ha csak 1901-ben 
kapta az első korpótlékot, akkor ma a máso-
dik még nem esedékes. Nem tudjuk, miért 
mondja ezt az iskolaszéki elnök jogosnak ? 
Bizonyítványmásolatából nem tűnik ki, hogy 
rendes minőségben szolgált. — R. Ferenc. 
Szeptember hónapra most nem veheti föl kor-
pótlékát attól az adóhivataltól, ahol eddig 
szedte. Folyamodni kell a minisztériumhoz, 
hogy új állomáshelyére a megfelelő adóhivatal-
hoz utalja át az erre esedékes részleteket. —-
G. Gy. Új nyugdíjkönyvecskét a közoktatási 
min. nyugdíjosztálya adhat ki. — Szabó A. 
Leánya elemi iskolai VI. osztálya nem jogosít 
a polgári iskolai III. osztályba való fölvételre. 
Fölvételi vizsgálatot kellene tennie az elemi iskolai 
V.—VI. osztály és a polgári iskolai I.—II. 
osztály tanítási anyagának külömbözetéből. — 
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K. Gusztáv. 34 évi szolgálat után nem adnak 
40 évre szóló nyugdíjat. Úgy látszik, az ön 
atyja róm. kath. tanító volt, akkor ő reá az 
iskolafönntartót illető kötelezettség is vonat-
kozhatik. — B. M. Fordaljon Mártojiffy Márton 
iparoktatási főigazgató úrhoz. — „Érdeklődő.', 
Ha kisebb fizetéses helyre megy át, azt be 
kell jelentenie a minisztériumnál, s akkor nyug-
díjigényét leszállítják újabb helyén kimutatható 
tisztán beszámítható tanítói fizetés összegéig. 
Az eskületétel és állás elfoglalás után hivatalos 
működés megkezdését igazoló bizonyítvány 
alapján kezdik számítani a nyugdíjra vonat-
kozó szolgálati időket, föltéve, hogy egyéb 
kellékeknek megfelel az illető. — 1*. József. 
A korpótlék a tanítói fizetésnek kiegészítő 
része lévén, az özvegyet a félévi járandóság 
az után is megilleti. — K. Sz. Megpróbálhatják 
a folyamodást a közoktatási minisztériumnál. — 
G. S. Az első 10 esztendő után 40°/o-ot, azontúl 
minden évre 2%-ot fog kapni utolsó beszámít-
ható fizetése arányában. — P. Sándor. Nem 
tartozik helyettest kiállítani, ön nem a maga 
céljaira megy el katonának, hanem törvényes 
kötelezettséget teljesít. Némely városban még 
ha egyéves önkéntesnek vonul be a tanító, 3 
hónapi fizetést kap, nemhogy ő fizetné a 
helyettesét. — K. Ferenc. Az iskolaszéki 
elnök megfoszthatja a tanítót attól, hogy 
iskolaügyeket intézzen el. Viszont a tanítónak 
tudnia kell, hogy mely esetekben nem érintkez-
hetik közvetlenül felsőbb iskolai hatóságokkal.— 
L. Gj-. A fizetésbeli termények értékének 
pénzre változtatását a tanító és iskolafönntartó 
együttesen intézi el. — R. A. Zúgiskolát 
nem szabad megtűrni. Addig, míg nyilvános-
sági jogot nem kap, vizsgálatot tót növendékei-
vel nem tarthat. — 8. J. Csak vallástanításért 
külön nem igényelheti, hogy egy évet számít-
sanak be nyugdíjba. — T. S. H. L. Suar. Az 
összeírás miatt fölmerült panaszban a hely-
beli községi jegyző fölvilágosítást adhat. Mi 
nem foglalkozunk ezekkel az ügyekkel. — 
„Érdeklődő." Wechselmann Ignáez lovag 1903 
február 17.-én halt el. Özvegye: szül. Neuschlosz 
Zsófia úrhölgy Budapesten, V., Váci-körút 72. 
szám alatt lakik. — 0. M. F. Ha kántori 
fizetésével együtt van 600 korona évi fizetése, 
akkor nyugdíjigényét 600 koronában állapítják 
meg, miután ennél kevesebb nyugdíjigénye 
senkinek sem lehet. — M. I. Ha nincs általános 
ismétlő, akkor ezért díjat nem követelhet-
nek. — 0. A. A honvédelmi miniszter 1890. 
évi 32.500. számú körrendelete értelmében a 
tanítók kivételes nősülési engedély nélkül 
nősülhetnek, ha mint tanítók, vagy tanító-
jelöltek osztattak be, vagy helyeztettek át utó-
lagosan a pót tartalékba. Föltéve, ha a nősülés 

25. szám. 

idején 8 heti katonai kiképzés végett nem álla-
nak épen tényleges szolgálatban. — K. Béla. 
Nincs róla tudomásunk, hogy jelenleg kosár-
fonó tanfolyamok volnának. — U. J. Ha nem 
volt a pályázatban kikötve a próbaidő, s mű-
ködésével meg voltak elégedve, ne egyezzék 
bele az ideiglenességbe. Ha mindemellett nem 
akarják ezt teljesíteni, forduljon a kir. tanfel-
ügyelőhöz. — H. K. Katonai gyakorlaton 
létele alatt az iskolafönntartó köteles gondos-
kodni helyettesről. Díjlevele stb. melléklésével 
folyamodjék a nyugdíjalapba való fölvételért 
a kir. tanfelügyelőség útán. — M. Lajos. Ha 
véglegesítik az álláson, akkor folyamodjék a 
közoktatási minisztériumhoz a nyugdíjalapba 
leendő fölvételért. — E* K. 16 éven fölüli 
gyermeknek nem adnak nyugdíjalapból ellátást. 
Csak kivételesen lehetne rá eset, ha meg-
kezdett tanulmányai folytatására és bevég-
zésére kellene. — F. G. Lonipért. Kérje a 
kir. tanfelügyelőség útján a minisztériumtól a 
kiutalványozást : meg fogja kapni. — V. R. 
almozd. Aki megszűnt magyar állampolgár 
lenni, az nyugdíjat sem kaphat a magyar 
államtól. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Halász Ferenc (líszpolgársága. Halász 

Ferenc miniszteri osztálytanácsost Beregszász 
városa egyhangúlag, nagy lelkesedéssel dísz-
polgárává választotta. Halász Ferenc, aki 
Beregszász város szülötte, évek hosszú során 
át kir. tanfelügyelője volt ennek a vármegyé-
nek s ott a népoktatás ügyét oly virágzóvá 
tette, hogy jól rendezett iskolaügy tekinteté-
ben Bereg-vármegye ma is egyike az ország 
legelső vármegyéinek és Beregszász város nép-
oktatásügye, amelyet Halász Ferenc, mint kir. 
tanfelügyelő vétetett át állami kezelésbe, minden 
tekintetben mintaszerű. Halász Ferencnek, a 
volt kir. tanfelügyelőnek a város és a megye 
érdekében kifejtett közhasznú munkásságát 
kivánta tehát Beregszász városa a díszpolgári 
oklevéllel megjutalmazni. Egyhangú megválasz-
tatását Beregszász város polgármestere távi-
ratilag közölte Halász F. min. oszt.-tanácsossal. 

— Lapunk mai számának nagy részében 
ismét az egyetemes gyűléssel foglalkozunk, 
hogy t. olvasó - közönségünk : Magyarország 
tanítóságának összesége lehetőleg világos képet 
alkothasson magának a történtek felől. Mi 
egyes dolgokról elmondjuk ugyan vélemé-



15 

nyünket első cikkünkben, de azt a véleményt 
senkire sem akarjuk ráerőszakolni. Az a mi 
jóakaratú véleményünk, emellett pedig alkossa 
meg mindenki a maga egyéni nézetét. Mi nem 
vagyunk türelmetlenek. A szakosztályok érdemes 
munkát fejtettek ki s épp ezért a szakosztályi 
ülésekről, még állandó rovataink rovására is, 
terjedelmesebb tudósítást közlünk. 

— Az Eötvös-alap választmánya (gyüjtő-
és kezelő-bizottsága) folyó hó 7.-én a Ferenc, 
József Tanítók Házában gyűlést tartott. Ujváry 
Béla elnök bejelentette, hogy dr. Berzeviczy 
Albert közoktatásügyi miniszter úr, aki az 
Eötvös-alap iránt végtelen sok jóindulatot ta-
núsít, személyesen óhajtja megnyitni Kolozsvárt 
a Tanítók Hunyadi Hazát szeptember második 
felében. A választmány ezt örvendetes tudo-
másul vévén, elhatározta, hogy rendes köz-
gyűlését Budapesten augusztus 25.-én tartja 
meg olyképen, hogy reggel 8 órakor lesz az 
orsz. osztó-bizottság ülése, 10 órakor meg a 
közgyűlés; ez utóbbi ezúttal az osztó-bizottság 
határozatainak tudomásul vételén kívül csak a 
kolozsvári főiskolai internátus gondnokát fogja 
megválasztani. Elhatározta továbbá a választ-
mány, hogy szeptember második felében (később 
meghatározandó napon) Kolozsvárt rendkívüli 
közgyűlés lesz, melyen az alapszabályokat fogják 
tárgyalni, hogy végre dűlőre jusson ez a rég-
óta vajúdó dolog. Jelentette az elnök, hogy a 
kolozsvári Tanítók Háza már teljesen készen 
áll s hogy most folynak a berendezés munká-
latai. Megállapították ezután a kolozsvári fő-
iskolai internátus megválasztandó gondnokának 
a tiszteletdíját, még pedig — teljes ellátáson 
kívül — 1000 koronában. Ezek után az alap-
szabályokra a vidéki tanítóegyesületektől beér-
kezett javaslatokat tárgyalták Bursics Ernő 
előadásában. Mintegy 30 vidéki tanítóegyesület 
tárgyalta az alapszabály-tervezetet. A javas-
latokat a választmány, amennyire lehetséges 
volt, figyelembe vette. A 20. §-t, amelynél a 
tárgyalás a mult évi közgyűlésen tudvalevőleg 
megakadt, úgy ajánlja a választmány elfoga-
dásra, hogy „az évdíjas, 3 koronát fizető tag 
— 15 év helyett — csak 10 évi befizetés, az 
50 koronás részesjegyes tag pedig csak a 
részesjegy teljes befizetése után tarthat igényt 
a jótéteményre. Az 50 koronás részesjegyes 

tagok közül azok részesítendők előnyben, akik 
régebben léptek be." Méltánylást érdemlő ese-
tekben az is részesülhet jótéteményben, aki csak 
3 éve tagja az alapnak. Ez hihetőleg min-
denkit ki fog elégíteni, mert ennél tovább 
menni már csakugyan alig volna lehetséges. 
A vidéki egyesületek összes javaslatainak letár-
gyalása után az ülés véget ért. 

— Állami tisztviselők főiskolai inter-
nátusa. Az Állami Tisztviselők Országos Egye-
sületének küldöttsége tisztelgett folyó hó 5.-én 
az országházban Tisza István gróf miniszter-
elnöknél,' Lukács László pénzügyi és Berzeviczy 
Albert közoktatásügyi miniszternél Vörös 
László nyugalmazott államtitkár, egyesületi 
elnök vezetésével, az állami, törvényhatósági 
és államvasuti tisztviselőknek Budapesten és 
Kolozsvárt egyetemeken tanuló fiai számára 
létesítendő internátusok érdekében. A küldöttség 
tagjai voltak : Benedek Sándor közigazgatási 
bíró, Halász Ferenc közoktatásügyi miniszteri 
osztálytanácsos, Ballai Lajos dr., a szabadalmi 
hivatal elnöke, Andor Endre dr., kereskedelem-
ügyi miniszteri titkár, Csép József zálogházi 
főtiszt és Detre László dr. pénzügyi titkár. 
Vörös kifejtette a miniszterelnök előtt azokat 
a szociális erkölcs-etikai és különös tisztviselői 
érdekeket, melyek a tisztviselő-családok fiai 
részére a legfelsőbb kiképzésnek ilyetén való 
könnyítését kívánatossá teszik. A szónok utalt 
arra, hogy a tisztviselők önkéntes adományok-
ból és megállapított díjakból az internátusok 
fönntartását biztosítottnak vélik, a kormány 
részéről pedig oly közrehatást kérnek, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter átvenné az 
internátus szellemi vezetését és gondoskodnék 
a felügyelő és nevelő személyzet javadalma-
zásáról. Az internátusok fölépítését és beren-
dezését az állam vállalná el. Tisza István.gróf 
miniszterelnök az eszmét igen üdvösnek és a 
közérdek szempontjából nagyon figyelemre-
méltónak találta és a legszívesebb szavakban 
késznek nyilatkozott ez eszme megvalósításá-
nak pártolására. Behatóan tudakozódott a 
tervbe vett internátusok szervezetéről és a kivitel 
módozatairól. Halász Ferenc, akitől az eszme 
származik, kifejtette, hogy az internátusok az 
egyetemi ifjúság jobb szellemi viszonyait fog-
ják maguk után vonni, amennyiben az inter-
nátusokban nevelt ifjak ideálisabb gondolkodású 
és erkölcsileg jobban fegyelmezett elemet fog-
nak nevelni és hogy az internátusokba csak 
kiváló készültségü és más tekintetben is kifo-
gástalan ifjak fognak fölvétetni s ezt az érvelést 
a kormányelnök igen helyesnek találta. Hasonló 
meleg fogadásban részesült a küldöttség Lukács 
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László pénzügyminiszter részéről, aki válaszá-
ban oda nyilatkozott, hogy az eszmét a nemes 
cél érdekében beható megfontolás tárgyává 
fogja tenni és megoldást fog keresni, hogy az 
internátusok létesítése érdekében az állami 
támogatás mihamarább testet öltsön. Berzeviczy 
Albert dr, vallás- és közoktatásügyi miniszter 
kijelenti, hogy az átnyújtott memorandumban 
foglalt tervezetről, amelynek kezdője és lelkes 
harcosa kitűnő munkatársa Halász Ferenc, 
már előzőleg tudomása volt. Szívesen elismeri, 
hogy kulturális téren az utóbbi időben fÖlmeri'dt 
eszmék és tervezetek között alig talál egyet, 
amely a közéletre való kihatásában a küldöttség 
által előadott tervnél nagyobb jelentőséggel 
birna és épen ez okból részéről a legmelegebb 
jóindulattal fog azzal foglalkozni és minden 
lehetőt el fog követni, hogy az internátus, 
első sorban Budapesten, mielőbb létesüljön. 

— Az Eötvös-alap gyarapodása. Folyó év 
január 1.-től július 10.-ig összesen 811 új tag 
5.035 koronát fizetett be az alap pénztárába; 
az új tagok közt van 711 évdíjas (3 koronás), 
97 ötven koronás és 3 húszkoronás részesjegyes 
tag. A vagyoni állapot f. é. július 10.-én a 
következő volt: a m. kir. postatakarékpénz-
tárnál 3.161 K 32 f, Pesti hazai I. takarék-
pénztárnál 27.371 K 41 f, Magyar földhitel-
intézetnél 1.008 K, értékpapírokban 459.582 K, 
követelésekben 25.577 K. — Pozsony-vármegye 
a kolozsvári Tanítók Hunyadi Házára 25 koro-
nát szavazott meg a folyó évre s remélhetőleg 
ezt a segélyt évről-évre ki fogja utalványozni 

— A nemzetiségi sajtó heves kirohanáso-
kat intéz dr. Berzeviczy miniszter reform-tör-
vényjavaslata ellen, még pedig az egész vona-
lon. Komán, szerb, tót és szász lapok tetsze-
legnek maguknak annak a bizonyítgatásában, 
hogy a népiskolai törvényjavaslat egyenlő a 
nemzetiségek kiirtásával; ha ezzel szemben 
más oldalról meg azt kell hallanunk, hogy ez 
a törvényjavaslat csak „limonádé:" megálla-
píthatjuk, hogy a középen van az igazság. 
Mutatóba idézünk két ily kirohanást egy 
román lapból, mely — úgy látszik — vezet. 
Az aradi Tribuna az, mely 116. számában 
nA románok s az állami iskolák" c. cikkében 
gúnyosan azt mondja, hogy Magyarországon 
az a fő, hogy mennyi a magyar ember s nem a 
kultúra. Fjlsorol négy pontot, amelyek ösztö-
kélik a románt, hogy állami iskolába küldje 
gyermekét: 1. hogy büntetés ne érje, ha érke-
zik valami iratja, melyet nem ért, mert magya-
rul van; 2. az állami iskolába mindenféle val-

lású gyermek jár, ott nem a tanulás a fő, 
hanem a szavalás (!) s a román szülőt is 
elvakítja ez a szemfényvesztés; 3. papok és 
tanítók ösztökélik a román szülőket, hogy 
adják gyermekeiket az állami iskolába, ezt 
pedig azért teszik, mert ők a hittan tanításá-
ért jutalomdíjat kapnak; 4. „Még a legkisebb 
féreg is, ha rá lép az ember, szabadulni akar. 
A kormány törvényeivel, rendeleteivel és isko-
láival nemzeti testünkre hág s kegyetlenül 
snjt bennünket; különböző csábításokkal elnép-
teleníti iskoláinkat s mi mit teszünk? Még 
azt sem, amit egy féreg. Hallgatunk s dolgaink 
után látunk." Ugyanez a lap egy másik cik-
kében kijelenti, hogy a Berzeviczy-fé\e törvény 
szellemi bénákká (!) teszi a román tanuló ifjú-
ságot. „Eljött az ideje, hogy hazai nemzeti-
ségek egyesüljenek s a jövő választásokon 
csak olyan férfiakat válasszanak, akik nemzeti-
ségi programmot vallanak. Aki a szabadelvű 
párttal szavaz, az áruló s vele mint árulóval 
kell elbánni." Ilyen és hasonló cikkekkel akar-
ják félrevezetni a nem magyar ajkú polgárokat, 
de eddig még kevés sikerrel! 

— Rövid hírek. Kérelem. Azon t. kartársak 
kik a gazdasági ismétlő-iskolák számára írt 
„Közismereti Káté"-kat az 1904/905. tanévre 
bevezetni óhajtják, szíveskedjenek bennünket 
rövid időn belül értesíteni, hogy az elkelendő 
példányok számát illetőleg tájékozni tudjuk 
magunkat. A „Közismereti Káté" az új minisz-
teri tanterv nyomán készült, mind a három 
osztály szamára, külön-külön könyvecskékben. 
Ára (fiu oszt.) I. oszt. 30 f, II. oszt. 40 f, 
III. oszt. 30 f; (leány oszt.) 1. oszt. 30 f, II. 
oszt. 40 f, III. oszt. 30 f. Székely Márton, 
Dévai Gyula, gazdasági ismétlő-iskolai tanítók, 
Németboly (Baranya-m.). 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Eötvös-
alapra: Fekésházy József, Balsa, részesjegyére 
50 K; a győri ág. hitv. eo. esperességi tanító-
egyesület gyűlése alkalmából eszközölt gyűjtés 
(bek. Benedek Vince) 4 K. Átutaltuk az alap 
pénztárába. 

— Halálozás. Hitter Miklós ceglédi róm. 
kath. tanító életének 51-ik évében elhunyt. 
Áldás emlékére ! 

T a r t a l o m : A VI. egyetemes gyűlés után. — 
VI. egyetemes tanítógyűlés. — Az ismétlőiskolák 
tannyelvéhez. Szentgyörgyi Lajos. — A legfőbb taní-
tási szabály. Szabó Kálmán. — A népoktatás reformja. 
Nagy Károly. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Gööz József. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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195. , , számhoz. 1904. 
P Á L Y Á Z A T I H I R D E T É S . 

A Klot i ld-szerete tházzal kapcsolatos sze-
re te tház i neve lőképző- tanfo lyamon az 1904— 
905. iskolaév elején egyenként 800—800 korona ösz-
töndíj élvezettel járó két nevelőgyakornoki állás fog 
betöltetni. Csakis okleveles elemi iskolai tanítók 
pályázhatnak a fölvételért. Az ösztöndíjas nevelő-
gyakornok a Klotild-szeretetházban a növendékekkel 
együtt lakik ; egy-egy 15—20 tagból álló családhoz 
lesz beosztva ; ennek nevelésében részt vesz s emellett 
az intézet többi teendőiben az igazgató és a fel-
ügyelő-bizottság utasítása szerint jár el. Lakásért 
és teljes ellátásért a szeretetházat fönntartó egyesület-
nek 400 koronát fizet, a megmaradó 400 koronával 
szabadon rendelkezik. Hetenként legalább egy, előre 
kijelölt délután eltávozhatik az intézetből, ezenkívül 
havonként egy szabad vasárnapja van. A gyakor-
nokok tartoznak állásukat 1904 szeptember 1-én el-
foglalni B az év végén a felügyelő-bizottság előtt 
szeretetházi nevelői képesítő vizsgálatot tenni. A 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrboz 
intézett kérvények, tanítói oklevéllel és születési 
bizonyítvánnyal fölszerelve e hirdetés megjelenésétől 
számított 14 nap alatt terjesztendők be a Klotild-
szeretetház igazgatóságához Budapest, I. Budakeszi-
út 8, hol részletes fölvilágosítást ad az igazgató. 

Budapesten, 1904 június hó. 
(28/h—I—1) A felügyelő-bizottság elnöke. 

41.983. számhoz. 

ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT. 
Az 1904/905. tanév kezdetétől a fiumei állami 

felső kereskedelmi iskolánál egy 800 koronás ösztön-
díj töltendő be. Ezen ösztöndíjra a Magyarország 
területén levő és nyilvánossági joggal bíró gimná-
ziumoknál, reál- és polgári iskoláknál a kereskedői 
pályára készülő bármilyen vallású magyar növendékek 
tarthatnak igényt, kik ezen középiskolák IV. vagy 
V. osztályát általános jeles eredménnyel végezték, az 
erkölcsi magaviseletben jó érdemjegyet nyertek. 

A folyamodványok a következőkkel szerelendők föl : 
1. A tanuló keresztlevelével, illetőleg születési bizo-

nyítványával. 
2. A tanuló 1903,904. tanévi bizonyítvánnyal, 

melyből kitűnjék, hogy valamely magyarországi nyil-
vános joggal bíró gimnázium, reál- vagy polgári 
iskola IV. vagy V. osztályát jeles előmenetellel és 
jónak minősített erkölcsi magaviselettel végezte. 

3. A tanuló vagyoni állapotát és családi viszonyait 
feltüntető és hatóságilag igazolt szegénységi bizo-
nyítvánnyal. 

4. Esetleg annak kimutatásával, váljon élvez-e a 
tanuló vagy egyik testvére segélyt vagy ösztöndíjat 
és mily alapból? 

5. A folyamodó atyjától vagy gyámjától kiállított 
kötelező nyilatkozat arról, hogy az ösztöndíj ado-
mányozása esetében az illető tanuló keresk. tanul-
mányait a fiumei állami felső kereskedelmi iskolán 
fogja elkezdeni és az érettségi vizsgálatot is ide értve, 
ugyanott be is fogja fejezni. 

Az így fölszerelt kérvények a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. minisztériumhoz címzendők és 1904. évi 
július hó 25-ig a fiumei állami felső kereskedelmi 
iskola igazgatóságánál nyújtandók be. 

Az ösztöndíjat három tanéven át fogja élvezni az 
illető tanuló, ha azonban a tanév végén nem mutat 
föl legalább is általános jó előmenetelt, az ösztöndíj 
további élvezetétől elesik. 

Az ösztöndíjat továbbá oly föltétellel kapja az illető 
tanuló, hogy kereskedelmi iskolai tanulmányainak 
befejezése után gyakorlati keresk. pályára lépjen. 

A fiumei állami felső kereskedelmi iskola igazgató-
ságának elkerülésével közvetlenül a vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumhoz benyújtott folyamodványok 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapest, 1904 június hó 21-én. 
A vallás- és közoktatásügyi 

(21/h—II—2) m. kir. miniszter. 

PÁLYÁZATOK. 
A k i skunmajsa i aut. orth. izr. h ; -özségnél 

szept. 1-jére néptanítói állás betöltendő. íluxa-
zás : 600 kor., szabad lakás és fölfolya-
levő államsegélyből 200 kor., amelyért 
nem szavatol. A pályázat júl. 27-én lejf 
Albert s. k., isk.-széki elnök. ( 

A s za tmárnémet i ev. ref. tanító' 
I. osztályába az 1904 — 905. iskolai t 
oly 14 évet betöltött növendékek, ak. 
vagy felsőbb leányiskola IV. osztályát sik 
gezték. A fölvételi kérvényhez a következő o-
csatolandók : 1. Születési bizonyítvány. 2. 
bizonyítvány. 3. Orvosi bizonyítvány a folyamodói 
a tanítónői pályára alkalmas voltáról. 4. Himlőoltási 
bizonyítvány. Tandíj : havonkint 6 korona, fölszere-
lési díj év elején 14 korona. Az intézet internátussal 
van egybekötve, melynek havi díja 44 kor. Bővebb 
fölvilágosítással szolgál az igazgatóság. 

(563—II—2) 
A bars-némethi községi iskolaszék egy újonnan 

rendszeresített tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalmazás : a községtől évi 400 korona ; államsegély-
ből 400 korona ; kertpótlék 20 korona ; két szoba, 
konyha, kamra és fáskamrából álló szabad lakás az 
iskolai épületben. Kellően fölszerelt kérvények július 
hó 20-ig elnök címére intézendők. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Thuránszky Géza, iskolaszéki elnök. 

(559—II—2) 
A s i l ingy la i ág. hitv. ev. leányegyház levita-

tanítót keres. Fizetése : 800 korona s lakás, 3 öl 
kemény fa, melyből az iskola is fűtendő. Tannyelv : 
magyar-német. Jelentkezhetni július 17-ig a gondnoki 
hivatalnál. (295—II—2) 

Kaposszekcsö ág. ev. okleveles másodtanítót 
keres. Fizetés : A hitközségtől 400 K havi részletek-
ben, 200 K lakbér. 400 K államsegély kilátásba van 
helyezve. Kötelesség : a 3 alsó osztályt tanítani. Tan-
nyelv : magyar-német. Kellően fölszerelt folyamod-
ványok a kaposszekcsői ev. iskolaszékhez címezve, 
július 20-ig beküldendők Hoffmann Samu kántor-
tanítóhoz. (553—II—2) 

A maroslndasi aut. orth. izr. hitközség hatosz-
tályú elemi iskolájánál nyugdíjaztatás folytán ürese-
désbe jött rendes tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak mindazon izr. okleveles tanítók, kik a 
törvényes tananyagon kívül a német és héber tan-
anyagot is kifogástalanul tanítani képesek. Javadal-
mazás : aj Törzsfizetés 600 K. b) A törvényesen elő-
írt tantárgyak és tanidőn kívül az iskolaszék által 
megállapítandó időben a héber és német tananyag 
tanításáért 300 K és végül lakbérért 120 K. Pályá-
zatok, melyek f. é. július hó 31-ig alulírthoz benyúj-
tandók, fölruházandók : a) a rendes oklevelen kívül 
b) vallás - erkölcsi, c) családi és d) netáni eddigi 
működéséről szóló bizonyítvánnyal. Megjegyeztetik, 
hogy esetleg a helybeli állami iskolában hittanításért 
100 K javadalmazásban részesülhet. Maros-Ludas, 1904 
június hó 10-én. Löwinger Lajos, isk.-sz. elnök. Adler 
József, jegyző. (470—IV—2) 



18 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 25. SZÁM. 

Oldalam mellé evang. nőtlen segédtanítót vagy 
tanítónőt keresek. Kötelessége : I—VI. osztályt vezetni 
és ismétlőket oktatni. Fizetése egy tanévre 200 kor. 
és teljes ellátás. Tannyelv tót-magyar. Az állás szept. 
1-én elfoglalandó. Jelentkezhetni július 25-ig az alul-
írottnál. Mogyoród (Zólyom m.), u. p. Zólyom, 1904 
június 26. Stefiik Endre, ev. tanító. (573—III—2) 

A debreceni ágost. hitv. evang. egyháznál a 
kántortanítói állás betöltendő. Javadalma : az egy-
háztól 1300 korona ; a Schâfer-féle alapítványból ez 
idő szerint 200 korona ; tűzifa értéke 104 korona ; 
lakbér 400 korona, összesen 2004 korona. Azonkívül 
az esedékes ötödéves pótlék. Dalkör vezetésében jártas 
tanító tetemes mellékjövedelemre tehet szert. Kellően 
fölszerelt folyamodványok folyó évi július 20-ig alul-
írotthoz küldendők. Debrecen, 1904 június 26. Materny 
Lajos, főesperes. (571—II—2) 

Az apateleki ág. hitv. evang. egyház kántortanítót 
keres. Tannyelv : tót-magyar. Javadalom: lakás, kert-
tel, 400 korona az egyház pénztárából évnegyedenként 
előre, 190 korona államsegély, tizennégy katasztrális 
hold föld haszonélvezete. Jelentkezhetni július 17-ig 
lelkészi hivatalnál. (575 - II—2) 

Az a v a s - ú j v á r o s i ev. ref. nőtanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : lakás, kert, egyháztól 
60 korona, államtól 660 korona, tandíj, minden tanít-
ványtól (60—80) 4 korona, azonban az egyháztanács 
szegényebbekkel szemben fönntartja magának a tandíj 
megszabás jogát, meszelés-pénz 8 korona. Kötelesség: 
1 Il-ik vegyes osztály tantervi tanítása, kézimunká-
val. Túlnépesség esetén pusztán az I. osztály tanítá-
sára alkalmaztatás joga fönntartatik. Kéi-vények Széli 
György, lelkészhez július 20-ig intézendők. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. (572—II—2) 

A dunaszentbenedeki ev. ref. egyház pályázatot 
hirdet Il-ik tanítói állásra. Fizetés : 800 kor. készpénz 
az egyház pénztárából havi előleges részletekben. 
2 öl puhafa beszállítva, 1 szobából álló bútorozott 
lakás. Korpótlék az államtól kérve. Kötelessége : az 
I—II. vegyes osztály vezetése, az egyházi jegyző-
könyvek vezetése, kanonikus órákon az istentisztelet 
végzése. Oklevéllel mellékelt kérvények alulirt lelkész-
hez küldendők. Pályázati határidő aug. 15. Baksay 
Árpád, ref. lelkész. * (607—III—2) 

A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság 
ózdi kerülete nép- és iparos-tanonciskoláinál egy 
1200 korona kezdőfizetéssel, lakás s fűtéssel egybe-
kötött tanítói állásra pályázatot nyitunk. Kívántatik 
a zenében (énekkarok vezetésében) való teljes jártasság. 
Ki az iparrajzolásban külön képesítését igazolja, 
előnyben részesül. Megfelelő működés esetén fokoza-
tosan 2200 koronáig terjedő szabályszerű előléptetés 
s kedvező üzemév esetén fizetési pótlék van kilátás-
ban. Csak nőtlen tanító kérvénye vétetik figyelembe. 
Fölszerelt kérvények az iskolaszékhez címezve, július 
hó 20-áig beterjesztendők. Az állás augusztus végével 
lesz elfoglalandó. Az iskolaszék. (602—II—2) 

Csányba (Heves m.) 24 éven alóli, róm. kath., 
kántori teendőkben teljesen jártas egyén, ki jó hanggal 
bír, azonnal alkalmazást nyer. Javadalmai havi 25 
kor., bútorozott szoba fűtéssel, — ágynemű és 
mosáson kívül — élelmezés. Homonnay Pál, kántor. 

(578—11—2) 
Az abarai ev. ref. egyháznál a tanítónői állásra 

pályázat hirdettetik. Fizetése 800 korona havi előle-
ges részletekben. Díszes lakás és kert. Kötelessége 
mind a hat osztály vezetése, női kézimunka tanítása 
és énektanítás. Ha a megválasztott házasságra lép, 
állásáról lemondani köteles. Ha három évnél korábban 
távozik, az útiköltséget az egyháznak visszatéríteni 
tartozik. Pályázati határidő július 23. Kérvények az 
iskolaszéki elnökséghez küldendők. Abara, u. p. Málcza 
(Zemplén m.) (565—11 - 2 ) 

A rozsnyói tiszakerületi ág. hitv. evang. interná-
tussal egybekötött polgári leányiskola kebelében meg-
ürült tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Ezen állásra 
első sorban polgári iskolákra, még pedig természet-
tudományi és mennyiségtani, másod sorban magyar 
nyelvtani és történelmi szakra, ilyen pályázók hiányá-
ban azonban elemi iskolai oklevéllel bíró ág. hitv. 
evang. tanítónők is pályázhatnak. Kötelességei : az 
egyházkerületi tanterv és az iskolaszék rendelkezése 
szerint tanítani, az internátusban lakó növendékek 
fölött a felügyeletet sorrend szerint gyakorolni, 
magát az intézeti szabályokhoz alkalmazni. Javadal-
mazása : az intézetben teljes ellátáson kívül, a polgári 
iskolákra képesített tanítónőé 1000 korona, az elemi 
iskolai képesítésű tanítónőé 600 korona. A megválasz-
tott egy sikeres próbaév után véglegesíttetik. Az 
elemi iskolai képesítésű tanítónő véglegesítése és fize-
tésének javítása, a polgári tanítónői oklevél megszer-
zéséhez köttetik. A kellően fölszerelt kérvény, melyhez 
keresztlevél, tfklevél, működési és egészségi bizonyít-
vány, nemkülönben arckép is csatolandó, folyó évi 
július hó 20-dik napjáig alulírotthoz küldendő. Szemé-
lyes bemutatkozás kívánatos és előnnyel jár. Kelt 
Rozsnyón, 1904 június 30. Terray Gyula, főesperes, 
isk. elnök. (590—II—2) 

Alsólehota (Zólyom m.) evang. leányközségbe ok-
leveles tanító kerestetik. Javadalma : 900 kor. és lakás. 
Tanítási nyelv tót-magyar. Folyamodványok július 
20-ig küldendők Felsőlehotára per Zólyom-Brézó 
Kovács Dániel, ev. lelkész címére. (595—II—2) 

Pályázat rk. kántortanítói állásra Gyopárhalmán 
(Békés megyében). Évi fizetés 800 kor. és stóla 1200 
lélek után és lakás. Csak oklevelesek pályázhatnak ; a 
kérvényt az orosházi plébániára kell küldeni aug. 
15-ig. (579—II—2) 

A koszorúsi róm. kath. fiókegyház kántortanítói 
állomásra július 31-éig pályázat hirdettetik. Jövedel-
me : 800 kor. 22 m. tűzifa hazaszállítva. Tót nyelv 
ismerete szükséges. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. P. János-Gyarmat (Bars m.). Iskolaszék. 

(597—II—2) 
A c sávos i magyar-német tannyelvű róm. kath. 

népiskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Évi jövedelem: 800 korona, szabályszerinti 
lakás házi kerttel, 80 kor. átalány a tanterem fűtésére 
és 44 kor. átalány a tanítógyűlések látogatásáia. A 
megválasztandó tanító kötelességei : az I—II. osztályt 
vezetni, a gazdasági ismétlő iskolában a közismereti 
tantárgyakat tanítani és a kántori teendőkben kisegí-
teni. Folyamodványok folyó évi augusztus hó 15-éig 
a csávosi (Torontál megye) rk. iskolaszékhez nyújtan-
dók be. (594—II—2) 

Az imolai (Gömörm.) ref. kántortanítóságra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma : 15 köböl gabona, 5 köböl 
búza, 5 köböl zab, 15 hold szántóföld, 2 hold első 
osztályú rét. A föld és rét munkálását a hívek vég-
zik, adóját az egyház fizeti, 15 szekér tűzifa beszál-
lítva. Tandíj 50—60 gyermek után 4 koronájával. 
Ismétlősökért külön az egyház pénztárából 20 korona, 
község pénztárából 2 t korona. Kényelmes, jó lakás, 
kitűnő kerttel és minden szükséges melléképületekkel. 
Államsegély 220 korona. Állás szept. elsején elfogla-
landó. Pályázni kívánók bizonylataikat küldjék július 
31-ig Magyar István ref. lelkészhez, posta Ragály. 

(580—III—2) 
A bajsai ág. hitv. ev. egyháznál egy rendes kán-

tortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
800 korona, az egyház pénztárából havi részletekben 
fizetve, 1 8 telek föld élvezete, évi haszonbére 280 
korona ; lakás házi kerttel ; offertórium és a stóla évi 
jövedelmének a fele. Tannyelv: magyar-tót. Pályá-
zati határidő július 30. Fölszerelt kérvények alulírott-
hoz küldendők. B íjsa (Bács m.), 1904. július 4.-én. 
Kmety Mátyás, ev. lelkész. (613—II—2) 
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A marosvásárhe ly i községi leányiskolánál egy 
tanítónői állás megüresedvén, ezen állásra, mely 
1200 kor. fizetéssel, 240 kor. lakbérrel és 100 kor 
ötödéves korpótlékkal van javadalmazva, ezennel 
pályázatot hirdetünk. Pályázni szándékozók fölhivat-
nak, hogy tanítói oklevéllel fölszerelt folyamodvá-
nyaikat július 31.-ig alulírt elnökhöz címezve nyújt-
sák be. A marosvásárhelyi községi iskolaszéktől. Maros-
Vásárhelyt, 1904 július 6.-án. Dr. Bernády György, 
iskolaszéki elnök. Pál György, jegyző. (611—II—2) 

A módosi (Torontál vármegye) róm. kath. iskola-
széknek a lemondás folytán megüresedett magyar-
német tannyelvű elemi iskola I. osztályának egy nő-
tanítóval leendő betöltésére vonatkozó határozata a 
főt. egyházmegyei hatóság által jóváhagyatván, 
említett állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 940 korona készpénz előleges negyedévi rész-
letekben ; 3 öl tüzelőfa, melyből a tanterem is fűtendő ; 
12 korona Írószer- 10 korona lakás tisztítási általány, 
szabad lakás : 2 szoba, konyha, faszín és padlás. Köte-
lessége : az I. osztály növendékeinek tanítása, ezen-
kívül az I., II. és III. osztály leánynövendékeinek a 
női kézimunkában heti 2—2 órai külön díjazás nélküli 
oktatása. A megválasztott tanítónő, ha működésével 
arra érdemet szerez, széküresedés esetén magasabb 
javadalomra léptettetik elő. Végleges megerősítés egy 
évi jósikerü működéstől föltételeztetik. A megválasztott 
szeptember hó 1-én tartozik állását elfoglalni, mely 
időtől kezdve fizetése is folyóvá tétetik. A kereszt-
levéllel, oklevéllel és eddigi alkalmaztatásáról szóló 
bizonyítványokkal fölszerelt folyamodványok július 
hó 20-ig alulírotthoz küldendők. Módos, 1904. évi 
június hó 30. Rankov Lajos, plébános, iskolaszéki 
elnök. (591—II-2) 

A negyedi (Nyitra m.) ev. ref. egyházban két 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése az egyház 
pénztárából 100 korona, államsegélyből 700 korona, 
egyszobás lakás, egy öl puha tűzifa. Minthogy az 
államsegély csak három évre van folyósítva, az állás 
három évre biztosíttatik ; a megválasztott akkor állan-
dósíttatik, ha az államsegély továbbra is kieszközöl-
tetik. Kötelessége a reábizott osztályt a dunántúli 
kerület tanterve szerint oktatni, a kántortanítót aka-
dályoztatása esetén helyettesíteni. Pályázhatnak ev. 
ref. okleveles tanítók. Fölszerelt kérvények júl. 30-ig 
Veress Ede esperes úrhoz Búcs (Esztergom megye) 
küldendők. Az állás szeptember elsején elfoglalandó. 

(584-11—2) 
A g y ö n g y ö s h a l á s z i róm. kath. népiskolában 

egyik tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése 
évi 800 kor. és lakbér 60 kor., míg lakás szereztetik 
és 30 kor. a faiskola kezeléseért ; tanítja a II—III-dik 
vegyes osztályt és az ismétlők fele részét s kezeli a 
faiskolát ! Folyamodvány kellő okmányokkal, oklevél 
stb. a gyöngyöshalászi (Heves megye) iskolaszékhez 
intézendő július 22-ig. Állomás szeptember 1-én elfog-
lalható. Derne József lelkész, iskolaszéki elnök. 

( 5 8 7 - H - 2 ) 
Mátranovák anyaegyházban a róm. kath. kántor-

tanítói állás megüresedett, melyre pályázat hirdette-
tik folyó év július 17-re a következő javadalommal : 2 
szobás lakás, konyha, kamra, istálló. 255 pár után 
'/4 kila rozs és 20 fillér páronként. 9 kataszter hold 
s 1353 (J-öl szántó ; 1 hold 279 öl ré t ; 6 darab 
marhára és két anyasertésre legelő. Minden szekeres 
gazda után egy szekér tűzifa. Föld és rét munkája, 
vagy megváltva 96 kor. Lélekpénz után 8 kor. 50 fill. 
A háznál egy kataszter-hold kert. Kőszénkamat 120 
kor. Mindennapi tankötelesektől 150 — 160 után két 
koronájával. Ismétlősök után 40 - 50 kor. Miseala-
pítványból 9 kor. És a stóla. Személyes megjelenés 
kívántatik. Mátranovák, 1904. június 26.-án. Derbész 
József, plébános. (585 —II—2) 

A szolnoki állami elemi iskoláknál áthelyezés 
folytán megüresedett 2 rendes tanítói állomásra pá-
lyázatot hirdetek a folyó évi 12.138. számú vallás-
és közoktatásügyi miniszteri rendelet folytán. Előny-
ben részesülnek a korábbi állomásaikon érdemeket 
szerzett családos állami tanítók. A törvényszerinti 
alapfizetéssel s esetleg korpótlékokkal egybekötött 
javadalomhoz 300 korona lakbérilletmény járul. A 
szabályszerűen fölszerelt és bélyegeit kérvények 
(állami alkalmazásban levők részéről az illetékes tan-
hatóság útján) folyó évi augusztus hó l-ig küldendők 
hivatalomhoz be, honnét 3 nap alatt fölterjesztetnek 
a nagym. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz. 
Szolnok, 1904 július 5. Eötvös Károly Lajos, Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye kir. tanfelügyelője. 

( 2 7 ' h - I I - l ) 
Csákberényi segédtanítói állásra pályázat hirdet-

tetik. Javadalom : 600 korona, egy szoba a legszük-
ségesebb bútorokkal és fűtéssel. Köteles naponként 
tanítványait templomba vezetni, Kérvények augusz-
tus hó 4-ikéig nyújtandók be az iskolaszéki elnökhöz. 
Csákberény (Fehérmegye), 1904. júl. 1. Kovács Alajos, 
plébános. ( 6 0 4 - 1 - 1 ) 

Antal fa lvára (Gömör) okleveles róm. kath. kántor-
tanító kerestetik. Jövedelme : tandíj, stóla, termény 
mindössze 500 korona, ugyanannyi államsegély ké-
retik. Tannyelv : tót-magyar. Folyamodványok július 
végéig iskolaszékhez intézendők. (633—I—1) 

Á nádudvari evang. ref. egyház egy tanítónői 
állásra pályázatot hirdet. A tanítónő javadalma: 
1. 800 korona az egyház pénztárából, évnegyedenkint 
előre fizetve. 2. 10Ó korona lakásdíj. Kötelességei : 
azon osztály vagy osztályok vezetése, melyekre az 
egyháztanács alkalmazza ; ez idő szerint a IV., V. és 
VI. leányosztályok tanítása. A női kézimunkát saját 
növendékeinek díj nélkül tartozik tanítani. Egyház-
tanács fönntartja magának azon jogot, hogy az állami 
elemi iskolában egy tanteremben a vallástanítással 
megbízza. Ezen esetben a vallástanításért az állam 
részéről 90—120 korona tiszteletdíjban részesül. Ezen 
állásra ev. ref. vallású okleveles tanítónők pályázhat-
nak. Pályázati kérvények folyó évi augusztus 6-ig 
adandók be Veress Géza ref. lelkészhez Nádudvaron 
(Hajdú megye). Az állás folyó évi szeptember 1-én 
foglalandó el. 
A nádudvari evang. reform, egyház egy fitanítói 

állásra pályázatot hirdet. Fizetése : 1. 200 korona, az 
egyház pénztárából, évnegyedenkint előre fizetve. 
2. 47 hektoliter kétszeres búza, tisztán fölrostálva az 
egyház magtárából. 3. 47 hektoliter árpa, tisztán föl-
rostálva az egyház magtárából. 4. 30 hold föld, 1200 

-ölével számítva, adóját az egyház fizeti. 5. 100 kor. 
lakásdíj. 6. 80 korona készpénz. 7. 80 korona egyház-
jegyzői díj. Az összes fizetés 1633 koronára van 
értékelve, de a föld ez idő szerint az értékelésnél 
200 koronával többért van bérbeadva. Kötelességei : 
ez idő szerint a IV., V., VI. elemi fiosztályoknak 
tanítása ; lelkész fölszólítására a lelkészi szolgálatok 
végzése ; a konfirmációra készülő fiúgyermekek taní-
tása; a gazdasági ismétlő-iskolai fiúgyermekek vallásos 
okta.tása ; az egyházjegyzői tiszttel járó munkák ; az 
állami elemi iskolában, 2 tanteremben a vallás taní-
tása ; legátusok ellátása. A lelkészi szolgálatok vég-
zéseért az esedékes stólát megkapja ; az állami iskolai 
vallásoktatásért az állam külön tiszteletdíjat ad, ami 
tantermenkint 90—120 korona szokott lenni. Ezen 
állásra theologiát végzett és tanítói oklevéllel bíró 
ev. reform, vallású egyének pályázhatnak. Ilyenek 
nemlétében theologiát végzett egyén is meg-
választatik, de az ilyen tartozik 2 éven belől tanítói 
oklevelet szerezni. A pályázati kérvények folyó évi 
augusztud 6-ig adandók be Veress Géza ev. reform, 
lelkészhez, Nádudvaron (Hajdú megye). Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. (634—H—1) 
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IV. képzőt végeztem ; nevelői állást keresek egy 
évre. Német nyelv és zongora tanításra is képes 
vagyok. Cím : „Tanító-jelölt" postrestante, Torontál-
Újvár. (644—II—1) 

Pályázat az ÖCSÖdl ev. ref. egyházban nyugdíjba 
menés folytán megüresedett önálló orgonista-kántori 
állomásra. I. Javadalom. 1. Készpénz : 500 korona, mely 
évnegyedes részletekben az egyház pénztárából előre 
fizettetik. 2. Kisajátított földek utáni 578 kor. 8 fill, 
tőke takarékpénztári kamatja. 3. '/•» telek szántóföld, 
mely járandóságaival együtt 16 katasztrális hold és 
809 [_ -öl. Ennek adóját s közterheit az egyház fizeti. 
4. Temetési stóla, az egyházkerület által meghatáro-
zott mód szerint. Énekszóstól 1 (egy) kor., papos 
temetéstől 2 (kettő) korona. 5. Szabad lakás mellék-
épületekkel s kerttel. II. Kötelesség. 1. Temetéseknél, 
istenitiszteletnél minden kántori teendő végzése. 2. 
A IV., V., VI. fiúosztályokban hetenként 2 órán 
ének és kottaismeret tanítása. 3. Dalárda szervezése, 
tanítása, vezetése. A megválasztott a békésbánáti ev. 
ref. egyházmegyei nyugdíjintézetnek kötelezett tagja. 
Pályázati határidő 1904 július 24. A pályázni kívánók 
orgona- és énekpróbára 1904 július 31. d. e. 10 órára 
megjelenni tartoznak. A próba után a választás 
nyomban megejtetik. A próbaéneklésen megjelent 
pályázók közül a legkitűnőbbnek minősített 3 (három) 
egyén fejenként 20—20 korona utazási költséget kap. 
Az állomás f. év október 1-én elfoglalandó. Kellőleg 
fölszerelt kérvények alulírott lelkész-elnökhöz kül-
dendők. Öcsöd (Békés m.), 1904. június 29. Csapó 
Péter, ref. lelkész, elnök. (593—II—1) 

A bakonyszentlászlói (Veszprém megye) r. k. 
elemi iskola osztálytanítói állásra pályázat, hirdette-
tik. Kötelmek : az I. és II. osztály vezetése, az ismét-
lősöknek a kántortanítóval fölváltva való oktatása és 
a kántoriakban való segédkezés. Javadalma : 600 kor. 
államsegély, 210 kor. a hitközségtől és egy bútoro-
zott szoba. Csakis okleveles férfitanítók pályázhatnak, 
1904. aug. 7-ig. Kántoriakban való jártasság és sze-
mélyes bemutatkozás előny. Kérvények a rk. iskola-
széki elnökséghez intézendők. Az állás szept. 1-én 
elfoglalandó. (605—1—1) 

A Jászszentandrási rk. felvégi iskolához okleve-
les tanító kerestetik. Kötelessége : A hozzátartozó 
mindennapos és ismétlő iskolások oktatása. Javadalma: 
évi 800 korona fizetés és 40 korona ismétlő oktatás-
díj, évnegyedes előleges részletekben. 2 szoba, konyha, 
kamra. Istálló, félszer, ól egy tető alatt. 400 f l-öl 
kert; 15 mm. kőszén helybe szállítva. Pályázati 
határidő július 31. A kérvények az iskolaszék elnöké-
hez intézendők. (606—1—1) 

A torzsai (Bácsmegye) német ajkú reform, tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: a 
politikai községtől 840 korona készpénz ; 160 korona 
lakásdíj ; fűtésre 20 métermázsa szén. A hitközségtől 
2400 korona alapítványnak a kamata. Kötelessége, 
fölváltva egy évben az első, és utána való évben a 
második elemi osztályt tanítani. Kérvények a torzsai 
ref. lelkészi hivatalhoz küldendők július 30-ig. 

(617—1—1) 
Pályázat a tó tvázsonyi ev. ref. orgonista-tanító-

ságra. Fizetés: 1. tisztességes lakás kerttel. 2. Kész-
pénz, hús, só, bor, tandíj és munkaváltság címen 324 
kor. 3. 20 hold föld haszonbére 446 kor. 4. 1625 lit. 
rozs. 5. 6 öl tűzifa. 6. Temetési stóla. Kötelesség: a 
mindennapi és ismétlő iskolások tanítása, templomi 
és temetési szolgálat, kanonika órákon s lelkész aka-
dályoztatása esetén istentisztelet végzése. A földek 
bérlete 1907. szept. 30-ig tart, amikor tanító azok 
használásába léphet ; ha azonban gazdálkodni nem 
akar, az esetben saját maga bérbe adhatja. Az állás 
szept. 1-én elfoglalandó. Pályázati kérvények aug. 
l-ig az esperesi hivatalhoz B.-Füredre küldendők. 

(618-11—1) 

Gyubakóra (Gömör) róm. kath. okleveles tanító, 
esetleg tanítónő kerestetik. Fizetése : 240 korona, 
államsegély 360 korona. Tannyelv : tót - magyar. 
Folyamodványok július végéig Antalfal vára, iskola-
széki elnöknek küldendők. (632—1—1) 

A gölnicbányai ág. hitv. evang. egyházközség 
egy tanítói állomására (1—3. fiuoszt.) pályázatot 
hirdet. Pályázhatnak ev. vall. okleveles tanítók, akik 
a magyar és német nyelvet szóban és Írásban töké-
letesen bírják, orgona-ének (zene) képességüket, vala-
mint azt, hogy a rajzt már jó sikerrel tanították, 
documentálni tudják. Az egyházközség fenntartja 
magának a jogot a megválasztandót esetleg más osz-
tályba áthelyezni, a jelenlegi orgonista-tanító nyug-
díjaztatása esetén az orgonista teendőkkel is meg-
bízni, egyszóval tennivalóit szabályozni. Javadalma-
zása : Természetbeni lakás és kerten kívül : 1. 800 kor. 
törzsfizetés és törvényes ötödéves korpótlék ; 2. 80 
köbm. tűzifa a házhoz szállítva a tanterem és magán-
lakás fűtésére ; 3. 748 liter rozsnak a gölnicbányai 
piacár szerint pénzbeli relutumát; 4. privátórákért, 
melyek az azokba járó tanulók által legkevesebb 84 
fillérrel havonként fizettetnek, körülbelől 2—300 kor.; 
5. ünnepi és névnapi ajándék a tanítványoktól körül-
belől 60 kor ; 6. idegen vagy másvallású gyermektől 
10 (tíz) korona évi tandíj ; 7. rajztanítás után körül-
belől 250—300 kor ; 8. egyéb díjak körülbelől 30 kor. 
Kik zongora-tanításban való jártasságukat is igazolni 
tudják, előnyben részesülnek és szép mellékkeresetre 
tehetnek szert. Pályázók kellően fölszerelt folyamod-
ványaikat f. é. auguszt. hó 4-kéig bezárólag alulírott-
hoz nyújtsák be. Az állomás f. évi szeptemb. 4-kén 
elfoglalandó. Gölnicbánya, 1904. évi július hó 3-kán. 
Zimmermann Andor s. k., lelkész e., iskolasz. elnök. 

(614—III—1) 
Sárosmegye tapolyhermányi újonnan felépített 

iskola részére okleveles, evang., magyar és tót tanító 
kerestetik. Javadalma korona értékben : a községtől 
200, tandíj 280, termény értéke 170, tüzelőfa 100, 
földjövedelem a megmunkáltatással 100 korona. 
Jelentkezhetni július hó végéig Hanusfalván, Urbán 
Adolf evang. lelkésznél. (619—1—1) 

A kötegyáni ev. ref. egyház (Bihar megye) pályá-
zatot hirdet egy vegyes elemi iskolai tanítóságra. 
Fizetés: készpénz 100 korona. 13 és fél hold föld, 
melynek adóját az egyház fizeti. 13 hektoliter gyűlt 
buza. 650 liter aljgabona. 4 öl tűzifa. Tandíj minden 
gyermektől 1 véka búza, 80 fillér és 1 csirke (tanít-
ványok száma 70—80). Lakás : 2 szoba, konyha, 
kamara, fásszín és konyhakert. Korpótlékot az állam 
fedezi. Megállapított nyugdíjigény 948 korona. Köte-
lesség : 1. a vegyes I. és II. elemi osztály vezetése a 
tiszántúli ev. ref. egyházkerület tanterve szerint. Egy-
háztanács fenntartja magának a jogot, hogy esetleg 
az osztályoknak más beosztását kapcsolja hozzá. 2. 
Betegség, vagy akadályoztatás esetén lelkész és kán-
tor helyettesítése, tehát templomi ós temetési szolgá-
lat. Az útiköltség mennyiségét egyháztanács majd a 
választáskor a távolság szerint állapítja meg. Az 
állás szeptember 1-én foglalandó el. Pályázhatnak nők 
is. Egy próbaév kiköttetik. Fölszerelt pályázatok 
július 30-ig adandók be. Kötegyán, 1904 július 6. 
Kolumbán Áron, ev. ref. lelkész. (641—II—1) 

A hernádnémeti i (Zemplén) r. kath. iskolánál a 
második tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 
800 korona, megfelelő lakás és kert. Tanítónők is 
pályázhatnak, kik megválasztásuk esetén a női kézi-
munkát is tanítják. Kérvények augusztus 15-ig a róm. 
kath. plébániára küldetnek. Az állás szeptember 1-én 
foglalandó el. (665-11—1) 

Tószegi (Pest megye) róm. kath. iskolához oly 
segédtanító kerestetik, ki némileg a kántorságban is 
jártas. Fizetése a tanévre havonként 20 (húsz) korona, 
élelmezés és lakás. Cservenyicz Pál. (666—II—1) 
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Rez i nagyközség (Zalam., u. p. Karmaos) róm. 
kath. iskolájánál megürült osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik, folyó évi július hó 23-ig terjedő 
határnappal. Pályázhatnak okleveles tanítók és tanító-
nők. Az állomás jövedelme 700 korona havi előzetes 
részletekben, 2 öl tűzifa és egy tisztességes bútorzatú 
szoba folyosóval. 100 korona államsegélyért folya-
modva lesz. Ezen díjazásért tartozik az I. II. oszt. 
tanítani, a növendékeket hétköznap, vasár- és ünnep-
napokon az isteni szolgálatra vezetni és ott reájuk 
felügyelni. Az állomás szeptember elsején elfoglalandó. 
Fölszerelt kérvények főtisztelendő Havassy József 
plébános, iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. Megbi-
zásból : Paál Elek, kántortanító. (642—1—1) 

III. vagy IV. éves képezdészt keresek, ki a jövő 
tanévben helyettesítene. Javadalmazása elsőrangú. 
Saját vizsgájára kitűnő előny és biztos eredménnyel 
készülhet. Levelek Gerge ly ibe (Veszprémm.) Kárpáti 
József ev. tanítóhoz. (643—1—1) 

Rudnoki <?k. kántortanítói tótajkú állomásra 
augusztus 7-éig pályázhatni. Javadalmazás : Lakás, 
konyha, csűr, istálló, '/a telek szántóföld és rét, legelő 
4 marhára, 8 köbméter tűzifa. Failleték 140 kor., 
melyből egy tanterem fűtendő. 412 kor. készpénz. 
Stóla legalább 100 kor. Gazdasági tanfolyam után 
100 kor. tiszteletdíj. Személy us megjelenés kíván-
tatik. Rudnoki, posta Jászó. Esperesi Hivatal. 

(646—1-1) 
A kondorfái róm. kath. Il-od tanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Javadalma : egy bútorozott szo-
bán kívül 600 korona, havi részletekben és 40 korona 
fapénz. Pályázhatnak okleveles férfi- és nőtanítók, 
esetleg óvónők. Az oklevéllel bíró tanerőknek az 
államsegély kilátásba helyeztetik. Pályázók okmá-
nyaikat július hó 31-ig Perepatits Endre főtanítóhoz, 
Kondorfára (Vas m., u. p. Őri-Szt-Péter) küldjék. 

(658 —II—1) 
A t ernye i (Zólyom várm.) róm. kath. kántor-

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Az állomás 
606 koronára van kiírva, de határozottan többre jön 
föl, a hívek is segítik, azonkívül a nm. miniszter úr 
194 korona államsegélyt engedélyezett, mely folyó-
síttatik, ha okleveles tanító elfoglalja az állomást. 
Tanító urak ! föl e regényes vidékre. Kérvényre 
1 koronás bélyeg adandó, és a Besztercebányai m. 
kir. erdőigazgatóságra címzendő. Működési bizonyít-
vánnyal végleges kinevezés. Nyelvszükséglet : magyar-
tót. Van föld, 2 szobás lakás, istálló. Kérvény Ocso-
vára (Zólyom várm.) augusztus 16-ig egyházkerületi 
tanfelügyelőséghez küldendő. (664—I—1) 

Az ú jszentannai államilag segélyezett községi 
elemi fiúiskolánál lemondás folytán megüresedett 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása évi 
1000 korona törzsfizetés, 200 korona lakbér, vagy 
természetbeni lakás, 60 korona fűtési általány, amely-
ből a tanterem is fűtendő; 12 korona Írószer általány 
és ha a község a természetbeni lakáshoz kertet nem 
adhat 20 korona ennek váltsága. Kötelessége : a köz-
ségi fiúiskolában egy osztályt vagy osztályokat ön-
állóan vezetni, az általános ismétlő-iskolában tanítani, 
vasár- és ünnepnapokon osztályát a templomba ve-
zetni, a fiú- és leányiskola felsőbb osztályú növen-
dékeit heti 2 órában egyházi és világi énekekre 
tanítani s a szervezendő ifjúsági egyesület tagjaiból 
dalárdát alakítani és azt vezetni. Zenében és ének-
tanításban a kellő jártasság megkívántatik. A próbán 
megjelenni szándékozók a választás napjáról értesít-
tetnek. A megválasztott tanító útiköltsége megtérít-
tetik. Az állás szeptember hő 1-én föltétlenül elfog-
lalandó. Iskolánk államosítás előtt áll. Helyben állami 
polgári fiúiskola van. A kellően fölszerelt kérvények 
augusztus hó 14-ig a községi iskolaszék elnökéhez 
küldendők. Gantner A. Károly, iskolaszéki elnök. 
Gyovay Pál, iskolaszéki jegyző. (667—II—1) 

21 

Segédtanítót keresek. Fizetése 'A évenként 30 kor. 
és ágyneműn kívül teljes ellátás. Állás szept. 1-én 
elfoglalandó s időközben el nem hagyható. Kérvények 
július 25-ig, ref. lelkészi hivatalhoz Csúz (Komárom 
megye.) r (656—1—1) 

A bonyhádi cong. izr. hitközség a tanítónő ideig-
lenes nyugdíjaztatása folytán üresedésbe jött és 
egyelőre az 1904/905. tanévre betöltendő tanítónői 
állásra ezennel pályázatot hirdet. Évi fizetés 800 K, 
100 korona lakbérilletménnyel és esetleg az ismétlő-
iskola egyik osztály vezetéseért 120 korona. A kellően 
fölszerelt kérvények folyó évi augusztus hó 15-ig 
alulirt iskolaszéki elnökhöz beküldendők. Bonyhád, 
1904 július hó 8-án. Dr. Vámosi Ernő, iskolaszéki 
elnök. (659—II—1) 

Balas sagyarmat i rkath. iskolánál egy tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 800 korona 
államsegély és 240 korona lakáspénz a hitközségtől. 
Kántori teendők végzésében, hegedű tanításban és 
dalárda vezetésben jártasok előnyben részesülnek. A 
megválasztott a kántort helyettesíteni s a kántori 
teendők végzésében segédkezni tartozik. Mellékjöve-
delemre számíthat. Személyes bemutatkozás a pályá-
zat lejártáig kívántatik. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Az iskolaszékre címzett kérvények július 
30-áig Hottovinszky Károly tb. kanonok, bgyarmati 
esperes-plébános úrhoz küldendők. (683—1—1) 

A j ánosgyarmat i r. kath. osztálytanítói állo-
másra okleveles németül tudó tanerők augusztus 6-ig 
pályázhatnak. Tisztességes lakás. 810 K fizetés. Fize-
tése szeptember 15-től jár. Iskolai elnökség. 

(680—1—1.) 
Pályázat a paposl ref. egyház tanítói állomására. 

Javadalma : lakhely, melléképületekkel, 600 Q!-öl 
kerttel. Tandíj, roz>-, munkaváltság, stólaérték 160 
korona. Államsegély 640 korona. Teendői : vegyes 
iskola vezetése, istentisztelet és temetés végzése. Csak 
okleveles tanítók vagy tanítójelöltek pályázhatnak 
augusztus 15-ig. Papos, u. p. Mátészalka, Kéry Pál, 
lelkész. (506—II—2) 

Szolnoki róm. kath. „Constantin" iskolánál meg-
üresedett tanítói állásra f. é. július hó 31-ig pályázat 
hirdettetik. Javadalma : 1000 kor. törzsfizetés és 200 
kor. lakbér. Csak férfitanítók pályázhatnak. A meg-
választott az egyházi és műéneket is tartozik heti két 
órában tanítani. A kellőleg fölszerelt pályázati kér-
vényekjúlius hó 31-ig Ji^va Ferenc, róm. kath. lelkész, 
isk.-sz. elnökhöz intézendők. A választás aug. 28-án 
tartatik meg. (620-1—1) 

Az orosházi ág. hitv. ev. egyházközség 2 tanítói 
állomására pályázatot hirdetek, következő díjlevélre : 
I. Kántori fizetés: 1. Lakás, ennek belsejét jókarban 
tartani a tanító, külsejét az egyházközség kötelessége. 
Lakás helyett jogában áll az egyházközségnek 300 K 
lakbért adni. 2 Temetési díj a koronkénti szabályzat 
szerint. II. Tanítói fizetés : 1. Készpénzben 1200 K 
azaz ezerkétszáz korona. 2. Beírási díj a koronkénti 
szabályzat szerint. A fizetés negyedévenként előre 
történik. Az egyházközség fönntartja magának a jogot, 
hogy a tanítót áthelyezheti, tennivalóit szabályozhatja. 
A pályázók tanítói és kántori képesítésükről szóló és 
egyéb bizonyítványaikat alulírotthoz július 20-áig küld-
jék be. Orosházán, 1904 jún. 27. Veres József esperes. 

(621 —II—1) 
A hódmezővásárhelyi református egyház szabad lakás 

és 800 korona évi fizetéssel pályázatot hirdet a le le i 
leányegyház tanítóságára. Megválasztottnak köteles-
sége az I—VI. oszt. vegyesiskola tanítása a tiszántúli 
egyházkerület C) tanterve szerint ; továbbá az ismétlő-
iskola tanítása külön díj nélkül. Pályázhatnak refor-
mátijs vallású okleveles tanítók, illetve tanítónők. 
Kellően fölszerelt kérvények július 25-ig Nagytiszt. 
Győrífy József, iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az 

állomás szept. 1-én foglalandó el. (622—1—1) 
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Klssz labosl (Gömör) ev. kántortanítói állomás 
képesített tanítóval betöltendő. Fizetés államsegéllyel 
800 kor. Jelentkezhetni Gecefalván p. Csetnek Barthó 
Mihály, lelkésznél. (681—1—1) 

A kecö l i (Sopron megye) róm. kath. osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése a községi pénz-
tárból 600 K, államsegély 200 K havi előleges részlet-
fizetéssel, külön bútorozott szoba, kertilletmény 14 K 
két egyenlő részben. Teendői : egy osztályban önállóan 
tanítani, gyermekeket istentiszteletekre vezetni, reájok 
felügyelni, ismétlősöket fölváltva tanítani, kántoriak-
ban díj nélkül segédkézni. Pályázati határidő augusz-
tus 1-ső. A megválasztott tanidőközben hasonbeli 
állással helyét nem változtathatja. Kérvények főtiszt. 
Joánkovits Gyula plébános úrhoz vagy hozzám küld-
hetők. Döbrőssy Ignác, főtanító. (623—I—1) 

A v é d e n y i (Moson megye) róm. kath. iskolának 
megüresedett osztálytanítói állására pályázatot hirde-
tek. Javadalmazása : 800 korona, bútorozott szoba és 
100 köteg rőzse. Kötelessége : az I. és II. évfolyam-
beli mindennapi és ismétlő fiúiskolásokat oktatni, a 
kántori teendőkben, istentiszteleten és temetésen segéd-
kezni. Tannyelv : magyar, de kívántatik a német 
nyelv ismerete is. A személyesen jelentkezők, kik az 
orgonálás- és műénekben kiválóan jártasak, előnyben 
részesülnek. A kellően fölszerelt kérvények alulírott-
nál f. é. augusztus hó 15-ig benyújtandók. Az állás 
f. é. szept. hó l-jén foglalandó el. Az állandósítás 
egy próbaév eltelte után történik. Dr. Hahnenkamp 
Sándor, espereB-plebános, iskolaszi elnök. 

( 6 2 4 - 1 - 1 ) 
Pályázat a t l s zacsege i ev. ref. tanítónői állomásra 

augusztus l-ig. Évi fizetés : államsegélyből 600, egy-
háztól 216 korona. Lakás. Éneklési képességűk bemu-
tatása végett személyesen megjelenők a választásnál 
előnyben részesülnek. Az állomás szept. 1-én fogla-
landó el. Bertalan Gábor, ev. ref. lelkész. 

( 6 2 5 - 1 - 1 ) 
Körmöc szab. kir. és főbányaváros polgári leány-

iskolájánál f. évi szept. hó 1-től egy rendes tanítói 
állomás megüresedvén, erre ezennel pályázat hirdet-
tetik . Ezen állomással következő javadalmazások 
járnak : 2000, azaz kettőezer korona törzsfizetés ; 
400, azaz négyszáz kor. lakáspénz : hét ízben öt éven-
ként 200, azaz kettőszáz kor. korpótlék ; 40 azaz 
negyven köbméter kemény tűzifa. A megválasztott : 
a) a polgári leányiskolában teljesített bármely tanítá-
sáért a rendszeresített javadalmazásán kívül egyebet 
nem igényelhet; b) köteles az országos tanítói nyugdíj-
intézetbe belépni s az ezzel járó illetéket sajátjából 
fizetni ; c) köteles a város, vagy az állam által meg-
szabandó óradíjért az iparos-tanonciskolában, valamint 
az esetleg fölállítandó ipari szakiskolában tanítani. 
Ezen állomásra csakis polgári iskolai s a mennyiség-
természettudományi szakcsoportra képesített férfitaní-
tók pályázhatnak. A pályázni kívánók kellően föl-
szerelt kérvényöket a városi iskolaszékre címezve 
bezárólag folyó évi augusztus 10-ig nyújtsák be. 
Körmöcbánya, 1904 július 1-én. Vizy Ferenc, az 
iskolaszék elnöke. (629—I—1) 

Okleveles óvónő, ki 5 éve mint tanítónő működik, 
állást keres ; megkeresések N a g y - L ó n y a postrestante 
kéretnek. (692—1—1) 

A vasad i (Pest megye, Monor mellett) református 
orgonista-tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
lakáson kívül egyháztól 250 korona készpénz, állam-
segély 600 korona, temetési stóla. Kötelesség : hat 
osztályú vegyes iskola vezetése, ismétlősök tanítása, 
orgonázás, temetés, s a lelkész akadályoztatása esetén 
a templomi szolgálat végzése. Oklevéllel fölszerelt 
pályázati kérvények július hó 31-ig alulirt lelkészhez, 
u. p. Monor, küldendők. Az állás szeptember hó else-
jén elfoglalandó. Károsy Gyula, ref. lelkész. 

(650—II-1) 

A füzesgyarmat i (Békés megye) ev. ref. egyház 
pályázatot hirdet 2 tanítói állásra : I. Egyik állás 
javadalmazása: 1200 korona készpénz havi előleges 
részletekben. Két szobából álló lakás. Megválasztott 
természetbeni lakásáról 240 korona lakbér ellenében 
bármikor tartozik lemondani. Kötelessége : az esetről-
esetre kijelölt osztályokat tanterv szerint vezetni. 
II. Másik állás javadalmazása : 200 korona készpénz, 
24-8 hektoliter búza, 12-4 hektoliter árpa, egy negyed 
telek föld, földadót az egyház fizeti, tisztességes lakás. 
Természetbeni lakásról 240 kor. lakbér ellenében 
bármikor tartozik lemondani. Kötelessége : Esetről-
esetre kijelölt osztályokat tanterv szerint vezetni. 
Fölszerelt kérvények mindkét állásra 1904 augusztus 
6-ig alulírotthoz adandók be. Kovács Károly, ref. lelkész. 

(631—II—1) 
A sa lgótarjáni róm. kath. kántortanítói állás 

elhalálozás folytán betöltendő s a választás folyó évi 
augusztus hó 25-ére kitűzetik. Jövedelme : 1. külön 
épületben szabad lakás, mely áll : 3 szoba, előszoba, 
konyha, éléskamra, padlás, pince, kert és egyéb ap-
róbb mellékhelyiségekből, ezeken kívül a segédkántor-
tanító részére még egy különálló udvari szoba = 600 
korona pénzértékben. 2. A hitközségtől 18 kat. hold 
szántóföld hívek által munkálva = 360 kor. 3. Párbér 
fejében S.-Tarján, Alsó-, Felső-Pálfalva, Andrásfalva, 
valamint az idetartozó pusztákról körülbelöl 1000 kor. 
ért. 4. Párbérpénz a községbeliektől 70 korona, az 
acélgyártól 360 korona, a bányatársulattól 80 korona, 
továbbá 80 szekér tűzifa a gazdáktól — 320 korona 
ért., 50 q kőszén = 74 korona, kőszénkamat 32 kor., 
stólailletékből 2000 korona, vagyis összesen 5000 kor. 
körül. Mindennemű adót a haszonélvező fizeti. Meg-
kívántatik, hogy a pályázó a zenében jártas legyen, 
jó hanggal bírjon. Köteles az illető egy okleveles 
segédtanítót tartani, aki a kántori teendőkben is 
jártas. Köteles a népet a templomban, az iskolásokat 
pedig a kiszabott időben az énekre tanítani. Kívá-
natos a magyar nyelven kívül a német, esetleg a tót 
nyelv ismerete, melyek azonban nem kötelezők. Föl-
hivatnak tehát a pályázni szándékozók, miszerint 
szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket már folyó évi 
augusztus hó 20. napjáig a salgótarjáni róm. kath. 
iskolaszékre címezve nagys. és ft. Kovács Nándor 
prépost, esperes-plebános úrhoz beterjeszteni, valamint 
a fönt kitett választási napra Salgótarjánban sze-
mélyesen megjelenni el ne mulasszák. Később érkező 
kérvények figyelembe nem vétetnek. Salgótarján, 
1904 július hó 9-én. A s.-tarjáni r. kath. iskolaszék. 

(682-1-1) 
A mihályfa la l (Gömör) ref. népiskolai tanító-

ságra pályázat hirdettetik. Fizetés : 20 köböl búza, 
15 köböl zab, szántóföld 6, rét 4 hold. Államsegély 
254 korona. Ismétlő iskolásokért külön 2 korona a 
szüléktől. Tűzifa 86 öl beszállítva. Kötelessége : 
tanítás, énekvezetés, minden harmadik vasárnap dél-
után istentisztelet végzése. Az állás szeptember elsején 
elfoglalandó. Fölszerelt kérvények augusztus l-ig a 
vályi ref. lelkészi hivatalhoz küldendők (postahely). 

(687—1—1) 
A tokaj i izr. hitk. népiskolához egy próbaévre 

oki. tanítónő évi 700 korona fizetéssel és lOu korona 
lakbérátalánnyal kerestetik. Pályázati kérvények 
(másolatokban) folyó hó végéig alulírt iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Tokaj, 1904 július 3.-án. Frisch 
Vilmos, iskolaszéki elnök. (691—II—1) 

Szalóki (Zemplén megye) ref. egyház előkönyörgő 
tanítót keres. Fizetés: 422 kor. államsegély, 14 magyar 
hold szántóföld és rét. 6 darab marhára legeltetési 
jog. 10 köböl őszi, tavaszi életnemű. 24 kor. fapénz. 
Tandíj körülbelül 105 kor, Stóla 5 kor. Pályázati 
határidő július 31. Állás szeptemberben elfoglalandó. 
Pályázat Tudja Mihály ref. lelkészhez intézendő 
Deregnyőre. (649—I—1) 
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P u s z t a m i z s é n községi jellegű elemi népiskolában 
tanítói állásra október elsejére pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása : Hatszáz kor. készpénz. Hat htl. I. 
búza, 1200 lit. II. búza, 600 lit. árpa, 32 kgr. só, 
28 kgr. ezalona, 1200 [ -öl tengeri föld, egy tehén-
tartás a cselédjószág közt, két sertés-járás, négy öl 
tűzifa és kétszobás tisztességes lakás, mellékhelyiségek 
és házi kerttel. Szünidőben gazdasági munkálatoknál 
köteles felügyelői minőségben működni, melyért külön 
díjazásban részesül. Az állásban való véglegesítés — 
megelégedés esetén —- egy kitöltött próbaév után 
történik. Pályázhat róm. kath. vallású, józan életű 
okleveles tanító. Kérvények — családi viszonyai meg-
említése mellett — bizonyítványok másolatával föl-
szerelve — melyek vissza nem küldetnek — az uradalmi 
tiszttartóságnak címezve Pusztamizsére (p. Jásztelek, 
J.-N.-K.-Szolnok megye) küldendők. Személyes bemu-
tatkozás kivánatos. Pályázati határidő aug. 10-ig. 

(651-11-1) 
A hajdúszovát i ev. ref. egyház pályázatot hirdet 

tanító-állomásra. Fizetés : 1. Tisztességes lakhely. 2. 
1300 (egyezerháromszáz) korona az egyház pénztárá-
ból, évnegyedes előleges részletekben. 3. Egy öl 
kemény tűzifa, beszállítva, fölvágva. 4. 225 I -öl 
kerti föld. 5. Államsegélyből törvényes korpótlék. 
Kötelesség: ezidőszerint az I—II. leány osztály vezetése, 
a tiszántúli egyházkerületi tanterve szerint ; minden 
egyházi dologban szükségkivánta segédkezés ; ismét-
lősök tanítása, melyért a községtől külön díjaztatik. 
Kellőleg fölszerelt kérvények f. óv augusztus 15-ig a 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Megválasztott hivatalát 
augusztus 29-re elfoglalni köteles. (653—II—1) 

A györ-szemere i reform, kántortanító fizetése tisz-
tességes lakáson kívül évnegyedenként vagy havonként 
fizetendő 648 korona ; államsegély 130 korona ; tandíj 
stoláre 60—70 kor. ; nagy kert, melynek jövedelme, 
ha az illető maga használja, 60 koronára tehető ; ok-
levéllel fölszerelt kérvények augusztus l-re a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Megjelenési határidő október 1. 
Útiköltségre 10 korona adatik, p. h. (654—1—1) 

Az e leki (Arad m.) községi, magyar-német tan-
nyelvű, fiúiskolánál előléptetés folytán üresedésbe 
jutott állásra pályázatot hirdetünk. Javadalmazása : 
800 korona készpénzfizetés és 200 korona lakbér-
illetmény, melyből 760 koronát az állam, 240 koronát 
pedig a község fizet. Azon róm. kath. vallású okleveles 
tanítók, akik ezen állást elnyerni óhajtják, kérvényei-
ket az iskolaszékhez címezve Áment János iskolaszéki 
elnök úrnál folyó évi július hó 28.-ig nyújtsák be. 
Kántori képesítéssel bírók előnyben részesülnek. Az 
állás 1904. évi szeptember 1. elfoglalandó. Az iskola-
szék. _ ( 6 7 9 - 1 - 1 ) 

A kisúj falui reform, egyház másodtanítóságra 
pályázatot hirdet. Javadalma: 800 korona, egyszobás 
lakás bútorozva. Kötelessége : az I III. osztályok 
vezetése, ismétlősök tanítása, kántoriakban segédkezés : 
ha nőtanító választatik, köteles a nagyobb leányokat 
kézimunkában oktatni. Pályázhatnak : református 
okleveles férfi- és nőtanítók ; kérvényeiket augusztus 
hő 20-ig az esperesi hivatalhoz Búcsra (Esztergom 
vármegye) intézzék. Lénárt Lajos, lelkész. 

( 6 7 0 - 1 - 1 ) 
D é v a v á n y á n (J.-N.-K.-Szolnok megye), a róm. 

kath. iskoláknál megüresedett segédtanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése 10 havi szorgalmi időre 
400 korona, havonkint előre fizetve, lakás a szükséges 
bútorzattal és fűtéssel és teljes ellátás az ágynemű 
és mosáson kívül. Kötelessége : a reábízandó első vagy 
második vegyes osztály vezetésén kívül a kántort 
akadályoztatása esetén helyettesíteni, miért is a kántor-
ságban jártasok előnyben részesülnek, tanítványait 
mindenkor a templomba elkísérni s ott reájok fel-
ügyelni. Pályázati határidő július 30. Kérvények az 
iskolaszék elnökéhez küldendők. (685—1—1) 

Bat tyány i rk. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : I. Lakás és kerten kívül, hit-
községtől évi 600 korona készpénz. II. Uradalomtól 
7 m3 öl tűzifa. III. Földmunkaváltság 10 korona. 
IV. 1 hold 363 H-öl jó szántóföld. V. Stóla 10—15 
korona. Tankötelesek száma 25—30. Pályázati határ-
idő július 25. Tannyelv jobbára magyar. Kérvények 
Mecsekjánosi-ba (Baranya megye) u. p. Komló, a 
pleb. hivatalhoz intézendők. Iskolaszék. (655—1—1) 

A s z ige t szentmiklós i református egyház két 
tanítói állomására pályázat hirdettetik. Javadalma 
mindegyiknek 816 korona 80 fillér és lakás. Köteles-
sége : az egyháztanács által kijelölt osztály tanítása. 
A pályázatok július 30-ig a lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Pályázhatnak nők is. Az állomások szeptember 
1-én foglalandók el. (668—11-1) 

H I R D E T É S E K . 

Tolnán néhány szövetkezett család szeptember elejére 

tanárnőt 
keres, ki négy esetleg öt leánykát a polgári iskola 
első osztályának összes tantárgyaiban magánvizsgára 
kiképezni, magyar, német, francia nyelvre, zongorára 
és kézi munkára tanítani képes. Évi fizetés 1400 

korona. Brez lmayer József ügyvéd, Tolnán. 
( 6 0 1 - 1 - 1 ) 

Goldner Róza 
okleveles kisdedóvónő az Országos Kisdedóvónőképző-
intézetben 1902 június 19-én nyert 1912. számú okle-
velét elvesztette; részére ad 1912. sz. alatt másodlat 
adatott ki és eredeti oklevele érvénytelennek nyilvá-

níttatik. (657-1—1) 

Tanítónő kerestetik 
tíz éves leánykához szeptemberre. Oklevelén kívül 
német, francia, zongora alapos ismerete szükséges. 
Fizetés : teljes ellátás, külön lakás, 500 korona. Aján-
latot arcképpel és bizonyítvánnyal Dr. Harsányi 

Károly, Tiszalökön várja. 
(600—1—1) 

Felhívom osztálytársaimat, 
kik 1879-ben Baján a tanítóképző-intézetbe jártak, 
hogy a 25-éves találkozó céljából lakhelyüket velem 
tudassák. A találkozó f. évi augusztus hó 22-én és 
23-án lesz. Kolozsvár , Malom - utca 26. Háté 

(Matejka) Károly. ( 639 -1 -1 ) 

Kxemli£ka-féle fénytelen 

iskolatábla - máz 
koromfekete, teljesen fénytelen, alkalmas úgy használt, 
mint új táblák bemázolására. A bemázolt tábla 12 óra 
múlva már használható. 1 kg máz 10—12 m2 felületre 
elegendő. 1 kg ára 6 korona, 1 tégely piros vona-

lozási festék ecsettel együtt 70 fillér. 
Több tanszer- és világkiállításon kitüntetve. 

Kremlicka Ferenc , 
droguista, (368—X-7) 

Prága-Karolinenthal, Király-út 4. sz. 
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Két leánykámhoz, kik a polgári iskola má-
sodik osztályát magánúton végzik, egy 

keresek. Magyar képesítésén kívül, tudjon zongorában, 
német és franciában oktatni. Javadalmazása úri teljes 
ellátáson kívül havi 40 korona. Ajánlatok képesítéssel 
Török Béla főszolgabíróhoz, T e m e s k u b i n b a n 

intézendők. (554—I—1) 

Okleveles tanító 
kerestetik vidékre elemi osztályú gyermekek mellé. 
Fizetés teljes ellátáson kívül havi 30 korona. Pályáz-
hatnak valláskülönbség nélkül mindazok, kik jól 
beszélnek németül s esetleg több évi gyakorlattal 
birnak. Csikv Sándorné , K e v e r m e s , Csanád m. 

( 6 7 8 - 1 - 1 ) 

A paedagógium nyelv-történettudományi 
szakcsoport I., II. és III. évfolyamának jókarban levő 
összes szükséges tankönyvei, illetve jegyzetéi kaphatók 

féláron T. K . S .-nél Modorban. 
( 6 3 5 - 1 - 1 ) 

Újonnan hurozott zongora 
120 koronáért azonnal eladó. Cím : V á g ó György , 

ref. tanító, B e r e g - B a r a b á s . 
(357—1—1) 

Szerény igényű, házias, lehetőleg protestáns vallású 

nevelőnőt 
keresek, ki egy leánygyermekemet az első. a máso-
dikat a harmadik felső leányiskola osztályának ; a 
harmadikat pedig szabni, varrni s kézimunkára és 
zongorára tanítani képes legyen. Teljes ellátás, 4ü0 K 
fizetés. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Ajánlatok 
T o m k a Miklós földbirtokoshoz, N a g y - K i n i z s , u. p. 

Abauj-Halmaj intézendők. 
( 5 9 8 - 1 1 - 1 ) 

Magyar tanszerkészítö intézet 
F e l d n i a n i t G y u l a , 

Budapest, VI., Felső-erdősor 5. szám. 
Összes népiskolai tanszerek. Physikai alapfölszerelés. 
Hivatalosan ajánlott beszerzési forrás. Kérjünk árjegy-

zéket. (193—XII—12) 

DADOGÁST és minden beszédhibát kezesség 
mellett sikeresen gyógyít So l t 
L a j o s , Budapes t , V., Báthor l -

u t c a 20. sz. Fölvétel naponta 12—l-ig. Ismertető 
bérmentesen és ingyen. (440—X—5) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREÜ és FÜGHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve. 
(1304—40—31) 

F e i w e l I ^ i p ó t u t ó d a 
B U D A P E S T , IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, iskolaberendezések, tornakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
(87—26—19) 

Rendkívüli árleszállítás! 
Tekintettel az előrehaladt idényre, s arra, hogy rak-
táram túl van halmozva, finom gyapjúszövetekből s 
különösen azon körülményre, hogy munkásaimat fog-
lalkoztatni kell, elhatároztam, hogy azon férfiöltö-
nyöket, melyeket eddig 15 írtért készítettem, míg ezen 
túlhalmozott szövetraktáram tart, c s a k 9 for intért 
készítek mérték' után, remek szabásban, a legjobb minő-
ségű szürke, barna vagy drappszínű gyapjúszövetből, 
vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek a mérték, 
vagy egy viselt ruha beküldése mellett. Postadobozért 
és szállítólevélért 20 krajcárt számítok, 2 öltöny ren-
delésénél a postadoboz és szállítólevél nem számíttatik 
és bérmentve küldetik utánvétellel. Minták a nagy 

költség miatt nem küldhetők. 

Liclltlliann Sándor, férfiszabó-mester, 
Budapes t , VII. , Rot tenbi l l er -utca . 

Kívánatra szétküldök utánvét mellett 3'20 cm egy 
férfiöltönyre elegendő szürke, barna vagy drappszínű 

gyapjúszövetet 3 forint 50 krajcárért. 
(498—V—4) 

Iskola-hegedűk kaphatók 
3, 4, 5, e, 8 írtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 

Sternberg A. és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében 
B U D A F E S T , Kerepes i -út 3 6 / T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről külön) iugyen 
kapható. ( 4 9 0 - 2 5 - 4 ) 

Az amerikai cottage-orgonák 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
-a* BUDAFEST, m-

VIII., József-körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmo-

niumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma-
gának zeng dicséretet. 

Ára ISO koronától föl-
jebb. H koronán réazle-

( e k b e n i s . 
Képes árjegyzék ingyen én 
bérmentve. 5 évi jótállás. 

(1440—52—38) 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - ES K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre *2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Eiryéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KEli., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . 

Hazafias kötelességek. 
Ma már nem magyar ajkú testvéreink 

józanabbjai is belátják, hogy a magyar 
nyelvet e hazában élő minden nem 
magyar ajkú honpolgárnak a maga jól 
fölfogott érdekében el kell sajátítania, 
mert aki Magyarországban lakik, hazánk 
szabadságát s számtalan előnyeit élvezi, 
annak magyarul is kell tudnia, hogy 
minden hazafias testvérünk, szükség 
esetén erős várunk, jóakarónk, védel-
mezőnk és ne ellenségünk legyen. 

Erre a tanítónak kell megtanítania 
a népet. Kezdeni az iskolában a (>-éves 
gyermekkel, mikor szíve, elméje még 
gyenge, de fogékony. A beszéd- és 
értelemgyakorlatok, hazafias versek és 
iskolai énekek, valamint a számtani 
fejbeli példák mind alkalmasak a magyar-
nyelv megtanítására és a hazafiság föl-
ébresztésére. I t t kell az alapot megadni, 
azután könnyű lesz rá építeni. Mindjárt 
az első osztályban rá kell fogni a gyer-
meket a magyar nyelvre, akkor lesz 
fáradozásainknak gyümölcse. 

Vannak tán tanítók, kik a néptől 
tartanak s emiatt nem mernek szivük 
szerint teljes erővel magyarul tanítani. 
Félre kell tennünk ezt a félelmet, merfc 
hisz az úri nép, az iskolaszéki elnök, 
az értelmesebb polgár a tanító mellett 
van, a fölöttes hatóság, a törvény 
támogatja őt, megvédi az esetleges meg-

támadtatásban, kövesse tehát bátran 
szíve sugalmát: tanítson magyarul. 

A történelmet nagyon szereti a gyer-
mek : tanítsunk belőle minél többet, 
kedveltessük meg itt hazánkat, mely 
annyi keserves hányattatáson ment ke-
resztül. Véssük szívükbe, hogy hazánkért 
élni, halni kell, így lehet érzelemben 
is magyarrá nevelni a nemzedékeket. 

Az olvasmányoknál csakis a hazafias 
tartalmúakat tárgyaljuk, a földrajzot, 
valamint a többi tárgyakat is mind 
magyarul tanítsuk. Hassunk még arra 
is, hogy gyermekeink mindenhol ma-
gyarul beszéljenek, eleinte csak azt 
követeljük meg tőlük, hegy ha velünk 
találkoznak, magyarul köszöntsenek, 
továbbá, hogy az iskola udvarán és az 
iskolában egymással csakis magyarul 
beszélgessenek ; később hagyjuk meg 
nekik, hogy otthon, a mezőn, a fonó-
ban, szóval mindenhol és mindenkivel 
csakis magyarul beszéljenek. Ehhez meg 
kell nyernünk a szülők támogatását is. 
Meg kell nekik magyaráznunk, hogy 
nem a nyelvüket akarjuk elvenni, hanem 
csakis azt kívánjuk, hogy anyanyelvük 
mellett tanulják meg a magyart is, 
aminek ma már mindenhol hasznát 
vehetik. Föl kell világosítani őket arról, 
hogy nekünk békében, háborúban, jó és 
balsorsban egymás mellett kell élnünk, 
halnunk, munkálkodnunk és harcolnunk; 
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továbbá, hogy a magyarság nem akarja 
megváltoztatni szokásaikat, vallásukat, 
csak azt kívánja: tanuljanak meg ma-
gyarul, nyelvben és érzelemben legyenek 
magyarok. Utasítsák tehát gyermekeiket, 
hogy mindenkivel magyarul beszéljenek, 
mert azért anyanyelvüket úgysem feledik 
el s így jobban bele gyakorolják ma-
gukat hazánk édes nyelvébe. 

Igen jó és üdvös az ifjúsági egye-
sületek, vagy olvasókörök és egyesületek 
szervezése. I t t folytathatnák a magyar-
nyelv gyakorlását, s azonkívül sok 
hasznosat és üdvöset tanulnának, el-
vonván ekként őket ezzel az erkölcs-
telen élettől, a fonóházaktól és a korcs-
máktól. 

Mindenesetre itt a teher ismét csak 
a tanítókra hárul, de igyekezzenek e 
nemes ós hazafias célnak megnyerni 
a lelkészeket, a jegyzőket és az ér-
telmesebb embereket, kik — azt hi-
szem — mindenben készséges támoga-
tójuk lesznek. 

Nagy baj i t t -o t t lakosságunk egy 
részénél, hogy nem kitartó, nem szor-
galmas, fél a dologtól s azért azon van, 
hogy gyermeke ne legyen, vagyis óhajtja 
az „egyke" rendszert. Minduntalan azt 
hangoztatja, hogy nem tud megélni, 
azért kivándorol Amerikába. Pedig meg-
lehet itt élni, csak szorgalmas, dolgos 
legyen az ember. Ne szeresse a fény-
űzést, a korcsmát, a sok dinom-dánomot, 
hanem legyen egyszerű, de tiszta fárad-
hatatlan munkás, akkor megél, sőt 
évről-évre gyarapszik, házat, birtokot 
és pénzt gyűjt gyermekének, boldog-
ságát megalapítja. Dolgozni Ameriká-
ban is kell, még pedig többet és nehéz 
munkát s ha jobban fizetik ott a mun-
kást, drágább az élelem. 

Meg kell magyarázni ezt a népnek, s 
a jóakaratú szónak a legtöbb helytt lesz 
foganatja. 

A hálát, a jutalmazást, a hazafias, 
fáradhatatlan buzgalmú tanítói kartól 
ma sem tagadják meg. Az állam maga 

jár elől jó példával, amennyiben a 
magyar nyelv sikeres oktatása terén 
magukat kitüntető tanítók közül minden 
megyéből ket tőt évenkint 100 —100 
korona jutalombau részesít, továbbá 
megjutalmazza az ifjúsági egyesület 
alakításában buzgó tanítókat is. E dicsé-
retre méltó te t te t követik a vármegyék, 
egyesületek és nemesszívű, áldozatkész 
tanügybarátok is. Tolnában például a 
magyarosító alapból évenkint 15—20 
tanító, tanítónő, óvónő kap a magyar 
nyelv sikeres tanításáért jutalmat s 
azonkívül a magyar nyelv' sikeres el-
sajátításáért a tanulók is nyernek 
ugyanezen alapból ajándékot, részben 
könyvet, részben pedig pénzt. 

A jutalmat a tanítóság megérdemli; 
fárad, küzd és föláldozza minden percét 
a haza szent ügyéért. Tettel adja jelét 
hazafiságának s arra mást is buzdít. Ha 
mindenütt lelkes, hazafias tanítóság 
volna, akkor a magyarság rövid idő 
alatt megkétszereződnék. 

Tegyük meg, kedves kartársak, ország-
szerte hazafias kötelességünket! O 

Magunk is mindenkivel, cselédjeinkkel, 
munkásainkkal csakis magyarul be-
széljünk, magyar föliratokat, címtáb-
lákat, képeket használjunk, legyünk 
névben is magyarok —• tettekkel szol-
gáljuk a hazát. Nyerjük meg e célra a 
társadalmat : legyen hazánk nyelvben 
és érzelemben magyar. 

Ezt vívja ki a tanítóság, akkor a 
haza fényre derül. 

(Szekszárd.) Nagy Béla. 
r 

Óhajtások. 
A törvények módosítására vonatkozó átdol-

gozott, új tervezetet bár még nem ismerjük, 
mindazonáltal már most kívánatosnak tartom, a 
nemzetiségi vidékeken szerzett tapasztalataim 
alapján, az aláhhi észrevételeket megtenni s 
azokra az illetékes körök figyelmét fölhívni. 

Másfél évig ruthén és fél év óta román 
nemzetiségű vidéken működtem, illetve mű-
ködöm. Ruthén vidéken a magyar nemzeti 
érdekek könnyen biztosíthatók, az állami iskolák 
fölállítását pedig a hazafias papság és a nép 
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egyetértően előmozdítják. Román vidéken ellen-
ben nemzeti érdekeink nehezen védhetők meg, 
a papság pedig szívósan ragaszkodik a primitiv 
felekezeti iskolához s az állami iskola szerve-
zését tőle telhetőleg akadályozza is. A román 
tannyelvű, felekezeti iskolák nagy része rozzant 
viskóban van elhelyezve. A tanítók nagy része 
még mindig képesítés nélkül szűkölködik, a 
képesítettek közül sok nem üti meg a mér-
téket. Hunyad megye népoktatásügyi tekin-
tetben ezelőtt 30 évvel az utolsó helyen egy-
magában állt s hivatalosan is a legsötétebbnek 
jeleztetett. Réthy Lajos kir. tanfelügyelő több 
mint 30 évi munkájával az elszomorító állapo-
tokat nagyon megjavította, szívós kitartással 
s a nemzetiségekkel szemben tanúsított ügyes 
és tapintatos magatartásával úttörő munkát 
végzett s mégis a felekezeti iskolák a törvé-
nyes követelmények tekintetéből ma is nagyobb 
részt kifogás alá esnek. Ezen állapotok, tekin-
tettel a lakosság nagymérvű szegénységére, 
csakis állami iskolák szervezése által javíthatók 
meg. A 30 év alatt a megye területén szer-
vezett 52 állami eLini iskola a magyar nemzet 
valóságos végvára. Az állami iskolák szervezése 
a jelenlegi viszonyok között rendkívül meg 
van nehezítve. 

Valamint itt Hunyad-megyében, bizonyára 
épen úgy a többi nemzetiségi vidékeken is, 
már most, a még jelenleg érvényben lévő tör-
vények szigorú végrehajtása esetén is a fele-
kezeti iskolák nagy része megszüntetés alá 
kerülne, mivel a nemzetiségi lakosok nagyobb-
részt annyira szegények, hogy képtelenek a 
törvényes követelményeknek megfelelő iskolát 
fönntartani. Előáll tehát az a kényszerhelyzet, 
hogy az állami iskolák szervezése az eddiginél 
nagyobb arányban eszközlendő. Nemzetünknek 
érdekében is áll, hogy az iskolák államosítása 
első sorban a nemzetiségi vidékekre szorít-
kozzék, mert a nemzetiségeknek a magyar 
nemzethez való szorosabb csatolását az állami 
iskola van hivatva előkészíteni és biztosítani. 
A nemzetiségi vidékek állami iskoláinak tehát 
minta-iskoláknak kell lenniök, s oda kell hatni, 
hogy ezen iskolákhoz a tanítóság színe-java 
kerüljön s ott állandósíttassanak. Sajnosan 
kell látnunk ugyanis, hogy. a kisebb és rossz 
fekvésű helyeken létező állami iskoláknál gya-
kori a tanító változás. Ez természetes különben, 
mert mindenki törekszik jobb és kedvezőbb 
viszonyú helyre jutni. A nemzetiségi vidéken 
működő tanító továbbá nehezebb és nagyobb 
munkát is végez, mint a magyar vidéken mű-
ködő. A magyar vidék tanítóinak változásai a 
nemzeti érdekek szempontjából nem jöhetnek 
számításba. Ellenben a nemzeti vidéken lévő 
állami iskolák a haza végvárai, a tanítók pedig 

a magyar nemzet előharcosai, akiknek válto-
zásaiból származó káros hatást nemzeti szem-
pontból nem lehet eléggé hangoztatni. Ez okból 
két dologra kellene a fősúlyt helyezni : először 
az iskolák kifogástalan elhelyezése mellett meg-
felelő tanítói lakásokról mindenütt gondoskodni 
kell. Bérházban csak végszükségben s akkor is O O 
csak ideiglenesen helyeztessék el az iskola. A 
falusi állami tanítók mindenike természetben 
kapja meg a lakást és a kertet. Szóval, az 
iskola és tanítók kényelmes otthona lehetőleg 
biztosíttassák. 

Másodszor a tanítók állandósítása érdekében 
a nemzetiségi vidékek falusi állami tanítói 
részére helyi pótlék adassék. Öt évi egy hely-
ben való működés után évi 200, tíz évi mű-
ködés után 400 és húsz évi működés után 
600 korona helyi pótlékot kapjon a nemzeti-
ségi vidéken működő falusi állami tanító. Ezen 
helyi pótlékot eltávozás esetén csak akkor nem 
vesztené el a tanító, ha szolgálati érdemből 
valamelyik exponált helyre hivatalból helyez-
tetik át. Ily méltányosság melletí; nemzetiségi 
vidékeken a tanítóváltozás csak elvétve for-
dulna elő ; a magyar nemzeti érdek pedig 
némi áldozattal hathatós biztosítékot nyerne. 
A tanítók állandósításával az állami iskoláknak 
a népre való hatása rendkívül foko/.tatnék. A 
tanító a község lakosságával mindvégig szoros 
összeköttetésben állana s törekednék magát ott 
véglegesen berendezni és a nép vezetője lenni. 
Ifjúsági egyesület, népkönyvtár, olvasókör, 
dalárda stb. minden községben bizonyára szer-
veztetnék s azok életképessége a tanító huzamos 
működésével biztosíttatnék is. 

A tanítók állandósításának szükségére vonat-
kozólag elégnek tartom a következő példát föl-
hozni : Sz. községben öt évvel ezelőtt a gör. O o 
kel. iskola megszüntetésével állami iskola 
szerveztetett. Az iskola tanítója, a székelységet 
jellemző szívóssággal és nagy ambícióval tölti 
be hivatását. Kemény küzdelmet kellett foly-
tatnia a község magyarellenes érzelmű gör. kel. 
lelkészével. Győztes a tanító lett. Okos és 
tapintatos eljárásával, szíves előzékenységével és 
szolgálatkészségével annyira magához édesgette 
a népet, hogy miiőn a lelkész hitoktatás 
alkalmával magyarellenes kifakadásakor meg-
sértette a tanítót is, a község lakossága kény-
szerítette- a papját, hogy a megsértett tanítótól 
a templomban kérjen bocsánatot. A tanító 
fényes elégtételt kapott, ellenben a törvényszék 
a magyar érdeket megsértő pap ellen kény-
telen volt a vádat elejteni. A tanító maga-
tartásával elérte azt, amii; az állami iskolától 
és tanítótól elvárhatunk : a tanulók az isko-
lában megtanulnak magyarul, a felnőttek a 
magyarsághoz ragaszkodnak s a magyarellenes 
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izgatók köztük nem érvényesülhetnek. E derék 
tanító, bár helyével meg van elégedve, mint 
családos ember szeretne jobb viszonyú helyre 
jutni, annál is inkább, mert a falun oly nélkülöz-
hetetlen kertje is hiányzik. A tanító távozá-
sával a jelenlegi kedvező viszonyok bizonyára 
megváltoznának, s az elért siker elvesztése 
mellett még a magyarellenes áramlat is érvényre 
juthat. Világos tehát, hogy a tanító csak akkor 
teljesíthet nemzetiségi vidékeken maradandó 
munkát, ha munkásságának lehetőleg egész 
idejét egg helyben tölti el. Meg kell adni azért 
a módot, hogy a tanító bárhová jut is, ott 
végleges otthont találjon, s váltakozásra sem 
oka, sem kedve ne legyen. 

(Déva.) Szabó Elemér. 

„Igazi népnevelői teendők." 
Ara 40 fillér. De, ha ténnyé válik, ami 

benne van, milliókat ér. 
Bartha Pál kispest-szentlőrinci állami tanító 

írta. Külön lenyomat a Magyar Pestalozzi 
VII. évfolyamából. 

A szövetkezeti eszmét tárgyalja alapos gyakor-
lati tudással. 

A szövetkezeti eszme szélesebb körű s új 
irányú érvényesülésében látja nemcsak gazdasági 
életünk irányítását, hanem szellemi és erkölcsi 
állapotaink javulását is. 

Egységnek látja a szövetkezést, mely be-
hálózza az egész országot s magában egyesíti 
az összes társadalmi testületeket. Nem külön 
szervezeti szabályzattal, hanem az eszme egy-
szerű szolgálatával. 

Minden tanító alakítson szövetkezetet, mondja. 
Ahol gazdálkodással foglalkoznak, gazdaságit; 
ahol iparosok vannak, iparit. 

Mindkét fajta szövetkezet vegye át tagjainak 
terhes tartozását. A gazdának adjon pénzt 
marbaállománya kiegészítésére, házának föl-
építésére, gazdasági eszközeinek beszerzésére, 
vetőmagra stb. 

A gazda itt helyezze el fölös keresményét ; 
sőt cikkeit is, ha a piac potom árat igér s 
várja be a jobb árakat. A terményeket a 
szövetkezet szedje össze s szállítsa oda, ahol 
jól megfizetik. A terményekre adjon előleget, 
hogy fönnakadás ne történjék. 

Maga a tanító vegye rá a község értelmes 
lakóit, hogy közösen szerezzenek gazdasági 
gépeket, melyek időt és erőt takarítnak meg. 
Világosítsa föl faluját, hogy a jó legelőn hízott 
jószág külföldön is drága pénzen kél el; bérel-
tessen legelőt, szántót; ismertesse meg a házi-
ipar jövedelmező ágait, hogy senki se töltse 
az időt munka nélkül. Akinek van munkája, 
nincs ideje korcsmára. 

Az ipari szövetkezet tagjai számára vállaljon 
munkát ; anyagra adjon pénzt ; ha kész mun-
kája van s nem kél el, helyezze el raktárában. 
Állítson közös műhelyeket, hogy minden tag-
jának minden időben dolga legyen. Tagjait 
tartsa össze egyesületekben, gondoskodjék, 
hogy a gyermek neki megfelelő mesterséget 
tanuljon ; szerezzen jó könyveket s újságokat 
tagjai számára, mert tanulni, olvasni hasznosabb, 
mint pipaszónál elégedetlenkedni. A hanyagot, 
iszákost, izgágát zárj a ki soraiból. így ezek a 
fattyú-hajtások leszáradnak a társadalom egész-
séges fájáról. Jó szer ez a szociálizmus el-
fajzása ellen is. 

Vegye rá a népnevelő a faluját, városát, 
hogy a szövetkezettel karöltve építsen község-
házát, szövetkezeti helyiséget, — szépet, csinosát, 
aminek külsejéről is leolvashassa az idegen a 
rendet, az egyetértést, józanságot és takaré-
kosságot. 

Elfér egy fedél alatt a népkönyvtár, ifjúsági 
egyesület, népnevelő egyesület, olvasókör, gaz-
dasági egyesület, ahol a vezetők, a papok, 
tanítók, jegyzők megbeszélhetik a másnap 
teendőit. Koronként rendezhetnek nemzeti 
ünnepet, meghallgathatnak egy-egy elismert 
okos szónokot a gazdasági és ipari világból stb. 

Az elősoroltakban benne van a nemzet 
gazdasági, szellemi és erkölcsi programmja, 
melyből minden magyar embernek, főleg a 
nemzet népnevelőinek kijut a föladata. 

Szerző ott látja hazánk tanítóságát a harc-
ban legelői, mely harcot a kis erők szövetkezete 
érdekében meg kell vívni. 

„Ettől várhatunk 20 millió magyart, ettől 
várhatunk becsületet a külföld előtt és ettől 
remélhetünk a magyar nemzetnek jobb jöven-
dőt." így végződik e füzet. 

A nyáron elmélkedjünk, fegyverkezzünk. 
A jövő tanévben lépjünk a tett mezejére. 
(BudapettJ Szentytjöryyi Lajos. 

A kivándorlási törvényről. 
Talán nem is ismertetném ezt a másként 

fölöttébb nevezetes törvényt, t. i. a kivándor-
lásról szóló 1903 : IV. törvénycikket, ha 18. 
§ ában ez nem volna: „állami, törvényhatósági 
és községi tisztviselők és alkalmazottak, lelké-
szek és tanítók meghatalmazottak (t. i. a ki-
vándorlók szállításával foglalkozók meghatal-
mazottai) nem lehetnek." f 

A kivándorlási törvénynek nem az a célja 
hogy a kivándorlást előmozdítsa (ilyen haza-
fiatlanságot törvényről föltenni nem szabad!), 
hanem az, hogy azokat, akiket a hazafiság 
vissza nem tart s akiket alkotmányos eszkö-
zökkel vissza tartani nem lehet a kivándorlás-
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tői : megvédelmezze a kizsákmányolás ellen s 
gondoskodjék azokról itt, az úton és vissza-
térhetésükről. Ezt a törvényt esak rossz 
akarattal lehet félremagyarázni, de aki meg-
érti, látja és láthatja, hogy olyan ez, mint az 
anyának a gondoskodása, aki az őt hűtlenül 
elhagyó gyermekét sem bocsátja el tanács 
nélkül a másként pedig ellenzett útjára. 

Az egyéni szabadság nem tűrheti, hogy el-
határozásában akadályoztassák, ha az a törvé-
nyekbe és állami rendbe nem ütközik, viszont 
azonban nem ronthatok le az ezek által vont 
korlátok. 

A kivándorlás tekintetében a következő kor-
látozások állanak fönn : a) azok, akik a véd-
eró'törvényen alapuló állítási, vagy szolgálati 
kötelezettség alatt állanak, csak az erre 
illetékes hatóságtól nyert engedéllyel vándo-
rolhatnak ki ; b) azok, akik ellen szabadság-
vesztéssel büntetendő cselekmény miatt bűnvádi 
eljárás van folyamatban, nemkülönben az el-
ítéltek a büntetés végrehajtása előtt nem vándo-
rolhatnak ki ; c) kiskorúak csak atyjuk, vagy 
gyámjuk által írásban adott és hatóságilag 
hitelesített beleegyezése mellett s a 15 éven 
aluli férfiszemélyek és a kiskorú nőszemélyek 
ebben az esetben is csak úgy vándorolhatnak 
ki, ha megbízható felnőtt személy kíséretében 
utaznak s rendeltetési helyükön elhelyezésük-
ről gondoskodve van; d) nem vándorolhatnak 
ki azon szülők, akik 15 éven aluli gyermeküket 
itthonn hagyni szándékoznak, anélkül, hogy 
azok kellő gondozását biztosították; továbbá e) 
azok, akik a rendeltetési helyig való utazáshoz 
szükséges pénzösszeggel nem bírnak; végül f) 
akik részére valamely külállam kormánya, vagy 
valamely gyarmatosító, vagy hasonló társulat, 
vagy magánszemély által tervezett telepítés 
céljából egészen, vagy részben ingyenes 
szállítás, vagy a szállítási költség helyeztetett 
kilátásba. 

Útlevél nélkül kivándorolni nem lehet. 
A törvény határozottan nem tiltja ugyan el 

a kivándorlót attól, hogy a kivándorlásra bár-
mely útvonalt válasszon, de azt kívánni se lehet, 
hogy minden útvonalon gondolkodjék a ki-
vándorlókról. Épen azért a tengerentúli kiván-
dorlásra a Fiúmén át vezető útvonal határoz-
tatott meg s szállítási engedély csiik erre adatik. 
Ez a legtermészetesebb és legelőnyösebb is, 
mert itt éri el a kivándorló leghamarabb 
a tengert, — Fiúméban a magyar és más 
magyarországi nyelvvel elboldogul, a kivándor-
lási irodában magyar emberek vannak, akik 
más hazai nyelvet is beszélnek, — az ide 
jutás a legolcsóbb, ez a legrövidebb út és ha 
baj adná elő magát: itt van a magyar királyi 
kormány képviselője : a fiumei kormányzóság, 

ahol rögtönösen segítenek a bajon. Ezen a 
fiumei útvonalon fölmerülhető károsításokkal 
és megrövidítésekkel szemben a magyar ható-
ság támogatásban és védelemben részesíti a 
kivándorlókat, de másféle útvonalon ezt tenni 
nem áll módjában, mert csakis a Fiúmén át 
vezető útvonal áll magyar hatósági ellenőrzés 
alatt. Azért egyedül a kivándorlóknak áll 
érdekében, hogy — ha már csakugyan útra 
kelnek — csak Fiume felé menjenek. 

Szabályozva van a törvényben egész hatá-
rozottsággal, hogy a kivándorlók szállításával 
csak az foglalkozhatik, akinek erre a belügy-
miniszter engedélyt ad s ezt pedig csak min-
den tekintetben megbízható s legalább százezer 
korona óvadékot letevő egyén kaphatja, akinek 
szállítási díjszabályzatát a belügyminiszter hagyja 
jóvá sajóváhagyott díjaknál magasabb szállítási 
díjat szedni nem szabad. Ezt a jóváhagyott díj-
szabályzatot a belügyminiszter a hatóságokkal 
közli s ennek hiteles példánya, valamint a 
menetrendre, ellátásra, elszállásolásra vonatkozó 
hirdetmények a kivándorlási irodákban, foga-
dókban és hajókon kifüggesztetnek. Egyéb, a 
kivándorlásra vonatkozó fölhívást, ismertetést 
közzétenni, vagy egyeseknek szétküldeni, a 
kivándorlásra csábítani, buzdítani, házról-házra 
járni, a kivándorlóktól a szállítási díjon fölül 
bármely díjat vagy szolgáltatást követelni, vagy 
elfogadni s a kivándorlóknak előleget adni tilos. 

A vállalkozó a kivándorlókkal csak írásbéli 
szerződést köthet, mely 3 példányban állíttatik 
ki: egy a kivándorlónak, egy a vállalkozónak, 
egy az alispánnak. Természetes, hogy útlevél-
lel el nem látott, vagy kivándorlásra nem 
jogosított egyénnel kivándorlási szerződést 
kötni nem szabad, — mert az ilyeneket a vál-
lalkozó ingyen visszaszállítani köteles s azon-
kívül 2 hónapig terjedhető elzárással és hat-
száz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün-
tettetik. 

A vállalkozó köteles a kivándorlóval szem-
ben: 1. személyét, esetleg családját és pod-
gyászát a szerződésben megjelölt helyre az 
ugyanabban meghatározott és semmi esetre föl 
nem emelhető díjért elszállítani ; 2. elegendő, 
egészséges, tisz'a ellátásáról és elszállásolásról 
az egész uton gondoskodni ; 3. ingyenes orvosi 
ápolásról, útközben való elhalálozás esetén el-
temetéséről gondoskodni ; 4. a podgyászt sérü-
lés és elveszés esetére, a családfőt pedig bal-
eset ellen biztosítani ; 5. ha az utazás a kiván-
dorló bebizonyítható hibáján kívül késedelmet, 
vagy megszakítást szenved, őt ezen veszteglési 
idő alatt minden külön díj nélkül teljesen 
ellátni, elszállásolni s mihelyest lehet, őt és 
podgyászát a rendeltetési helyre tovább szál-
lítani. Ha a késedelem egy hétnél tovább tart, 
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a kivándorló a szerződéstől visszaléphet és a 
fizetett viteldíj visszafizetését követélheti. 

A szállítási díj visszatérítése az esetben is 
követelhető, ha a kivándorló, vagy őt kisérő 
családtagjainak valamelyike a tengeri út meg-
kezdése előtt meghal, vagy annak megkezdé-
sében betegség, vagy más, önhibáján kívül 
bekövetkezett körülmény által bebizonyítható-
lag gátoltatik. A szállítási díj háromnegyed-
része visszakövetelhető, ha a kivándorló az uta-
zás megkezdése előtt a szerződéstől valamely 
más okból lép vissza. 

A kivándorlási ügy felügyeletére kivándor-
lási biztos neveztetik ki. 

A kivándorlási törvény rendelke2ésének meg-
szegői két hónapig terjedhető elzárással és 600 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettet-
nek. Ezt a bíráskodást első fokon: kis és nagy-
községekben a főszolgabíró, rendezett tanácsú 
és törvényhatósági joggal fölruházott városok-
ban a rendőrkapitány, másodfokon : az alis-
pán, illetőleg a városi tanács, Budapest székes-
fővárosban, valamint Újpest és Rákospalota 
községekben első fokon a került ti kapitányság, 
másod fokon a főkapitány, harmad fokon a bel-
ügyminiszter gyakorolja. 

A kivándorlók e törvény megszegése miatt 
panaszt emelhetnek: a községi elöljáróságnál, 
főszolgabírónál, rendőrkapitánynál, Fiúméban a 
rendőrhatóságnál és a fiumei kir. kormányzó-
ságnál, külföldön az osztrák-magyar konzulií-
tusnál, szóval, vagy írásban. 

A törvényt életbeléptető 40.000/904. sz. 
belügyminiszteri rendelet szigorúan utasítja a 
rendőri hatóságokat a kivándorlás ellenőrzésére 
s azoknak, kik arra törvény szerint nem jogo-
sítottak, a kivándorlásban megakadályozására, 
a kivándorlásra csábítók kinyomozására és 
megbüntetésére, a községi elöljáróságot pedig 
arra utasítja, hogy az útlevél iránti kérelem 
benyújtásakor igyekezzék megállapítani, hogy 
valóban és önszántából akar-e kivándorolni az 
illető és nem ütközik-e törvénybe ez a szán-
déka, ha pedig tudomására jut, vagy gyanúja 
támad, hogy a községben valaki kivándorlásra 
csábít, vagy kivándorlást közvetít, vagy hogy 
valaki a községből útlevél nélkül szándékozik 
kivándorolni, erről rögtön tegyen jelentést a 
főszolgabírónak, a kivándorlóknak az útlevél 
megszerzése tárgyában és egyéb felvilágosítást 
adjon. . . 

Ezek azok a nevezetesebb s a kivándorlókat 
különösebben érdeklő részletek, melyeket az 
1904. évi április 20.-án életbe lépett 1903 :1Y. 
t.-c.-ből, vagyis a kivándorlási törvényből 
ismertetni óhajtottam. 

Megjegyzem még, hogy a Fiuméból-New-
Yorkba közlekedő Cunard - hajózási társaság 

Oceán-hajói (valóságos hajó-koloszusok : a 
Slavonia, Carpathia, Ultónia és Pannónia) a 
magyar állammal kötött szerződés szerint szál-
lítják a kivándorlókat Amerikába. . . . 

Elmondtam pedig mindezeket azért, mert 
lelkemből meg vagyok győződve arról, hogy 
minden szépet és nemest a tanítók segítségé-
vel lehet legbiztosabban belopni a nép lelkébe. 
Esőcseppek a tanító szavai, amelyek lassen, 
de biztosan megtalálják az utat a szomjúhozó 
növény gyökeréhez, vagy a szárazföldbe vetett 
jó maghoz, hogy az életre keljen. Elmondtam 
nem azért, hogy a kivándorlásra reá beszéljék, 
hanem hogy jóakaratú tanácsokkal és fölvilá-
gosításokkal igvekezzenek lebeszélni honfitár-
sainkat arról. Es ha ez nem sikerülne, szintén 
jóakarattal hozzák figyelmükbe a törvény védő 
kezét. 

Tapintsanak a nép szívére, élesszék fól 
keblükben a hazaszeretet szent tüzét, tárják 
föl ennek az országnak szépségét, szeretetét, a 
hontalanság és az idegen föld keserűségét és 
ridegségét, harsogják a fülükbe, hogy: „a 
nagy világon e kívül nincsen számodra hely ! " 
Es ha az ősi hajléknak, a szülők fölött dom-
boruló sírnak, a szerető falunak, az ismerős 
mezőknek, domboknak és hegyeknek, ennek a 
szép Magyarországnak nem volna annyi varázs-
ereje, hogy itt tartsa őket: mondják meg 
nekik, hogy a távolban is maradjanak jó haza-
fiak és mint visszatér a fecske és gólya : tér-
jenek vissza ők is ez áldott anyaföldre ! 

(Budapest.) K. Nayy Sándor. 

Beszéd- és értelemgyakorlatok. 
Mielőtt magára a tárgyra specifikusan áttér-

nénk, rövid és talán nem épen szükségtelen 
magyarázatát kell adnunk a szellemi fejlődés 
különböző fokainak mindaddig a pontig, míg 
azok teljes kialakulásukat el nem érték. Szük-
séges ez már csak azéit is, mert ezekben lesz 
adva lélektani indokolása annak, hogy miért-
szükséges a beszéd és értélem gyakorlása az 
elemi iskolában. 

Tudva van, hogy az egész értelmi világ föl-
épülése három főtényezőtől van függővé téve. 
Először a képzetek alkotásától. Másodszor a 
recepció eredményének : az egyes képzeteknek 
fölújításától, másképen a reprodukciótól. Har-
madízben pedig e két lelki folyamat által köz-
vetített és megelőzött termelő, vagy produktív 
lelki folyamattól. 

A legelső lépés tehát a s-zellemi világ föl-
építésénél a recepció folyama'a, a külső benyo-
másoknak az érzékerő által való leképezése. 
Amint látszik, ez a lelki processzus lényegileg 
érzéki működés, amennyiben az érzékerő a 



•SO SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

külső ingerek behatása folytán az érzékek köz-
vetítésével lép a képzetekkel kontaktusba. 
Azonban lelki működésnek is mondható, 
amennyiben bár az érzéki izgatások által kelet-
kezett képzetek az érzékek közvetítésével, tehát 
tizíológiai alapon hatnak, mégis csak a lélek 
által fogadtatnak el. Mondanunk sem kell, 
hogy a lélek ezen az úton: a külső ingerek, 
behatások és az érzékszervek szabályos műkö-
dése útján jut mindahhoz az anyaghoz, mely-
ből szellemvilágát, értelmét fölépíti. Ez az erő, 
már tudniillik a fölfogó erő, mivel magával a 
lélekkel veleszületik, azért őserőnek, eredeti vala-
mirevalóságnak is tekintetik. 

Ha a receptív munkásság által a lélekben 
bizonyos észrevételek, előterjesztések támadlak, 
azok természetesen nem maradnak meg ottan 
acl infinitum oly üdeséggel és élénkséggel, taint 
aminők voltak alakulásuk idején, hanem mihelyt 
izgatásukat elvesztették: nem tudott állapotba, 
feledékenységbe sülyednek. De mihelyt a meg-
felelő i/gatás hozzájuk járul : tetszhalottaikból 
újra fölkelnek. Ezt a másodlagos lelki folya-
matot nevezzük reprodukciónak vagy fölujítás-
nak. A reproduktív képesség, mint a termé-
szete is mutatja, már korántsem ősereje a 
léleknek, sőt ellenkezőleg expressis verbis a 
fejlődés eredménye. Amennyiben a reprodukció 
már bizonyos fokú lelki fejlődést, tartalmat 
föltételez, mert a lélek csakis így képes maga-
magát észrevenni és képzeteit fölujítani. Amit 
üres lélek már csak azért sem tehet meg, 
mert ahhoz belső okoknál fogva nincs meg a 
kellő ereje ; és ha meg is volna : akkor sem 
volna mit felköltenie. Mondanunk sem kell, 
hogy a reprodukció fontos értelmi működés, 
mert ezáltal szerzünk magunknak tájékozást 
szellemi vagyonúnkról és értelmi jövedel-
münkről. 

A reprodukciókkal azonban a lélek nem 
elégszik meg. Sőt ellenkezőleg, annak a folya-
mán a nyert és fölujított képzeteket többféle-
képen megforgatja : fajai szerint vagy összeköti, 
vagy elválasztja, sajátságaik szerint kategorizálja, 
csoportokká, sorokká, ítéletekké, következteté-
sekké, rendszerekké gyúrja át. Amely pro'esz-
szushoz a képzetnek, a külvilágnak már csak 
annyi a jussa, hogy annak ő volt az udvari 
szállítója. A léleknek tudvalevőleg ezt a mun-
kásságát hívják produktív tevékenységnek. Az 
értelmi világ fölépítése tehát tisztán érzéki 
működéssel kezdődik és tisztán gondolati műkö-
déssel, a produktivitással jut mindenoldalú 
kialakulásához. 

Ha jól átgondoljuk a föntebb mondottakat, 
rögtön észrevesszük, hogy a szellemi világ föl-
építése sokban hasonlít az anyagi világban 
történő arkhitektónikus építkezéshez. Mert ha 

én például egy épületet akarok magamnak 
konstruálni, legelsőben is szüksége», hogy az 
épületanyag befogadására és konzerválására 
megfelelő telkem legyen : épen úgy, hogy értel-
mem épületének első alapköveit lerakhassam, 
egészséges érzékszerveimnek kell lenni. Más-
különben sem itt, sem ott épületet nem lehet 
emelnem. Továbbá valamint az építés megkez-
dése előtt tégláról, kőröK fáról, vasról, cement-
ről kell gondoskodnom és azt alaposun meg is 
kell vizsgálnom: épen úgy szellemvilágom föl-
építése előtt is be kell szereznem az ehhez 
megkivántató anyagot és azt kvalitására, ellent-
álló képességére hasonlóképen alaposan szem-
ügyre kell vennem, mert különben szellem-
világom sem juthat méltó formákhoz. De azu-
tán, ha arkhitektónikus építkezésemnél teljes 
rigorozitással jártam el, úgy a talaj vizsgála-
tánál, mint az anyagbeszerzésnél és az építés 
szabályait is kellően betartottam, az épület 
aztán szép is, erős is lesz, esetleg fönséges is 
lesz : épen úgy szellem világom is, ha annak 
talaja elég' jó volt, ha a beléje nyomult anyag 
formás és szilárd is volt : szellemvilágom is 
fönséggel fog ég felé törni, mely aztán egé-
szen különbözni fog attól az anyaghalmaztól, 
melyek mint elemek mentek bele, tehát 
amelyekből alkottatott. íme, ez a három tényező 
a szellemi fejlődésnek a foka: a recepció, 
reprodukció és produkció. 

És most már itt az ideje, hogy ezt a heve-
nyészett pszikológiai elmefuttatást ráalkalmaz-
zuk az elemi iskola első lépésére : a beszéd-
es értelemgyakorlatokra is. Szükséges volt ezt 
a magyarázatot eleve már csak azért is előre-
bocsátanunk, mivel, amint mondottuk, a fön-
tebbi fejtegetés nyújt fölvilágosítást a beszéd-
és értelemgyakorlatok fontosságáról. De szüksé-
ges volt azért is, mert sokan, még pedig tanítók is, 
abban a tájékozatlan véleményben vannak, hogy 
a beszéd- és értelemgyakorlatok megtartása a nép-
iskolában teljesen fölösleges és időpocsékolás. 
Ennek a megcáfol ásáho'. még a következő fejte-
getések is hozzájárulnak. 

A szellemvilág fölépítésének első fontos 
munkáját, mint föntebb is kiemeltük, a recepció 
folyamata nyitja meg. Ezáltal a folyamat által 
szerzi be a lélek mindazt az anyagkészletet, 
melyből értelmi világa fölépül. Amelyet ő 
ugyan saját természete szerint átalakít, de azt 
okvetetlen be kell szerezni, mert különben bir-
tokának és lelki alkotmányának legfőbb for-
mája : a fogalom üres, tartalomnélkíili volna. 
Ebből látszik, hogy a szemléletek mily fontos 
és elengedhetetlen kellékeit képezik az értelmi 
képzésnek. Hogy pedig értelmünk gazdagsága 
tárgyi okoktól mennyire függ, az eddigiek után 
talán fölösleges is bizonyítgatnunk. Akinek 
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elegendő lélektani belátása van, tehát saját 
értelmi kamarájába is volt alkalma néha-néha 
beletekinteni és ha ottan talán talált is vala-
mit, ezeket az előterjesztéseket bővebb disszer-
táció nélkül is megérti. így az a tény sem 
lesz előtte elrejtve, hogy a gyermek, mint 
leendő ember, értelmi világának folyamatát a 
szemléletek egész sokaságával, tömegével lehet 
csak megindítani és azt tartalommal megtöl-
teni. Másképen nem. Az illető ekkép azt is 
fogja tudni, hogy a gyermek, mikor először 
az iskolába lép, már bizonyos mennyiségű kép-
zetkészletet, előterjesztéseket visz magával új 
helyére. Ezek a képzetek azonban a rendsze-
res szakszerű tanítás megkezdésére sohasem 
elégségesek. Sőt sokszor csorbák és zavarosak 

o o 
is. Megengedjük, hogy talán áttetszőek, de 
nem,elég világosak, amennyiben az érzékerők 
által hiányosan fogattak föl. Továbbá sok dolog, 
tárgy, végbemenés, viszony stb. van olyan, 
amely a gyermek figyelmét eddigelé kikerülte, 
vagy a körülmények miatt azokat be sem 
szerezhette. De amely képzetek megvannak is 
nála, fog ilmi általánosságukban, azok sem elég 
rendezettek, pszikológiai tisztaság és logikai 
világosság hiányában szenvednek. Ekkép sem 
receptív munkásságuk, tehát észrevételeik, sem 
produktív munkájuk, tehát szellemi berendezett-
ségük nem üti meg sem a pszikológiai, sem a 
logikai mértéket. Épen a tanítás első lépése 
alkalmatos arra, hogy ezeket megteremtse. 
Már most hogy volna az észszerűleg lehetséges, 
mint azt némelyek kellő lélektani belátás híján 
állítják, hogy ilyen részint anyagtalan, részint 
rossz anyagú és rendezetlen értelmi fejlettség 
mellett a tanítás első napjait mindjárt a 
szakszerű tanítással meg lehessen kezdeni. 
Sehogy sem. Nem pedig azért, mert hiszen 
minden építkezéshez anyag, még pedig bő és 
jól kiválasztott anyag szükséges. Ha ez áll 
matériális világra, még fokozottabban áll a 
szellemi világ arkhitektónikus kiképzésére. Mert 
his /.en ez már elvontságánál és fönségesebb 
voltánál fogva is jobban megkívánja ezeket az 
előfeltételeket. 

Ámde a tárgyi képzetek és az ezek útján 
előállott gondolati alakítmányok csak akkor 
nyernek sokszor publicitást, ha azok nervusza 
a beszédképzetekkel lép társulásba. Mivel az 
iskolába először lépő gyermek szóképzetei, 
sorai szintén igen szegényesek, hiányosak, kép-
zetlenek, azért a tanítás alsó fokán a tárgyi 
képzetekkel kapcsolatosan ezeknek is bizonyos 
fokú mennyiséget, szabályosságot, törvény-
szerűséget kell biztosítani. Csakis így áll elő 
az az általános tanítási folyamat, melyet a 
pedagógia beszéd- és értelemgyakorlatok alatt 
emleget. 

Hogy aztán ez az anyag miből álljon, az a 
dolog természetéből önként folyik. Alljon abból, 
ami a gyermekhez legközelebb áll. Tehát 
mindazokból a dolgokból, amelyeknek mint 
elemeknek szükségszerűleg be kell menniök a 
gyermek szerzendő ismereteinek különböző 
köreibe. Hogy ezeket az ismeretköröket, mint 
azt némelyek állítják, a beszéd- és értelemgya-
korlatok félretolása mellett is rögtön már az 
iskolai év elején meg lehetne kezdeni, azt 
merőben tagadjuk. Tagadjuk már csak azért 
is, mivel a jó tanításnak még a felsőbb osz-
tályokban is, mielőtt tovább építő munkáját 
megkezdené, szüksége van a gyermekek értelmi 
fejlettségét illetőleg bizonyos tájékozásra. Hogyne 
volna tehát épen a kezdő iskolásnál kétsze-
resen szükség erre, amidőn tudvalevőleg a 
szülői háznak értelmi és nyelvfejlesztő mun-
kája annak tervtelensége mellett nem nyújt 
semmi, vagy csak igen kevés biztosítékot a 
tanítás további folyamára. De szükség van rá 
azért is, mert a beszéd- és értelemgyakori átok 
alatt a gyermek megfigyelő és receptív képes-
ségében megerősödve, képzetekkel gyarapodva, 
reproduktív és produktív munkájában meg-
izmosodva, annál több, szerzett erővel és tevé-
kenységgel fogja a szakszerű tanulás alkalmá-
val azokat az újabb rokonképzeteket fölfogni 
és elraktározni, amelyeknek gyökerei már a 
beszéd- és értelem,gyakorlatok folyamán lebo-
csátották értelmébe szálaikat. Ezekre az előle-
ges biztosítékokra a jó és eredményes tanítás-
nak épen olyan szüksége van, mint a szántó-
vető embernek a szántásra, a jó csiraképes 
magra, az aratásra és a magvak megőrlésére, 
mert különben kenyere porba esik, ennélfogva 
minden fáradsága kárba vész. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

A közönséges törtek osztásának 
egyöntetű és könnyít módja. 

(Hozzászólás.) 

A népiskolai számtantanítás terén a rend-
szertelenség nem csupán a közönséges törtek 
osztásánál uralkodik, hanem a természet-
ellenességek végtelen sorozata fekete vonalként 
úgyszólván egész számtantanításunkon keresz-
tül húzódik. Pedig a számtan az összes tudo-
mányok lelke s mint észfejlesztő, alapja az 
összes ismeretek elsajátításának, mert módot 
nyújt, azaz lehetővé teszi ezek megőrzését 
és bővítését. Azonban a számtantanítás, kivált 
a népiskolában csak akkor tölti be e fontos 
hivatását, ha rendszerünk élénk, színezett, 
fölvidító, mulattató. A puszta, száraz számtan-
tanítás lelket ölő s a gyermek szellemét el-
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korcsosítja, közömbössé teszi s valóságos 
gyötrelemmé és kínzássá válik mind a tanítóra, 
mind a tanítványra nézve. Tanítsuk csak a 
számtant játszva s mesék alakjában fejtessünk 
meg a tanítványokkal tréfás talányokat, szelle-
müket pedig lelket üdítő mesékkel, vadász 
s más ilyen kalandok elbeszélésével, melyekbe 
élő példákat szövünk, iparkodjunk ébren tartani 
s azt folytonos gondolkodásra serkenteni ; ilyen 
rendszer mellett — pláne még ha itt-ott csere-
berélünk is a gyermekekkel — a számtan-
tanítás kedves foglalkozássá válik mindkét félre 
nézve s megtermi a gyümölcsét is. Káros és 
időtrabló rossz szokás például az egyszeregyet 
s más ilyen száraz dolgokat kadartatni karban 
a gyermekekkel. Ilyen eljárással azok a tanítók 
szoktak könnyíteni magukon, kik a számtani 
órát a látszat kedvéért könnyű szerrel, minden 
megerőltetés nélkül akarják kihúzni — le-
morzsolni. 

Áttérendő a tulajdonképeni tárgyra — a 
fönti cikk eredeti íróját bár kritika alakjában 
— mégis dicsérni akarom. Cikke több tanul-
ságos és követésre méltó dolgot említ, de a 
rendszer nincs kellőkép megvilágítva és száraz 
alakban is van föltálalva. Itt-ott élénk példákat 
hoz föl, de a tulajdonképeni célt, a közönséges 
törtek osztásának megfejtését mégis gépiesen 
tárgyalja; ámbátor ebből a legkevésbbé sem 
lehet azt következtetni, mintha a cikkíró az 
iskolában nem tudná dolgát célszerűbben 
végezni! Kerüljük hát a maszkirozásnak még 
a látszatát is s tanítsuk a számtant s a közön-
séges törteket is szemléltetőleg, meri ámbár 
a népiskolában minden igazságot nem tanít-
hatunk, de amit tanítunk, az annyira igaz 
legyen, kivált a számtannál, hogy azt kézzel 
foghatólag a tanítványoknak bebizonyítani is 
tudjuk. (Ennek az igazságnak az alkalmazását 
a t. cikkíró több helyütt kihagyta.) 

Száraz szabályok bemagoltatása még nem 
tudomány s a legkevésbbé áll ez a számtannál. 
Hagyjuk el hát a szabályok fejtegetésének 
szükséges, vagy fölösleges tárgyalását s 
vegyük alapul a szemléltetést. 

Á közönséges törtek fogalmával már az I. 
osztályban kell megismertetnünk a növendé-
keket s ha ezt a rendszert követjük, rátérve 
a IV. osztályban a tulajdonképeni törtek 
tanítására, munkánk könnyűvé és kellemessé 
válik. Mielőtt azonban a közönséges törtek 
tanításába fogunk, vegyük át előbb alaposan 
a négy alapműveletet a tizedes törtekkel s 
ragaszkodjunk itt is a boldogulásnak egyedüli 
célravezető eszközéhez, a szemléltetéshez. Ren-
delkezésünkre állanak a métermértékek; de 
nem elég ezeket csak bemutatni, hanem oda 
kell hatnunk, hogy azokat a gyermekek gyakor-

latilag is alkalmazni tudják. Rendezzünk e 
célra játékokat, hisz minden iskolában akad 
egy-két élénkebb eszű gyermek, ki szívesen 
vállalkozik a korcsmáros és kereskedő szere-
pére, sőt még a becsapás lelketlen mestersé-
gétől sem riad vissza. Azonban csak hadd 
csapja be az együgyűeket, legalább kacagnak 
rajt a többiek s a rászedett máskor óvatosabb 
lesz. Sajnálattal jegyzem meg itt, hogy a 
taneszközök sorozatából a kalmár-mérleg s a 
tizedes-mérleg is kimaradt, pedig ezek nélkü-
lözhetetlen tárgyak, melyeknek egy iskolából 
sem volna szabad hiányozniok. 

Mihelyt a gyermekek tisztában vannak a 
négy alapegységgel (méter, kilogramm, liter, 
korona) kezdjük a csoportosítást s az átváltást. 
Gyakorlatilag — szemléltetve — ezt akként 
mutatjuk be, hogy első helyre állítjuk az 
alapegységet, például koronát, ettől balra a 
második helyre egy 10 koronást (ha van!), har-
madik helyre egy százkoronást (ezt jó lesz cifra 
papirossal is pótolni) s így tovább. Alapegy-
ségtől jobbra helyezzük el az egész részeit, 
illetve első helyre a 10 fillérest, a második 
helyre az egy fillérest. A gyermek ekként 
tiszta fogalmat nyer az értékről s magától is 
rájön, hogy például az egyesek helyén legtöbb 
csak 9 korona állhat, mert ha tíz darabot 
raknánk oda, már tízessé válthatjuk s mint 
ilyet a II. hely illeti meg. Ezek után a négy 
alapművelet tizedes törtekkel csak játék. 

föltéve, hogy tanítványaink tisztában vannak 
a tizedes törtekkel, térjünk át elméletileg a 
közönséges törtekre, vagyis a tizedes törtek 
számításánál használjuk kezdetben az egynegyed, 
Va, 3/i, Vó kifejezést, hogy a gyermek ezek 
értékét tizedes törtek alakjában megállapítani 
tudja. Legnagyobb gondot fordítsuk az osz-
tásra, mert ez a négy alapműveletek legnehe-
zebbike. (Erről alkalomadtán külön cikkben 
fogok megemlékezni.) Az osztás gépies gyako-
roltatásánál házi föladvánvul adjunk a növen-
dékeknek olyan 2— 3 osztási föladatot, melyek-
ben a hányados vagv osztat mindig ugyanaz 
lesz. Ekként a gyermek rájön ama nagy igazság 
megismerésére, hogy az osztás értéke nem 
változik stb. Ennek később igen nagy hasznát 
yesszük a közönséges törtek fogalmának gyakor-
lati ismertetésénél, mert a közönséges törtek 
tanításának alapja megint csak azon az igaz-
ságon nyugszik, hogy a tört értéke nem 
változik stb. Hogy pedig tanításunk igazságáról 
maguk á növendékek is meggyőződjenek, 
minden egyes példát, melyet közönséges tör-
tekkel fejtettünk meg, kiszámíthatjuk tizedes 
törtekkel is, vagyis a közönséges törteket 
mindig kapcsolatban a tizedes törtekkel tanít-
juk. Ilyen rendszer mellett nincs szükségünk 
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semmiféle szabályra, mert azokat a gyermek 
gyakorlatilag sajátítja el, bisz ha hibásan vagy 
téves úton számított, az érték nem lesz egyező 
a tizedes törtek szerinti számítás értékével. 

Schvarz kartárs cikkében nagyot csodálkozik 
azon, hogy egyesek kétféle osztást tanítanak 
s pedig a benfoglalást s a részekre való bontást. 
Uram! az asszony, ha asszony is — mégis 
csak ember — bár nőnemű teremtmény. így 
vagyunk az osztással is s bár kétféle neme 
van, maga a müvelet végrehajtása mégis csak 
osztás. Aztán meg nagy különbség is például 
egy cigánybanda ennyit, vagy annyit tányé-
rozott s az összegen egyenlően osztozkodnak, 
mennyi jut egyre-egyre, semmint például egy 
mészáros vett 9 bárányt 63 koronáért, meny-
nyibe kerül egy darab. 

Ilyen és ehhez hasonló száraz példákat, mint: 
7t-nek hetedrészét, kétharmadnak ötödrészét 
nem tanácsos s nem is helyes a népiskolában 
fölvetni, sem pedig a 12-nek kétharmad részét 
akként kiszámítani, bogy az = 8, mert 
12-nek kétharmad része közönséges törtek 
tudása nélkül is = 8 s egészen más valami, 
ha azt keresem, hogy hányszor foglaltatik 2A 
a 12-ben. Ez utóbbit is sokszor kérdezem 
ekként, hanem a példába életet öntve, kérdem 
a gyermeket, számítsd ki hány literes 
üvegre van szükségem, ha 12 literes hordika 
bort akarok lefejteni. 

Az egyöntetű rendszerre vonatkozó amaz 
útmutatás, hogy a nevezők elhagyásával a 
törtek osztását végrehajtjuk egész számokkal 
— bár nem újdonság, mégis észszerű s noha 
ekként osztani törtet törttel — bár komplikált, 
mégis követésre méltó. Igen ám, de ennek 
fejtegetésénél elfelejtette megmagyarázni azt, 
hogy például 7.-;-nak elhagyva a nevezőjét, a 
számláló háromszor nagyobb, vagyis 2 egész 
lett. Nem elég ezt csak igy mutatni a gyer-
meknek, mert bár hitelt is ad szavainknak, 
csak majom módra gépiesen utánozza a tanító 
eljárását s beleegyezik szívesen abba is, ha 
azt hitetjük el vele, hogy - ' / 3 - n a k elhagyva a 
nevezőjét, a számláló hatszor lesz nagyobb. 
Tetszett volna cikkében a bizonyítási eljárást 
is bemutatni, mert akadnak sokan a tanítók 
közül is, kik nincsenek avval tisztában, hogy 
tulajdonképen miért is letb 2/3-ból a nevező 
elhagyásával 2 egész. 

Megteszem hát én: 
a) 2/ó = 0'4, ha tehát a nevezőt elhagyom, 

szoroznom kell a 0'4 det is 5-tel s kijön a 
két egész. 

b) 73 = 0.67 X 3 =r 2-01 vagy: 
a) 2/s-nek elhagyva a nevezőjét = 2 egész, 

ez pedig = : minthogy azonban a szorzás, 
mint mondani is szokás megfordított osztás, 

csináljuk hát visszafelé a szorzást, vagyis osz-
szuk el a '%-döt 5-tel s kijön az eredeti 2/s. 

b) 2/3-ból a nevező elhagyása által lesz 2 
egész, ez pedig = c/3-dal, melyet 3-mal osztva, 
megkapjuk az eredeti 7?,-ot. 

Loveczky Ernő. 

IRODALOM. 
Lapunk utóbbi számait a szaktanácskozások 

és az egyetemes tanítógyülés annyira igénybe 
vették, hogy az időközben beérkezett könyve-
ket még csak nem is jelezhettük ; most fölso-
roljuk a beérkezett műveket, föntartván magunk-
nak, hogy amennyiben terünk engedi, egyikre-
másikra visszatérjünk. Megjelentek a kö etkező 
munkák : Ligárt Mihály : Vezérkönyv a m agyar 
nyelvtan tanításához, az elemi iskolák I — VI. 
osztálya számára. Ara 4 K. Kapható a szerző-
nél a pápai tanúóképző-intézetben ; Dr. Csókás 
Vidor: A tanítók védőszentje. Ara fiizve 2 K, 
kötve 2 Ív 50 f. Kapható Csókás László 
nagykárolyi könyvkereskedésében; Máthé József 
és Szentgyörgyi Dénes : Évkönyv a maros-
vásárhelyi székelytársaság század'k összejövetele 
alkalmából; Máthé József: A magyarországi 
tanítóegyesületek reformja ; Gerley Szevér : Har-
mincesztendő. A budapesti VI., szív-utcai elemi 
népiskola története-, Székely Menyhért: Költe-
mények, ára 1 K 80 f., kapható a szerzőnél 
Ersekujvárotc; Helmár Ágost: Gouin nyelv-
tanítási módszere. Ara 60 f. Kapható Stampfel 
Károly könyvkereskedésében. Éogl János: 
Pedagógiai beszédek. Ara 1 K 50 f. Kapható 
a szerzőnél Szászkabányán. Székely, Dévai : 
Közismereti káté a gazdasági ismétlő-leány-
iskolák II. és III., fiúiskolák II. és I I I . osz-
tálya számára. Ara kötetenként 30 ill. 40 f. 
Kapható a szerzőknél Németbolyban. Dob-
rovszky és Franke kiadásában: dr. Fournier 
és dr. Lob may er : Tizennyolc éves fiainknak 
egynehány orvosi tanács. Ara 40 í. Szántó 
Jenő : A beszédhibák leszoktatása. Ara 50 f. 
Nagy, Gömöri: A lelki élet ismertetése. Ara 
2 K 60 f. — Dr. Décsi Károly : .1 gyermekek 
gyakorlatilag fontosabb szellemi rendellenességei. 
Ara 1 K. Kapható Lampél Róbert könyv-
kereskedésében. — A Magyar Pestalozzi 
köny tárában: Váró Ferenc: C-ernátoni Márton; 
ára 40 f ; Ilodnir Zsigmond : Báró Eötvös 
József, ára 50 f; Hartha Pál: Igazi népne-
lői teendők; ára 40 f. — A budapesti szegény-
sorsú tüdőbetegek szanatórium egyesületének 
VI. évi jelentése; dr. Kuthy Dezső: Jelentés 
az Erzsébet Királyné Szanatórium 1908. évi 
működéséről. Kapható a szanatórium egyesület 
titkári hivatalában. (Budapest, VI., Andrássy-út 
46. sz. a.) 
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János téns úr. 
Öreg este volt. Csak sejteni lehetett már az 

álmos homályosságban a messze húzódó 
Bakony mély, sötét rengetegeit, a ködökön 
keresztül, a vizenyős nagy rétségen túl, mely-
nek imitt - amott fönnmaradt kákás, szittyós 
berkeiben is elnémult az esti húzásban el-
fáradt vadréce sokadalom s a költői kebleket 
méla hangulatba ejtő békakuruttyolás. A közeli 
falvak tornyaiban régen elhangzott az esteli 
harangszó, s a lólegeltető gyerekek pásztor-
tüzeiből is közel-távol alig egy-kettő pislogott 
már. 

Nagy csöndesség köröskörül. 
De annál hangosabb a vigalomtól a kike-

rítói csárda. A lompos nagy kuvaszok, melyek 
még délután is unottan ásítozva heverésztek o 
a nigy néptelen csárda-udvarnak hol egyik, 
hol másik felén, az árnyék változásai szerint, 
most farkcsóválva s a ki-besiető csárdást 
mindig majd földöntve sürgölődtek az ivó 
ajtaja körül, hol az urasági csősz, néhány, 
hetivásárról jött mezőföldi ember s egy ravasz-
képű rongyszedő társaságában ragyogó szem-
mel ivott s beszélt szüntelenül egy úr. 

Ügy van, egy úr, még pedig a hajdani 
tekintetes Bordács János úr, kit azonban falu-
béliéi mostanság már csak — félig gúnyból, 
félig megszól ott tisztességadásból — János téns 
úrnak nevezgetnek. Persze csak a háta mögött. 
Mert habár az idők kegyetlen folyása kisodorta 
is lábai alól azt a summás jövedelmet hajtó 
szép nemesi birtokot, melynek ifjú korában áz 
ö neve adott díszt a telekkönyvben, s egy 
valahogyan megmaradt kis zsöllérházban húzta 
meg magát, de azért úri öntudata megmaradt 
s jaj lett volna a gúnyolódónak, kivált ha 
kapatos volt egy kicsit. Már pedig ezt mindig 
megcselekedte, ha egy kis pénzmagra tett 
szert. 

Ma megint ilyen szerencsés nap virradt rá. 
Veszprémben volt a heti vásár alkalmával ő 
is, s számtalan pőréiből végre ismét sikerült 
valami összeget beharácsolni. S aztán kevélyen, 
mint egy újonnan választott vicispán, járult a 
Szarvas vendéglő felé a vásártéren keresztül. 
Ott találkozott a falujabeli parasztokkal, s ezek 
egyikének alkalmatosságával érkezvén, itt foly-
tatja most a Szarvasban megkezdett áldomás-
ivást. 

Tudnivaló dolog az, hogy az e vidéki kocs-
márosok csalhatatlan jelekből mindig meg-
ismerik, hogy a János téns úr, vagy a tekin-
tetes Bordás János úr érkezik-e? 

A kikeritói csárda körül a csalhatatlan jelek 
fölös sokasága mutatkozott ma este. A vág-
tatva érkező kocsik, azok elsejéről a jól ismert 
harsogó hahota, a csárda udvarán a sunyi 
parasztoknak egymást taszigáló segédkezése az 
előkelőségét még veszedelmesen bizonytalan 
leszállásban is megőrizni iparkodó Bordács János 
úr körül, végre a hátulsó kocsi saraglyájából 
előkerült Mózes rorgyszedő fülbesugása, kellőleg 
fölvilágosították a csárdás elméjét. 

így aztán csakhamar boros üvegekkel telt 
meg az ivó asztala, a szomszéd válogvető 
cigányokból is összeszedelőzködött a banda, s 
nemsokára lett egetverő hejehuja, átszőve re-
csegő muzsikaszóval, össze-vissza kiabálással. 
De mindent túlharsogott a feltűrt ingujakkal 
hadonázó Bordács János úr süvöltő hangja. 

(Az ablakon széles mosolyú képpel tekint-
getett be néhány röhögő cigánygyerekkel együtt 
a holdvilág a vigadó csapatra, melynek lár-
májától föléreztek s katyogni kezdtek az ólban 
elült tyúkok is. hiába ripakodott rájuk zsarnoki 
parancsoló kukorításával a kakas.) 

Tekintetes Bordás János úr arcán a régi 
dicsőség fénye ragyogott, abból az időből, 
mikor még ő volt a hangadó a megye kor-
helykedő úri kompániáiban, mikor még négy-
lovas hintóval járta a névnapokat, szüreteket 
a mezőföldön, meg a Balaton mindkét partján. 
Régen volt, a barátai a múltból el is feledték 
már, nem is igen ismerik már meg; de annál 
jobban emlékezik rá ő. Ha pénze nincs, maga 
a józanság, a tiszteletet követelő tekintély a 
falujában, hol majd mindeu parasztnak komája, 
s valamennyinek jutányos prókátora ; a tiszte-
lendő ún'al diákul beszél, a fehérnéppel nyájas 
atyai hangon évelődik, s ha minden kötél 
szakad, szótlanul húzódik meg esténkint a 
kocsmaasztal sarkán a hitelben szopogatott 
borocska mellett, szemrehuzott kalapja alól az 
árendás zsidó német újságját böngészgetve. De 
ha rámosolygott a szerencse egy kis parázs-
pénzzel. azonnal fölébred benne a virtus. Annak 
deleje aztán rögtön köréje gyűjti a kompániát, 
mely aztán vedeli a potyabort s hagyja ma-
gának mutogatni, hogy milyen az igazi úr. 

Most is azt mutogatja a kikeritói csárdában. 



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 25. SZÁM. 

— Igyunk Szegő koma, kendnek az apja 
sokszor hordott engem, ha sajnáltam befogatni 
a dereseket ! Huzd rá Csönd ! Azt a nótát : 
folyjon a bor Henczidától Bonczidáig mint 
tenger, ki a borát ki nem issza, nem ember ! 

Mindenki egy hajtással megmutatta emberi 
mivoltát s a cigányok is csak azért hagyták 
abba a nótát, hogy ugyanazt megmutathassák. 

— Nincs igazsibb úr, mint a tekintetes 
Bordács úr! — mondja Csonó primás, kinek 
egy fél ötös bankó már homlokára volt ra-
gasztva, s most a másik fél megkaparításán 
cigánykodik. 

— Az ór pokolban is or ! — hagyja hely-
ben Mózsi, szájához kapván hirtelen a boros 
üveget, melyet épen Csonó primás akart előle 
elvenni. Csonó lenéző képet fintorított rá s azt 
veté oda neki félvállról : 

— Mit tuccs te hozzá, pokolra valú ! 
— Cigány füthi nekhem ott is! — repli-

kázott Mózsi, gúnyosan legyintve kifordított 
tenyereivel Csonó felé, ki dühösen csikorította 
rá a fogát: 

— Befogd azt a macsesrágó szád, hogy süs-
t-rgő istennyila üssön a bugyrodba, mikor 
vised, mert hozzsád vágom est azs — asztalt! 

Röhögött mindenki, Bordás úr azonban 
méltósággal harsogott közbe : 

— Ácsi cigány, szlencium zsidó ! igyatok, 
aztán hadd szóljon a nóta és folyjon a bor, 
mint tenger ! Búsuljon a ló, elég nagy a feje ! 
Lesz még jobban is! Fölkel még az én sze-
rencsém csillaga is. Nincs még veszve Bizan-
cziuin ! Fölfelé is fordul még a kerék ! A sze-
rencse velem volt mindig. Megmentett a kozák 
lándzsájától. (Nagyobb mérvű elázásai közt 
mindig meg volt győződve János úr, hogy nem 
az őrseregben, hanem a honvédhuszárok közt 
vitézkedett hajdan a szabadságért.) Diadalra 
vitt öt véres párbajomban svalizsér-tisztek ellen. 
Most csak bujkál, de majd előbújik nemsokára, 
hiszen az én istenem ! Igyunk ! 

— Éljen tekintetes Bordács úr! — ordított 
a csősz, akinek valami régi rovása lehetett a 
svalizsérek ellen. 

— Szerencsefia vagyok én ! S aki velem 
lehet, az is szerencse-fi ! — harsogta tovább 
Bordács úr — istápolt engem mindig a sze-
rencse s ki is segített mindig a bajból. 

— Az árokból is khisegíthette thaval a 
thens urat ! — szóla közbe alamuszi jóvá-
hagyással Mózes úr, kinek a polgári önérzetét 
mélyen sértette az őtet a cigánnyal egy sorba 
sülyesztő előbbi rendreutasítás s némi boszú-
állás szükségét érezte. 

— Coki Mózsi, mert fölrúglak ! -— harsant 
rá a kellemetlenül emlékeztetett Bordács úr, 
s csakugyan föl is rúgta székestül. Mózsi 

ordított az asztal alatt, Csonó nagy gyönyö-
rűséggel tust húzott rá, amiért meg is kapta 
a jutalmát : az ötös másik fele is homlokára 
ragasztatott nagy méltósággal Bordács úr által, 
a kompánia dicsőítő kacagása közt. 

A korcsmáros azonban félt a dolog elmérge-
sedésétől : a csárda út szélén van s azok a 
zsandárok mindenfelé lábatlankodnak. Fizetést 
követelt. 

— Az hiszi az úr, hogy nincs pénz ? — 
csattant föl méltatlankodva Bordács János úr.— 
Mennyi a kontó ? Itt a kontó ! Jut is, marad 
is ! Huzd rá Csonó a nótámat ! Ide csárdás 
száz itce bort, száz szál gyertyát ! 

— Nono ! — szólt bölcsességgel Szegő 
koma — csinnyán köll ám bánni a pénzzel 
tekintetes komám uram ! . . . . Mikor nagy 
nehezen a kocsira fölültették is, csak azt haj-
totta tekintetes Bordács János úr, hogy fölkel 
még az ő szerencse csillaga nemsokára, — s 
mikor a lovak elindultak, a kocsirándítástól 
menten hátra hanyatlott az ülés és a saroglya 
közti szénacsomóra. A saroglya rácsa közt 
visszafelé valami világosságot látott. 

— Az én szerencse csillagom ! — ordítá. 
Pedig hát csak az istálló-lámpás volt. 
A cigányok megitták a maradékbort, a pénz 

elosztásán egy kicsit összeverekedtek s mikor 
a csárdás ösztökölésére nagy veszekedő lárma 
közt kifelé tódultak, azt kérdi tőlük az istálló-
ból éjjeli szállásáról előlopakodó üveges tót : 

— Micsoda zuraságot viszi kocsi? 
— Csak volt úr azs, te bibas, dikhec már 

annak ! — feleli nagy önérzettel a hálátlan 
Csonó primás. 

(Budapest.) Németh Ignác. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek. — 53.522. sz.) 
Az 1891. évi 43. t.-cikk végrehajtása tár-

gyában az 1892. évi 37.290. számú körren-
delettel kiadott „Utasítás" II. részének 1. 
pontja szerint az országos tanítói nyugdíj- és 
gyámiatézetbe való fölvétel kérése alkalmával 
többek között a díjlevél is bemutatandó. 

Bár a díjlevéire a tanítói javadalom pontos 
megállapíthatása végett szükségem van, azon-
ban ez mégsem oly lényeges kellék, hogy 
ennek esetleg késői kiszolgáltatása miatt a 
tanító fölvétele késedelmet szenvedhetne. Nem-
csak az orsz. tanítói nyugdíj- és gyámalap, 
hanem első sorban a tanítók és családjaik 
fontos érdeke az, hogy minden tanító (tanítónő, 
óvónő) a véglegesítése napjától számított egy 
éven belül fölvétessék a nyugdíj-intézetbe, miért 
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is hívja föl a vezetésére bízott tankerületben 
működő tanítókat (tanítónőket, óvónőket), hogy 
díjlevelüknek kiállítását a véglegesítéstől szá-
mított féléven belül szorgalmazzák s amennyi-
ben sürgető kérésük eredményre nem vezetne, 
a fölvételhez szükséges egyéb okmányaikat 
ezen körülmény bejelentése kapcsán hozzám a 
fontidézett körrendeletben meghatározott egy 
évi határidőn belül annál is inkább terjesszék 
föl, mert a díjlevél késői kézhezvételét kése-
delmes jelentkezésük igazolásául a jövőben 
figyelembe nem vehetem. 

Budapest, 1904 július hó 4. 
A miniszter helyett : 

Zsilinszky, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Köszönetét nyilvánította : a szabadal-

mazott osztrák-magyar dllamvasut-társaság igaz-
gató-tanácsának valamint ennek kebelében mű-
ködő helyi társadalmi egyesületnek, az aninai 
áll. el. iskola szegény tanulói részére tett 400, 
illetve 370 korona értékű ruhanemű ado-
mányaiért ; dr. Lessenyey Ferenc szatmári róm. 
kath. kanonoknak, aki az eőrdarnai róm. kath. 
felekezeti iskola építkezési és fölszerelési cél-
jaira 6700 koronát adományozott; dr. Wohl 
Aladár budapesti lakos, mucsunyai nagybirto-
kosnak, aki a mucsunyai róm. kath. felekezeti 
iskola építkezési céljaira 1600 korona kész-
pénzt, 50 korona értékű kő-, 60 korona értékű 
faanyagot adományozott, ezeken fölül hozzá-
járult az építkezéshez 40 kor. értékű fuvarral, 
a tanítónőnek pedig 90 korona értékű fűtő-
anyagot biztosított ; Weisz Berthold m kir. 
udvari tanácsos, orsz. képviselőnek, aki az 
„Erdővidéki jótékony-egylet" részére a miklós-
vári járás községei szegény tanulóinak fölru-
házására 1903 és 1904 ben 1000 — 1000 kor.-t 
adományozott; Burger Károly, Glück Frigyes, 
Lippert Lajos, Müller Antal, Nemény Béla, 
Stadler Károly budapesti vendéglősöknek, kik 
a főváros főiskoláiban tanuló tanítógyermekek 
közül kettő-kettő részére, Appel János, Bauer  
János, özv, Bojcsics Simonné, Brückner Lőrinc, 
Buchinger János, Csízek János, Döcker Ferenc, 
Drechsler Béla, Dukasz Jakab, Ebner Ferenc, 
Ehra János, Ehmann Pál, Ecker Károly, Fejér 
Gyula, Fischer Zsigmond, özv. Foltin Antalné, 
Förster Konrád, Fukatsch János, Gundel János, 
Gürsch Nándor, Gregorics Ferenc, Hack István, 
Haselbeck János, Hersch Samu, Herz R. Rezső, 
Hofbauer Lipót, Illits József, Janura János, 
Kommer Ferenc, ifj. Kommer Ferenc, Kovács 
E. M., Kovácsics Mátyás, Kramer Miksa, ifj. 
Krist Ferenc, Kubaneck Vencel, Lantos Adolf, 

Leikam Ágost, Marton László, Mátrai Ignác, 
Mayer Ferenc, Metzger János, Monszpárt 
Ignác, Mulír György, Münk Manó, Müllner 
József, Müllner Erzsébet, Neusidler Géza, 
Pelemann Ferenc, Petánovics József, Petrá-
kovics J., özv. Pribitzer Sándorné, Prindt 
Nándor, Spiegel Ignác, Stósz János, özv. Suchy 
Ferencné özv. Schierer Károlyné, Schüller 
Ferenc, Schuster Ernő, Schütz Adolf, Schwätz 
Károly, Sziklay Sándor, Ssikszay Ferenc, Szívós 
Zsigmond, Tóth József, Weisz Antal, Wurglits 
Vilmos, Bittner János, szintén budapesti ven-
déglősöknek, kik egy-egy tanítógyevmek részére 
szabad asztalokat nyújtottak. 

Kinevezte: Adamovich Pál sz.-fővárosi kir. 
s.-taufelügyelőt a VIII. fiz. oszt. 3-ik f'ok.-ba 
és az 1904. évi 1. t.-cikk értelmében megillető 
személyi pótlék élvezete mellett Liptó-várm. 
kir. tanfelügyelőjévé ; özv. Vasváriné-Kliolen 
Alexandrina oki. tanítónőt a magyar-láposi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Zsigmond Albert 
oki. tanítót a perecsenyi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Begedi Béla oki. tanítót az arany-
kuti áll. el. népisk.-hoz. r. tanítóvá; Venis 
Jenőné, szül. Kittenberger Vilma oki. kisded-
óvónőt a hatvani vasuttelepi áll. kisdedóvo-
dához kisdedóvónővé; Tigris Ede oki. tanítót 
a szervestyi közs. el. isk.-hoz rendes tanítóvá ; 
Bohacsek Józsa oki. tanítónőt, a hatvani külön 
szaktanítós gazd. ismétlő-isk.-hoz r. szaktnní-
tónővé; Örtélné-Szilágyi Ilona segesvári áll. 
polg. leányiskolái h. tanítónőt ugyanezen isk.-
hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé ; Oravecz 
Károly fiumei áll. polg. isk. h. tanítót ugyan-
ezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; 
Tóth Dénes és Boócz Flóra alsókubini áll. polg. 
isk. h. tanítót, illetve tanítónőt ugyanezen isk.-
hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá, illetve segéd-
tanítónővé ; Szathmáry Károly balatonfüredi 
áll. felső népisk. h. tanítót ugyanezen isk.-hoz 
a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; Barbes Lázár 
oki. tanítót a torontál-almási áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Bónai Károly oki. tanítót az 
almádii áll. el. népisk.-hoz r. tanítóva. 

áthelyezte: Paraté György szemezi állami 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
paksi áll. polg. isk.-hoz,' egyszersmind az igaz-
gatói teendőkkel is megbízva; Bugát Imre 
karánsebesi áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében a pásztói áll. polg. iskolához; 
Halász József pásztói áll. po'g. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a karánsebesi áll polg. 
isk.-hoz; Bercsényi Izabella beszterczebányai 
áll. felsőbb leányiskolái r. tanítónőt áll. polg. 
isk. r. tanítónői minőségben a beregszászi áll. 
polg. leányisk.-hoz ; Dorogi Lajos aranykuti 
áll. el. isk. tanítót a lugosi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Koller Izabella kismartoni 
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áll. polg. isk. s.-tanítónőt jelenlegi minőségé-
ben a győri áll. polg. leányisk.-hoz. 

Jóváhagyta: „Az erdélyi róm. kath. tanító-
egyesületek szövetségé"-nek alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Zágonyi Károly 
beregszászi elaggott áll. polg. isk. tanító 
részére évi 3020 koronát ; Engelthaler Róza 
beregszászi munkaképtelen áll. polg. isk. ig.-
tanítónö részére évi 2820 koronát ; Grigássy 
Dénes kajdanói munkaképtelen áll. el. isk. 
tanító részére évi 15S0 koronát; özv. Weinné 
sz. Héthársy Mária ungvári papárva leánynevelő-
intézeti munkaképtelen tanítónőnek évi 1700 
koronát ; Mayer Károly merényi r. kath. tanító-
nak évi 1160 koronát; Melicsky János kört-
vélyesi r. kath. tanítónak évi 700 koronát ; 
Zimányi Mór illésfalvi elaggott ág. h. ev. 
tanítónak évi 1220 koronát; Gál Sándor székely-
udvarhelyi r. kath. el. isk. tanítónak évi 440 
koronát. 

Gyám-, illetve segélj pénzt engedélyezett : 
néhai Gaboda János csornai nyug. gör. kath. 
tanító özv., szül. Virosztek Teréznek 300 
koronát; néhai Juriga Márton nyugalm. nagy-
lehotai r. kath. el. isk. tanító özv., szüL Altóf 
Emiliának évi .300 koronát ; néhai Dóbrovolszky 
Kázmér istvánvölgyi nyug. volt r. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Bohn Iréné Zsuzsannának 
évi 300 koronát; néhai Tscliischegg Ferenc 
nyugalm. bagonyai r. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Trajbar Annának évi 329 koronát ; Baab 
Lajos hollólomniczi ág. h. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Thomay Karolinának 467 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. Hirdetések szövege a kiadó-

hivatalra (I. Vár, Iskola-tér 3.) címzendő; 
hoznánk küldött hirdetésekért mi semmi felelős-
séget sem vállalunk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tanítóképző-intézeti tanárok a közok-

tatásügyi miniszternél. Folyó hó 15.-én a 
tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesüle-
tének küldöttsége tisztelgett dr. Berzeviczy 
Albert közoktatásügyi miniszternél. A küldött-
séget dr. Baló József vezette, mivel az elnök: 
dr. Kovács János az átadott kérvénnyel szem-
ben más nézeten van. A tanítóképző tanárok-
nak a népoktatási törvényjavaslat azon része 
ellen van kifogásuk, hogy az a felügyeletet 
továbbra is a kir. tanfelügyelőkre akarja bízni 
(ezen a nézeten van dr. Kovács János is, 
nagyon helyesen azt tartván, hogy a tanító-

képzőket nem lehet elválasztani a népoktatás-
tól), míg az egyesület a tanítóképzők számára 
szervezendő főigazgatók (szakfelügyeletek) által 
véli keresztülvihetőknek a különböző tanító-
képzőknek egységes színvonalra való emelését. 
A miniszter megígérte, hogy az átadott memo-
randammal foglalkozni fog s azt mint szak-
testület véleményét beható tanulmány tárgyává 
fogja tenni. 

— Mikor keletkezett az „Orsz. Tanszer-
inúzeu m ?" Abból az alkalomból, hogy mi-
niszter urunk O Nagyméltósága a Ferenc 
József Tanítók Házában hajlékot talált „Orsz. 
Tanszermúzeumot és Paedagógiai Könyvtárt" 
megnyitotta volt, e becses lapokban is téves 
adatok kerültek a nyilvánosságra az „Országos 
Tanszermúzeum" keletkezésére vonatkozólag. 
E lapokban is az volt olvasható, hogy a kezdés 
érdeme az „Országos Tanszermúzeumot" ille-
tőleg Gönczy Pál, néhai kultuszminiszteri 
tanácsosé, aki már 1873-ban Andrássy Gyula 
gróf közvetítésével fölkérte a művelt nyugat 
iskolaügyi kormányait, hogy iskolakönyv kiad-
ványaikból és iskolaszergyűjteményeikből egy-
egy példányt engedjenek át az alakítandó 
Múzeum céljaira. Ezzel az állítással szemben 
áll az a tény, hogy már az 1870-ik esztendőben 
megvetette a Népnevelők pesti egylete az állandó 
„Országos Tanszermúzeumnak" az alapját, 
amelynek eszméje az 1870-ik évben az egye-
temes gyűléssel kapcsolatban rendezett tanszer-
kiállítás föloszlatása után merült föl a nevezett 
egyesületben. A múzeum céljára, szervezésére 
és fönntartására vonatkozó tanácskozásokról a 
többi között ez a becses lap is megemlékezett 
volt a hetvenes évek elején, hogy pedig az 
államsegélyben is részesített „Orsz. Tanszer-
múzeum" magva már 1871-ben megvolt, erre 
emlékezhetnek a régi kartársak is, de bizony-
ságot tesz erről az 1872-ik évi április 20.-án 
Zichy Antal elnöklete alatt hozott „ Budapesti 
iskolatanácsi határozat" 'is, amely szórói-szóra 
így hangzik: „35/314. Ugyanazon „Népnevelők 
pesti egylete" aziránt folyamodik az iskola-
tanácshoz, hogy Pest városa hatósága által 
az egyletnek időnkint tartandó értekezletei s 
főleg egy kormányi segély mellett már meg is 
kezdett állandó v Tanszermúzeum" létesítése és 
biztos fönntarthatása végett ez ideig kegyesen 
adományozott pénzsegély mellett valamely iskola-
épületben egy természetbeni állandó helyiséget 
lenne szíves kieszközölni. Az iskolatanács a 
nevezett egyletnek a népnevelés, de különösen 
az Országos Tanszermiízeum fölállítása körül 
kifejtett tevékeny munkásságát méltányolja és 
ezen közhasznú egylet, illetőleg Tanszermúzeum 
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száraára a belvárosban levő tanodákban, vagy 
más községi épületben alkalmas helyiséget 
óhajtván: az érdemleges intézkedések végett 
Pest város hatóságát tisztelettel megkeresi." 
Sajnos, a „Népnevelők pesti egyesülete" nem 
juthatott soha olyan alkalmas helyiséghez, 
amelyben az „Országos Tanszermúzeumot", 
melynek a szervezését 600 frt államsegéllyel 
megkezdte volt, kifejle;zthette volna. Gyűjte-
ménye ide-oda vetődött, míg végre a „Köz-
teleken" megnyitott Tanszermúzeummal egye-
síttetett 1877-ben. Ennyit tartozó kötelessé-
gemnek véltem az igazság érdekében a mélyen 
tisztelt Szerkesztőséggel és e becses lapok 
olvasóival közölni. A „Népmer elök pesti egyleté-
nek " egyik régi tagja. 

— Krüger Pál , Transzvál-köztársaság volt 
elnöke, a svájci Waadt-kanton Clarens városá-
ban folyó hó 14.-én éjszaka meghalt. Távol 
hazájától, távol honfitársaitól, a boér szabadság-
hősöknek vérrel áztatott földjétől érte utol a 
nagy aggastyánt a halál, megszabadítva fenkölt 
lelkét a gyötrelmes tudattól, amellyel hona 
elveszett szabadságának és saját hontalanságá-
nak átka lesújtotta. Krüger István János Pál 
1825 október 10.-én született. Colesberg kerü-
letben (Foktartomány). Apját általában Oom 
Paulnak, Pali bácsinak hivták s rendkívül nép-
szerű volt. Az elhunyt elnök 12-éves korában 
szüleivel együtt elhagyta szülőföldjét és az első 
csapattal Natalba vándorolt ki. Később Oranje 
szabad államban, majd Transzválban telepedtek 
le. Ifjúsága nagy hazafias mozgalmak közepette 
telt el. A fiatal Krügerben nagy hazaszeretet lán-
golt s képes volt tűzbe-vízbe menni szeretett hazá-
jáért. A hetvenes évek végén nagy veszedelem 
fenyegette Transzvált. Egyrészről a benszülöt-
tek mozgolódtak, azonban ez volt a kisebb baj. 
Sokkal veszedelmesebb ellenfél volt Anglia, 
mely eltiprással fenyegette a délafrikai államot. 
1880-ban az angolok ellen nagy szabadságharc 
készült kitörni. A mozgalmat Krüger Pál vezette 
példátlan hazafiúi lelkesedéssel. U volt a moz-
galom lelke és feje. Ahol buzdítani kellett, ott 
Krüger Pál volt az első. A burok ezért hálásak 
is voltak iránta. Fővezérükké választották, majd 
a szabadságharc kivívása után 1883-ban meg-
választották a köztársaság elnökévé. 1889, és 
1893-ban szintén őt tették a köztársaság élére. 
Az angolok ujabb rablóhadjárata, mely a két 
köztársaság szabadságának elvesztésével végző-
dött, szemünk előtt folyt le. Krügert fájdalmasan 
érintette hazájának elvesztése. Eljött Európába, 
a nagyhatalmak közbenjárását kieszközölni, de 
hiába. Mindenütt csukott ajtókra talált. Az 
angol vandalizmust, az emberi jogok letiprását 
egyetlen hatalom sem merte kárhoztatni. Ez fáj-
dalmasan érintette Krügert, aki ekkorra már 

nemcsak hazáját vesztette el, de testi erejét is. 
A sok átszenvedett küzdelem, fiainak a hábo-
rúban való eleste, hazafiúi fájdalma megrendí-
tette egészségi egyensúlyát. Itt maradt Euró-
pában. Egyik fürdőről a másikra vándorolt, 
míg folyó hó 14.-én a szabad Svájcban fejezte 
be dicsőséges, de szomorú végű pályafutását. 

— Az Eötvös-alap köréből. As augusztusi 
gyűlések. Az „Eötvös-alap", mint már jelentet-
tük, rendes évi közgyűlését augusztus hó 25.-én 
délelőtt 11 órakor tartja meg a Ferenc József 
Tanitók Házában ; ezt megelőzőleg az Orszá-
gos Osztóbizottság tart ülést ugyanott, ugyan-
azon napon reggel 8 órakor. Az Osztóbizott-
ság ülésén tárgyalásra kerülnek az ösztöndíjak, 
segélyek és a Tanítók Házaiba való fölvétel 
tárgyában beadott kérvények. Az ösztöndíjakért 
és segélyekért a határidőig összesen 151, a 
Tanítók Házaiba való fölvételekért 178 kér-
vényt adtak be. A közgyűlésre fölutazók szá-
mára az elnökség a kereskedelemügyi minisz-
tertől félárú vasúti jegyeket fog kérni. Ilyen 
kedvezményes jegyekre természetesen csak az 
„Eötvös-alap" tagjai, akiknek erre vonatko-
zólag aug. hó 5-ig a titkárnál jelentkezniük 
kell, tarthatnak igényt. Az Eötvös-alapnak a 
közgyűlésre feljövő tagjai a Ferenc József 
Tanítók Házában ingyen elszállásolásban fog-
nak részesülni. Erre vonatkozó kérelmü-
ket ; zintén a titkárnál jelentsék be augusztus 5.-ig. 
Ezen határidőn túl érkező jelentkezések nem 
lesznek figyelembe vehetők. Az Eötvös-alap 
igazgató-tanácsa augusztus 5.-én, választmánya 
pedig augusztus 6.-án délelőtt 8 órakor tart 
ülést. A kolozsvári Tanítók Hunyadi Házát, 
mint már jeleztük, szeptember hó második 
felében maga dr. Berzeviczy 'Albert miniszter 
fogja ünnepiesen fölavatni, amikor az Eötvös-
alap rendkívüli közgyűlést is tart. — A gyara-
podás. Folyó év január 1-től július 17.-ig 
összesen 822 új tag 5270 koronát fizetett be 
az alap pénztárába ; az új tagok közt van 
716 három koronás évdíjas, 103 ötven és 
3 húsz koronás részesjegyes tag. 

— Siketuéinák számára tett alapítványok. 
Az egri érsek : dr. Samassa József a siket-
némák érdekében nagyszerű alapítványt tett. 
Elhatározta, hogy a siketnémák hevesvármegyei 
intézetében 5 növendék számára olyformán 
tesz alapítványt, hogy azok az intézetben 
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állandóan benn lakjanak s internátusilag kezel-
tessenek. Ugyanezen alkalommal emberbaráti 
érzéstől áthatva Pánthy Endre fölszentelt 
püspök, nagyprépost űr is 350 koronát azzal 
küldött meg az igazgatóságnak, hogy mint egy 
alapítványi hely évi kamatából 1 siketnémát 
vegyenek föl. 

— Tanítók továbbképző-tanfolyama nyílt 
meg a budai állami tanítóképző-intézetben. A 
tanfolyam hallgatói f. hó 15.-én tisztelegtek 
Haló József dr. képző-intézeti igazgató vezeté-
sével Berzeviczy Albert kultuszminiszternél. 
Baló igazgató üdvözlő beszéde után a mi-
niszter bemutattatta magának a kurzuson 
előadó tanárokat. A tanítók azután az ország-
ház épületét tekintették meg. F. bó 14.-én 
délben a kurzus hallgatói a Városligeti Ipar-
csarnokban rendezett iskolaszer-kiállítást láto-
gatták meg, ahol Verédy Károly tanfelügyelő 
kalauzolta a vidéki tanítókat. A tanszerkiállí-
tást azután végleg bezárták. 

— Scossa Dezső kir. tanfelügyelőt a „Heves-
megyei Altalános Tanítóegyesület" 1903. évi 
október hó 17.-én Hatvanban tartottt évi 
rendes közgyűlése, a megyei tanítóegyesület 
örökös tiszteletbeli tagjává választotta meg, a 
Ferenc József Tanítók Háza javára tett megyei 
alapítványt pedig az ő nevéről nevezte el. A 
tiszteletbeli tagságról szóló fényes kiállítású 
oklevelet folyó hó 18.-án megyei tanítóság 
számos tagú küldöttsége vitte el Szegedre 
Havas Pál egyesületi elnök vezetése alatt. 

— A VI. egyetemes tanítógyíilés peda-
gógiai szakosztálya ülésén Gorzó Dénesné 
székesfővárosi állami tanítónőnek a „Leány-
ifjusági egyesületek" című érdekes előadásából 
kitűnt, hogy ő már hosszabb idő óta figyelte 
meg köznépünk leányainak társadalmi viszo-
nyait s a baj orvoslására szükségesnek látja 
népoktatásunknak a gyakorlati életre való ki-
fejlesztését,^ e célból sürgette a „Leányifjúsági 
egyesületek* szervezését. Az egyesületet a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium által az 
1903. évi 21.015. és 41.846. szám alatt kiadott 
körrendelet alapján óhajtja szervezni, a helyi 
viszonyoknak és körülményeknek megfelelő 
módosítással. Rendes tagjai az ismétlő-iskola 
növendékei, továbbá minden 12-ik életévét 
betöltött oly leány, ki a családi nevelést a 
szülők elfoglaltsága miatt kénytelen nélkülözni 
férjhez meneteléig. Nagy súlyt fektet arra, 
hogy a pártoló tagok sorába a község intel-
ligens elemét, de különösen a leányokat meg-
nyerje. A pártoló és tiszteletbeli tagok sorából 
választja az egyesületi anyákat, kiknek köte-
lességük az egyesületben a felügyelet gyakorlása. 

— Rövid hírek. Kérelem a tanítósághoz. 
A családban és az iskolában sokszor hallunk 

a gyermektől oly érdekes s különös megjegy-
zéseket, szólásokat vagy feleleteket, amelyek a 
gyeïmeki lélek tanulmányozásánál fontos adatul 
szolgálhatnak. Sokszor nevetésre is késztetnek 
minket ezen apróságok s azután elfelejtjük 
azokat. Mivel a t. kartárs uraknak bő alkalmuk 
van ilyeneket hallani, igen kérem, ne sokalják 
néha-néha az 5 filléres levelező-lapot és szíves-
kedjenek a tényleg hallott s érdekes gyermeki 
megjegyzést, feleletet vagy mondást a való-
sághoz híven följegyezni s nekem megküldeni. 
Trencsén, 1904 július hó. Dezső Lipót, kir. 
tanfelügyelőségi tollnok. — Aki megemlékezik 
a tanítójáról. Tormássy János soproni r. kath. 
tanító a napokban ülte meg működésének 
harmincadik évfordulóját, ebből az alkalomból 
Károly Ferenc József főherceg, Ottó főherceg 
fia, a jubilánsnak egykori tanítványa, a követ-
kező táviratot küldötte Tormássyhoz : „Tor-
mássy János úrnak Sopron. 30 éves tanítói 
jubileumához szívből gratulálok. Károly fő-
herceg." — Értesítés. Tudomására hozom mind-
azon tisztelt kartársaimnak, hogy „Az élet 
csalódás" című, hazafias szellemben írt törté-
neti regényemet (előfizetési ára 3 korona) az 
iskolai és tanítói könyvtár részére való be-
szerzés céljából bárkinek díj- és portómentesen 
küldöm, ki ebbeli óhaját velem közli s a pósta 
költségek fedezésére 50 fillért küld címemre. 
Albert István, községi tanító, Kisvaszaron, 
Baranya megye. — Ösztöndíj. A „Nemessányi 
János-alapítvány" címen levő 2000 koronás 
ösztöndíj-alapítvány kamatait Komárom városi 
vagy komárom-megyei tanítónak jó magavise-
letű és szorgalmas gyermeke nyeri segélyül a 
négy középiskolai osztályon túl folytatott 
felsőbb iskolai tanulói pályán. Akik ezen 
ösztöndíjra igényt tartanak, iskolai bizonyít-
vánnyal fölszerelt bélyegtelen kérvényeiket 
1904 július 31-ig LŐrinczy György Komárom-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 

— Halálozás. Özv. Nagy Lászlóné, szül. . 
ónodi Veres Mária, Nagy László kir. tanácsos, 
tanfelügyelő özvegye, Nagy László tanítóképző-
intézeti tanár, címzetes igazgató anyja július 
hó 14.-én, életének 74. évében, hosszas szen-
vedés után meghalt. Áldás emlékére ! 

T a r t a l o m . Hazafias kötelességek. Nagy Béla. — 
Óhajtások. Szabó Elemér. — „Igazi népnevelői teen-
dők." Szentgyörgyi Lajos. — A kivándorlási törvényről. 
K. Nagy Sándor. — Beszéd- és értelemgyakorlatok. 
Szabó Kálmán. — A közönséges törtek osztásának 
egyöntetű és könnyű módja. Loveczky Ernő. — Iro-
dalom. — Szünóra : János téns úr. Németh Ignác. — 
Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő -, Göőz József őr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker. , Vár, Iskolatér 3. 
megjelent tankönyvek é s taneszközök 

sz.) 

•8* 
A nyomtatványokat az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a portómentes 

hatóságok- és hivataloknak, a netto-árössxeg előleges beküldése mellett, portómén lesen 
küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket : „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Budapest, 
I. ker., Iskola-tér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben — a rendeltetési helyen kívül — az 
utolsó póstát is tudatni kérjük. 

Bartalus István. Énektanító vezérkönyv. I., II. évf. 
83, 18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. A. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IY. évf. 8°, 
12' i' ív, kötve, bolti ára 2 Iv 40 f. netto ára 2 K. Â. 

Bartalus István. Énektaníió vezérk. V., VI. évf. 83, 
18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4',2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus L. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

Bartalus l. Éneklő ABC III. évf._ 8°, 4'/a ív, kötve, 
b; lti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4\-z ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4l/a ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus 1. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. 8°, 5 ív. 
kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. A. 

Margitai J. Gyermekdalok. 8°, 2 ív, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. Á. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egészség-
tanhoz. 8°, 16'/! ív, kötve, b. á. 1 K, n. á. 80 f. A. 

l)r. Széli L. Egészségtan. 8°, 53/s ív, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Maszák H. Kézi rajzininták. C. füzet (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. K. B. 

Tornatanítás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. K. B. 

Kiss és Kun. Játéktanító vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanítók számára. 83, 5 ív, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára (iO f. Sajtó alatt. K. B. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges tanítá-
sának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 8°, 6 ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ív, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 00 f. K. B. 

Gönczy. Utasitás a földgömbhöz és telluriumhoz. 8", 
8 ív, bolti ára 1 K 50 f, netto ára 1 K 20 f. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek, 
a) Magyar nyelven. 

I. Elemi népiskolák szántára. 
Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. sz., 

újonnan átdolgozott és kéj ekkel ellátott kiadás. 
8°, 7'/s ív. kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. A. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc-hez. 83, 7 ív, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. Á. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f. Á. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 90 drb 
betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 
20 f, netto ára 1 K. Á. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. Á. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 ív, kötve, bolti 
ára 60 f. netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34' 4 ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Nagy !.. Vezérk. a ni agy. nyelvtan tanításában a I. és 
IL oszt, sz. 8°, 6 ív. kötve, b. á. 40 f, n. á. 32 f. Á. 

Nagy L. Vezérk. a magy. nyelvtan tanításában a III. és 
IV. oszt. sz. 8°, 14 ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 64 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8n, 7 ív, kötve, tölti árá 40 f, netto ára 32 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét. 31 tábla, fűzve, bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. A. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. Á. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 5ii f. Á. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet I állításához. 
8°, 26 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/4 
ív, kötve, _ bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5 '/a ív, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. Á. 

Dr. Beke M. Vezérk. a népisk. számtani oktatáshoz. 
8°, 14 ív, fűzve, b. á. 2 K 80 f, n. á. 2 K. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4'A ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 57* ív 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

Dr. Boke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 8lh 
ív. kötve, bolti ára 6 1 f. netto ára 48 f. Nv. Isk. 

b) Német nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Lederer A. ABC- és olvasókönyv, javított és egészen 

átdolgozott, képekkel ellátott kiadás._ 8°, 7'/a ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk, 55 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f. Á 

Gönczy P. Nyonit. mozgat, betűk, 65 drb betű, kemény 
, táblapapirra felliuzva,. bolti á. 1 K 20 f, n. á. I K. A. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. ,8°, 11 ív, kötve, bolti 

ára 48 f. netto ára 40 f. A. 
Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 

ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. #'8°,- lö'/a ív, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. Á. 
Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 37 ír, kötve, 

bolti ára I K 11 f. netto ára 'l K 20 f. A. 
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Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17' a ív. kötve. b. á. 90 f, n. á. 72 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az 1. és II. oszt. sz. 
8°, 8'/3 ív, kötve, bolti ára öli f, netto ára 48 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakor''»könyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 1' f, netto ára 12 f. A. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanítá-
sához. 83, 27'/a ív, kötve. b. ára I K 20 f, n. ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8,\ 
267a iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss-Mayer. Magyarok története népisk. V. oszt. sz. 
8°, 7 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

I)r. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'/4 ív, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. Á. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 6 ív, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. Á. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 4 K 

80 f, netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 30 f, n. ára 24 f. Á. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 '/a ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gönczy P. írásbeli mozg. betűk. 110 drb betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. A. 
Gönczy P . Nyomt. mozg. betűk. 110 drb betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 2d f, n. á. 1 K. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9'/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 

tót ajkúak sz. 11. r. 8°, 7'/a ív, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. Á. 

Nagy L. Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatok taní-
tásához. fc>°, 13'/< ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 8',4 ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'/« ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, l l ' / s ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11' a ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'/« ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/a ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
II —IV. osztálya számára. 8°, 93/« ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8°, 25 ív, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 18A ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60, f, netto ára 50 f. Á. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
4'/2 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 különféle alak, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

d) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti á. 30 f, n. á. 24 f. Á. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-liez. 8°, 6'/a ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 

sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8 J , 7' a ív. kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 93 4 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 83, 11'A ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 111,-2 ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 83, 15V* ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33Va ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28, f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°. 13]/4 ív, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. és 
II. oszt. sz. 8°, 8 Va, ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 2ti ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
IV4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 
7 ív, kötve, bolti ára 60 t, netto ára 48 f. A. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
23Va ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 h'. Á. 

ej Szerb nyelven. 
Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. A. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 76/s ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8°, 9'/a ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, 71/« ív. kötve, bolti ára 48 f. netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkú isk. II - IV. 

oszt. sz. 8°. 9 '/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és érte'.emgyakorlatok-

hoz. 8°, 12 ív, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. A. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára. 

I 8°, 5Va ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. oszt. számára. 

8°, 10 ív, kötve, bolti ára 80 f, netto ára 64 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, l'/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály számára. 

8°, 6V< ív. kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. A. 
Gáspár J. 111. olvasókönyv., 8°, 103/4 ív, kötve, bolti 

ára 56 f, netto ára 48 f. A. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 ív, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. Á. 
Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 80 Ve ív, kötve, 

bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanítá-

sában. 83, 2 6 í v , kötve, b. á. 1 K 20 f, 11. á, 96 f. Á. 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 

2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 
Kis-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 7 ív, 

kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 
Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 

27 V4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 
Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 41 4 

ív, kötve, bolti ára 1 K 20 1, netto ára 1 K. Á. 
Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak bolti 

ára 72 f, netto ára 60 f. A. 
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f ) Román nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC- és olvasókönyv. 8°, 5'A ív, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P. írásb. mozg. betűk. 100 db betű, kem. 

táblapapirra felh., b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 Iv 20 f. Á. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 100 

drb betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 
1 K 20 f, netto ára 1 Iv. Á. 

Nagy I . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 13'/4 ív, kötve, b. á. 60 f. n. á. 48 f. Á. 

Nagy 1. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában a 
népiskolák I. és II. osztálya szómára. 8°, 6 ív, kötve, 
bolti ára 40 f. netto ára 3"2 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népisk. II. oszt. 
számára. 8°, 2 ív, kötve, b. á. 16 f, n. á. 12 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román 
ajk. sz. I. r. 8°, 8V* ív, kötve, b. á. 48 f. n. á. 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára. IT. rész.,8°, 8 A ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajk. II —IV. o. sz. 8°, 
10'A ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J . II. Olvasókönyv. 8°, 86 s ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. III. Olvasókönyv., 8°, 11 Va ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. IV. Olvasókönyv., 8°, 13'A ív, kötve, bolti 
ára 64 f, netto ára 56 f. Ä. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 28'/4 ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 ív,'kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 8V 2 
ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
4'A ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

y) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. ü0, 9'A 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 9'A 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. oszt. 
számára. 8°, 9V2 ív, kötve, b. á. 48 f. n. á. 40 f. Á. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4 A ív, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajk. II—IV. 

oszt. sz. 8°, 9 A ív, kötve, b. á. 48 f, 11. á. 40 f. Â. 
Gá:;pár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'/a ív, kötve, b. á. 40 f. n. á. 32 f. Á. 
Margitai J . Olvasókönyv a murák, horvát ajk. Ill—IV. 

oszt, sz. 8°, 8 ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 
Margitai .1. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 83, 13', 2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. K. B. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) B .lti ára 
5 K, netto ára 4 K. K. B. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú isk. 
sz. 8°, 5 A ív, kötve, b. á. 30 f, n. á. 24 f. K. B. 

Margitai J. Vezérkönyv az írva-olvasáshoz horvát- és 
vend-vidéki iskolák számára. 8°, 5 V2 ív, kötve, bolti 
ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

i) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

aj Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. A. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 ív, kötve, bolti 

ára 30 f, netto ára 24 f. A." 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez, 8°, 4 U ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. Á. 
Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, 11 'A ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. A. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti 

ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

rutén ajkúak számára. I. rész. ,8°, 9 A ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajk. 11—IV. oszt. sz. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28' * ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss Áron. Magyarország története. V. oszt. számára. 
8°, 7'A ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Valkovszky. Magyarország története. 8°, 4'A ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

b) Sáros-zemplén megyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. ,8°, 63/< ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

j ) Vend nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótábla vend isk. sz. az átdol-

gozott Gönczy ABC-hez. 20 lap b. á. 5 K, n. á. 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv., 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gönczy P. írásb. mozg. betiik. 92 db betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. Á. 
Gönczy P. Nyomt. mozg. betűk. 100 db betű, kem. 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. Á. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. Á. 
Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13A ív, kötve, bolti 

ára 56 f, netto ára 18 f. Á. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 ív, kötve, bolti 

ára 72 f, netto ára 56 f. A. 
Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-

vidéki iskolák számára. 8°, 5 A -ív, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. K. B. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
iskolák számára. (1 példány — 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. Iv. B. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 13 V2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. K. B. 

Margitai J. Vezérkönyv a magyar írás és olvasás 
tanításához a horvát és vend ajkú iskolákban. 8°, 
5'A ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz. 8°, 12 A ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6'A ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
oszt. sz. 8°,, 2 ív. kötve, b. á. 16 f, n. á, 12 f. Á. 

Maszák II. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 41/-» 
ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb különféle 
alak. Bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

* 
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II. Polgári é» (elsőbb leányiskolák 
számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönvv 
a felsőbb leányisk. Y. oszt. sz. Nagy 8°, 17 '/2 ív, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. K. B. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21 2 ív, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K 70 f. K. B. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népisk. szám. 8°, 8'/4 ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. K. B. 

III. Tanító- és tanítónőképezdék 
s z á u i s l r a . 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképezdék 
növendékei számára. 8°, 123/s ív, fűzve, bolti ára 
2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'A 
ív, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. Á. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 ív, kötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 K. A. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és mttformái. (Pol-
gári iskolai tanítóképezdék számára.) S3, 22 ív, be-
kötve, bolti ára 5 Iv, netto ára 4 K. Á. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24'A 
ív, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9',4 
ív, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. Á. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanítóképezdék számára.) 8°, 9'/2 ív, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. Á. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. Kisdedövóképzö-intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 43A 

ív, bolti ára 80 f. netto ára 60 f. K. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. osztály sz. 8°, 11 Va ív, 

bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. K. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. osztály sz. 8°, 17 '/« ív, 

bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. K. B. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 

ív, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékliázakat vezető nők számára, 8°, 
12 '/2 ív, számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, netto 
ára 3 K. K. B. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. K. B. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve, bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. K. B. (1896.) 

Koboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. K. B. 

V. Olasz nyelven. 
A fiumei iskolák számára. 

Capellari stb. ABC- és olvasókönyv. (II. Libro di 
' Lettura per la prima Classe.) 10' e ÍV, kötve, bolti 

ára 70 f, netto ára 55 f. K. B. 
Capellari stb. II. olvasó. (H libro di Lettura per la 

II. Classe.) 8 ív, kötve, b. ára 70 f, n. ára 55 f. K. B. 
Capellari stb. III. olvasó. (11 libro di Lettura per la 

III. Classe.) IS1,2 ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 
Capellari stb IV. olvasó. (II libro di Lettura per la 

IV. Classe.) 20 ív, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. K. B. 
Czink. Fiumei földrajz. (Manuale de geografia.) 10'A 

ív, kötve, bolti ára 1 20 f, netto ára 1 K. K. B. 
Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 

Commerciale.) I. rész, 125 8 ív, kötve, bolti ára 4 K 
40 f, netto ára 3 K 40 f. K. B. 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 
Commerciale.) II. rész, 14'/2 ív, kötve, bolti ára 
4 K 60 f, netto ára 3 K 90 f. K. B. 

VI. Háziipari müvek. 
Kubinyi L. A háziipar könvve. I. fíiz. n. á. 2 K. K. B. 

II. „ n. á. 2K. K. B. 
* . , Hl- „ n. á. 2 K. K. B. 

A magyar háziipar diszítményei, magyar szöveggel, 
bolti ára 56 K, netto ára 42 K. K. B. 

Ugyanaz német szöveggel b. á. 56 K, n. á. 42 K, K. B. 
Ugyanaz francia szöveggel b. á. 56 K, n. á. 42 K. K. B. 
Női kézimuuka-miuták (32 minta, szöveggel) netto 

ára 1 K 80 f. K. B. 

VII. Tantervek és szervezeti szabályok 
a népoktatási tanintézetek, képezdék, felsőbb leány-, 

kereskedelmi és ipariskolák számára. 
Tanterv a népiskolák számára. (1877. évi augusztus 

26-án 21.678. sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 54 f. K. B. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 

(1879. évi június hó 29-én 17.284. sz. r.) 8°, 3 ív, 
fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Tan erv a felső népiskolák (fiúk és leányok) számára. 
Az 1868 : XXXVIII. t.-c. és az országgyűlési vég-
zések értelmében. 8°, l3/4 ív, fűzve, netto ára 30 f. Ny. 

Tanterv az ipari tanműhellyel egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi augusztus 16-án 
18.634. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a gazdasági szaktanítással egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi aug. 16-án 18.634. 
sz. r.) 8°, 1 ív. fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. (1879. évi szept. 
hó 12-én 25.409. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a polgári leányisk. számára. (1887. évi aug. 
11-én 29.000. sz. r.) 8 J, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanítóképezdék szá-
mára. (1882. évi február 6-án 3.998. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 32 f. K. B. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanítónőképezdék szá-
mára. (Nem kapható. Új kiad. fog megjelenni.) K. B. 

Tanterv a budapesti m. kir. állami polgári iskolai 
tanító-és tanitónőképző-intézetek számára.(1901.máj. 
22-én 498. ein. sz. r.) Bolti ára 68 f, netto ára 56 f. K.B. 

A kisdedóvónöképzö-intézetek tanterve. (1891. évi 
57.472. sz. r.) Netto ára 24 f. K. B. 

Az állami kisdedóvónöképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata. (1892. évi augusztus 26-án 29.973. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

Tanterv a házi-ipari munkamesternő-képezde számára. 
(1-77 szept. 7-én 22.678. sz. r.)83 , ' / ' ív, n. á.lOf. K.B. 

Felsőbb leányiskola szervezete. (1887. évi júl. 7-én 
28.999. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, netto ára 76 f. K. B. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40.925. sz. 
r.) Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető rend-
tartási szabályok. (1887 július 7-én 28.999. sz. r.) 
Netto ára 28 f. K. B. 

A kereskedelmi tanonciskolák szervezete. (1897. évi 
máj. 24-én 25.314. sz. r.) B. á. 40 f, n. á. 32 f. K. B. 

A női kereskedelmi tanfolyam szervezete. (1900 jún. 
11-én 26.033. sz. r.) B. á. 26 f, n á. 20 f. K. B. 

A felső kereskedelmi iskolák szervezete. (18!»5 aug. 
20-án 44.001. sz. r.) Bolti ára 80 f, netto ára 64 f. K. B. 

A középipartanoda szervezete. (1877. évi 23.042. sz. 
r.) 8D, Vu ív, fűzve, netto ára 24 f. K. B. 

Az iparos tanonciskola szervezete. (1893. évi 33.564. 
sz. r.) 8°, 2'/4 ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Az iparossegédeket továbbképző tanfolyam szerve-
zete. (1894. évi augusztus hó 29-én 35.527. sz. r.) 
Bolti ára 12 f, netto ára 10 f. K. B. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
(1902. évi szeptember hó 24-én 66.569. sz. a. kelt 
r.) Fűzve, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 
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VIII. Szabályrendeletek. 
Szabályrendelet az állami népiskolai (elemi) tanítók 

és tanítónők képesítő-vizsgálatáról. (1900. évi dec. 
18-án 45.781. sz. r.) 8°, 1 ' s, ív, fűzve, bolti ára 
32 f, netto ára 24 f. K. B. 

Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók és 
tanítónők képesítő vizsgálatáról. (1902. évi február 
19-én 539. ein. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, bolti ára 50 f, 
netto ára 40 f. K. B. 

A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanítóképző-
intézet nevelőnői tanfolyamának szervezete, tanterve, 
és képesítő-vizsgálati szabályzata. (1898- évi 31.068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. K. B. 

A bndapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanítóképző-intézettel kapcsolatban szervezett orsz. 
felső nép- és polgári iskolai tanítónő vizsgáló-
bizottság szabályzata. (1898. évi 17.139. sz. r.) 8°, 
P/s ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-, 
felső nép- és polgári flu- és leányiskolákban tar-
tandó nyilvános, magán-, pót- és javító vizsgálatok-
ról. (1895. márc. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, 
netto ára 30 f. K. B. 

Az állami elemi népiskolai tanító- és tanítónőképző-
intézetek rendtartása. (1900. évi december 18-án 
45.781. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. K. B. 

Szabályrendelet a közs., nép-, felső nép- és polg. isk. 
tanítók testületekké alakulásáról és ezek működésé-
ről. 8°, Va ív, fűzve netto ára 10 f. Ny. 

Szabályrendelet az állami tanító- és tanítónő-képez-
dék tanárai és az állami vagy államilag segélyezett 
községi, felső nép-, polgári és elemi iskolai tanítók 
ötödik évi pótléka megállapításáról. 8°, '/a ív, fűzve 
(1880—32.944. sz. r.) netto ára 16 f. K. B. 

Szabályrendeletek a volt határőrvidék területén levő 
népiskolák ügyeiről. (1877. okt. 16-án kelt legf. 
elhatározással.) 8°, 4'/a ív, fűzve, n. ára 50 f. K. B. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. (1897—456. sz. r.) Bolti ára 50 f, 
netto ára 40 f. K. B. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó írófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33.868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-
jellegű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbírálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/4 ív. (1888. évi 
dec. 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leányisko-
lák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan- és 
segédkönyveinek megbírálása, engedélyezése és hasz-
nálatba vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 25-én 
55.800. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

IX. Utasítások. 
Utasítás a törvényhatósági közigazg. bizottságok szá-

mára a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fenntartott elemi iskolákban működő tanítók és 
tanítónők fizetésének rendezéséről. ( 1893. évi XXVI. 
t.-c. 1894. márc. 2. 10.000. sz. r.) Bolti ára 40 f, 
netto ára 32 f. If. B. 

Utasítás az állami elemi népiskolák gondnoksága és 
az áll. elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-
tanítói számára. (1901. évi május 21-én 32.055. sz. r.) 
Bolti ára 1 K, netto ára 80 f. K. B. 

Utasítás a polgári felsőbb és községi elemi iskolák 
számadásainak szerkesztése körül követendő eljárás-
ról. '/a ív. (1874—21.556. sz. r.) Netto ára 4 f. Ny. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára, a 
népiskolai közoktatást rendező 1868-iki XXXVIII. és 
1876. XXVIII. t.-c. végrehajtása tárgyában. (20.311. 
sz. r.) 8°, 3 ív, fúzve, netto ára 21 f. K. B. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára, a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában.) 8°, 1 ív, fűzve. (1879—17.284. sz. r.) 
Netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a népoktatás 
állapotáról szóló statisztikai adatok tárgyában. 
(1901. március 21-én 2604/1890. ein. sz. r.) 8°, l 'A 
ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről az 
1868. évi XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a értelmében. 
(1883. június hó 26-án 13.217. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 12 f. K. B. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárainak szerkesz-
tése tárgyában. (1899. július 25-én 40.505. sz. r.) 
Bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-c.) 8°, 4 ív, fűzve. (20.311. sz. 
r.) Netto ára 32 f. K. B. 

Ugyanaz német nyelven. 8°, 4 ív, fűzve, n. ára 40 f. K. B. 
„ tót „ 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K. B. 
„ román „ 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K. B. 

Utasítás a községi iskolaszékek, valamint a községi 
elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-tanítói 
részére. (1868. évi XXXVIII., 1876. évi XXVHI. t.-c. 
és 1902. évi okt. 21-én 44.246. sz. r.) Netto ára 
1 K. If. B. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvás-
ról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi október 
8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyermek-
menedékházak felügyelőbizottságai (községi iskola-
székek és állami iskolai gondnokságok) számára a 
kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása 
tárgyában. (Vallás- és közokt. minisztérium 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

Utasítás a polgári községek számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi okt. 8-án 
44.000. sz. r.) Netto ára 1 K. K. B. 

Utasítás a törvényhatósági közig, bizottságok számára 
a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában. (Vallás- és közokt. miniszt. 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 40 f. K. B. 

Utasítás az állandó és nyári gyermekmenedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. (Vallás- és 
közokt. miniszt. 1892. évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) 
Netto ára 44 f. K. B. 

X. Könyv- és tanszer jegyzékek. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-
mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. júl. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Jegyzéke a kisdedóvónőképző-intézetek számára szol-
gáló könyveknek. (1892. évi 49.308. sz.) Netto ára 
30 f. K. B. 

I. Jegyzéke az áll , községi, társulati és magánjellegű 
népokt. tanintézetek, kereskedelmi és ipariskolák 
használatára engedélyezett tankönyveknek. 2 ív. 
(1888. évi dec. 20-án 17.358. sz. r.) N. á. 50 f. K. B. 

II. Jegyzék ugyanazokról. (1889. évi április 10-én 
14.539. sz. r.) Netto ára 10 f. K. B. 

III. Jegyzék ugyanazokról. (1890. évi ápr. hő 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

IV. Jegyzék ugyanazokról. (1891. évi jún. 14-én 
26.704." sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

V. Jegyzék ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

VI. Jegyzék ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B.. 

VII. Jegyzék ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
I Netto ára 50 f. K. B. 
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VIII. Jegyzék ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

IX. Jegyzék ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

X. Jegyzék ugyanazokról. (1897. évi 71.662. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

XI. Jegyzék ugyanazokról. (1899. évi 19.004. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

XII. Jegyzék ugyanazokról (1891. évi 45.702. sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 

XIII. Jegyzék ugyanazokról. (1902. évi 13.262. sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 

XI. Népiskolai kezelési es rendtartási 
il yomtatváuyok. 

Iskolai pénztári napló AJ minta. N. ára 4 f. Ny. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 8 f. Ny. 
Népisk. költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. Ny. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló szám-

adás (kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a ért.) N ára 6 f. K. B. 

Felvételi napló a/2. m. 1 ív b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
b/2. Előmeneteli ós mulasztási napló. 1 ív 4 tanulóra. 

Bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Együttes összeírási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 beliv 144, 1 küliv 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. K. B. 

Bérszerződés a kincstár által bérbeveendő épületek 
számára. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 

Tandíjmentességért folyamodók kim. 1 ív n.á. 4 f. K.B. 
Polg. isk. anyakönyv (kül- és beliv). 1 ív n. á. 10 f. Ny. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 ív bolti ára 
10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Polgári isk. előmeneteli és mulasztási napló 6/5, 
1 ív 4 tanulóra. Netto ára 3 f. K. B. 

leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
beliv). 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

Minösítvényi táblázat tanítók számára. 1 ív bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. K. B. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 ív netto ára 6 f. K. B. 

Haladási napló (kül- és beliv). 1 ív bolti ára 4 f, 
netto ára 3 f. K. B. 

Látogatási napló (kül- és beliv). 1 ív bolti ára 4 f, 
netto ára 3 f. K. B. 

Kimutatás az áll. el. iskolába beiratkozott mindennapi-
és ismétlő tanulókról. 1 beliv 84, 1 küliv 42 tanuló 
számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 beliv 88, 1 küliv 64 
tanuló számára. 1 ív b. ára 4 f, n. ára 3 f. K. B. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. Ny. 

XII. KisdedAvodai és gy ermek méné«! ék -
liázi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. 50 f. K. B. 

A kisdedóvónöképzö-intézetek tanterve. 24 f. K. B. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézetben 

végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. K. B. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői kép.-vizsgálatra 

bocsátottak számára. Bj minta. Netto ára 10 f. K. B. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. évi 
49.308. sz.) 30 f. K. B. 

Együttes összeírási kimutatás a 3 — 14. életévet be-
töltő gyermekekről. 4 f. K. B. 

Kisdedóvodai felv. napló, a/l m., b. á. 4 f, n.á. 3 f. K. B. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. K. B. 
Kisdedóv. mulaszt, napló, bel-és küliv, b/1 m. 3 f. K. B. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyerni. névsora, 4 f. Iv. B. 

Nyári gyermekmenedékliázak vezetésére kép. anya-
könyv, bolti ára 10 f. netto ára 8 f. K. B. 

Nyári gyermekmenedékliázak vezetésére képesítő 
bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

Állandó gyermekmenedékliázak vezetésére képesítő 
bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

XIII. Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. K. B. 
Költségvetés, bolti ára 8 f. netto ára 6 f. K. B. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. K. B. 
Mulasztási kiuiut. (bel- és küliv), b. á. 5 f, n. á. 4 f. K.B. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., bolti ára 6 f, 

netto ára 4 f. K. B. 
Osztálynapló (bel- és küliv), b. á. 5 f, n. á. 4 f. K. B 
Mulaszt, napló (bel-és küliv), b 3 m.,b.á.4f.n.á. 3 f. K.B. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. K. B. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f. netto ára 2 t. K. B. 
Iparos tanonciskola szervezete. N. ára 40 f. K. B. 
Ipariskolai ellenőrző-könyvecske. N. ára 30 f. K. B. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a/4 minta (bel- és küliv). 1 ív 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára, b/4. minta (bel- és küliv). 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

XIV. Nyomtatványok képzőintézetek 
számára. 

Felvételi napló, 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. Ny. 
Anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, netto ára 5 f. K. B. 
Időszaki értesítő, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. fi. 
Iskolalátogatási bizonyítvány, b. á. 3 f, n. á. 2 f. Ny. 
Osztályozó-ív (évvégi és évharmadi), 1 ív bolti ára 

14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítóképző oszt. bizonyítvány, b. á. 8 f, n. á. 6 f. Ny. 
Tanítónőképző oszt. bizonyítvány, b. á. 8 f, n. á. 6 f. Ny. 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, 

netto ára 5 f. Ny. 
Zenéből vizsg. anyakönyve, 1 ív b. á. 16 f, n. á. 12 f. Ny. 
Munkainesternői anyakönyv, 1 ív b.á. 16 f, n.á. 12f. Ny. 
Tanítói oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítónői oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Bizonyítvány énekből, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. Ny. 
Munkaniesternői bizonyítvány, b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról, bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
Kivonat anyakönyvből, 1 ív b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
Osztályozó-ív képesítő-vizsg. számára, 1 ív bolti ára 

11 f, netto ára 8 f. Ny. 
Osztálynapló, 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
Mulasztási napló CJ, 1 ív b. á. 14 f, n. á. 10 f. Ny. 
Orsz. anyakönyv népisk. tanítóságra képesített taní-

tókról. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 
Orsz. anyakönyv népiskolai tanítónőségre képesített 

tanítónőkről. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 
Kimutatás a tanító(nő)-képző I. osztályába felvételre 

jelentkezett folyamodókról. 1 ív bolti ára 8 f, netto 
ára 6 f. K. B. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai taní-
tóságra képesített tanítókról. Bolti ára 14 f, netto 
ára 10 f. K. B. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai tanító-
nőségre képesített tanítónőkről. Bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. K. B. 

XV. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. b. á. 12 f, n. á. 9 f. K. B. 
Népisk. (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 1 f. Ny. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk sz. 1 p. n. á. 1 f. Ny. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számara. 1 pd 

netto ára 4 f. Ny. 
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Gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népiskolai 
bizonyítvány. 1 péld. netto áva 4 f. Ny. 

Ipari szakosztállyal megtoldott felső népiskolai bi-
zonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 

Polg. fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
Polg. leányisk. bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
1'olg. fiúiskolái bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 f. netto ára 3 f. K. B. 
Polg. leányisk. bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Tanítóképezde! bizonyítvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Tanítónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Mnnkamesternői bizonyítvány. 1 péld. n. ára 7 f. Ny. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. Ny. 
Népiskolai tanítónői .oklevél. 1 péld. n. ára 10 f. Ny. 
Felső nép- és polg. iskolai tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. K. B. 
Felső nép- és polg. iskolai tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. K. B. 
Egyházi ének- és zenebizonyítvány. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
Elemi népisk. tornatanítónői bizonyítvány. I péld. 

netto ára 4 f. Ny. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. K. B. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pd. netto ára 1 K 20 f. K. B. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézímunka-
tanfolyam-bizonyítvány. (32.028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára G f, netto ára 4 f. K. B. 

XVI. Felsőbb leányisk. nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. K. B. 
Jelentő-ív a tanév kezdetén. 1 péld. n. ára 4 f. K. B. 
Jelentő-ív a tanév végén. 1 péld. n. ára 4 f. K. B. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák számára 

(díszes kiállításban). Netto ára 1 K. K. B. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. Fűzve, b. á. 50 f, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

XVII. Felső keresk. isk. nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére .* b. ára N. ára 
1. Érettségi bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
2. Bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
3. Beíró-könyv, kül- vagy belív . . . 8 f. ti f. Ny. 
4. Tanulmányi napló, kül- v. belív . 8 f. 6 f. Ny. 
5. Fegyelmi napló, kül- v. belív . . 8 f. 6 f. Ny. 
6. Kimutatás éretts. vizsg., kül- v. belív 10 f. 8 f. Ny. 
7. Osztály-névkönyv 10 f. 8 f. Ny. 
8. Minősítő-táblázat tanárok részére . 8 f. 6 f. K.B. 

XVIII. Női kereskedelmi szaktanfolyami 
nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és külív.) 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. tí. 

Bizonyítvány. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 
Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 
Anyakönyv. i példány netto ára 4 f. K. B. 

Noi kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statisz-
tikai kimutatás. 1 ív b. á. 10 f, n. á. 8 f. K. B. 

A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 
26.033. sz. a. k. r.) Bolti á. 26 f, n. á. 20 f. K. B. 

XIX. Tanfelügyelői kezelési nyom-
tatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Tárgymutató. II. minta. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Előadó-ív. III. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Iskolalátogatási napló. IV. m. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 ív n. á. 4 f. Ny. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 ív n. á. 6 f. Ny. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 ív n. á. 2 f. Ny. 
Határidő-napló. 1 ív netto ára 4 f. K. B. 
Jegyzőkönyv a teljesített iskolalátogatásról. 1 ív netto 

ára 3 f. K. B. 

XX. Gazdasági ismétlő-iskolai nyom-
tatványok. 

Felvételi napló, bel- és külív, a/2 m., n. á. 3 f. K. B. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és külív, egy ívre 20 

név írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Haladási napló (bel- és külív), egy ív bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. K. B. 
Mulasztási napló (bel- és külív, egy ívre 10 név 

írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, külív, 
egy ív 3 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3. f, belív, 
egy ív 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 

Mulasztási kimutatás, 1 belív 88, 1 külív 83 tanuló 
számára, bolti ára 4 f, netto ára :î f. K. B. 

Taneszközök . 
Szemléleti képek.* IV. szállítmány. Tartalma : 

1. Alföldi gazda udvara. — 2. Felföldi gazda udvara. 
— 3. A földmíves nyári foglalkozása. — 4. Zöldség-
piac. — 5. Gyümölcstárlat. — 6. Fazekas és takács. 
— 7. Épülőfélben levő házak. — 8. Iskolaterem bel-
seje. — 9. A bükk és gyertyánfa. — 10. Mocsaras 
vidék tájképe, b. á. 13 K, n. á. 11 K 70 f. K. B. 

Gönczy P . A métermértékek falitáblája, magyar, 
német, tót, ruthén, vend és szerb nyelven. Bolti ára 
1 K, netto ára 90 f. K. B. 

Gönczy I'. Szöveg a métermérték-táblához, német, 
tót, ruthén és vend nyelven, b. á. 60 f, n. á. 50 f. A 
tábla szöveggel együtt. Bolti ára 1 K 60 f, netto 
ára 1 K 40 f. K. B. 

Gönczy P . Épülettervek. Magyar, tót és szerb nyelven, 
1 példány, b. á. 2 K 40 f, n. á. 2 K. K. B. 

Rasch-féle természetrajzi ábrák (16 darab színezett 
tábla, állat-, növény- és ásványtanhoz, táblapapirra 
felhúzva és 4' j ívre terjedő magyarázó szöveggel, 
netto ára 1?, K 20 f. A. 

Bopp-féle természettani ábrák (10 darab színezett 
tábla. 4 ívre terjedő magyarázó szöveggel, felhúzat -
lan. Netto ára 8 K. K. B. 

Bopp-féle természettani (géptani) ábrák. K. B. 
Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). N. á. 12 K. A. 
Metzner Alfons. Szám ve tő-kész iilék az elemi és pol-

gári iskolák számára utasítással. N. á. 36 K. K. B 
* Az I., II. és III. szállí tmány nem kapható. 



24 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 25. SZÁM. 

Hopp. Métermértékek gyűjteménye. Tartalma : 1 db 
bádogliter. 1 db bádogdeciliter, ! db bádogcentiliter, 
1 db pléhköbliter, 1 darab pléhcentiliter és 1 db 
deciméter-fakocka, 1 db 1 kilogramm vassúly, 1 db 
10 dekagramm rézsúly, 1 db 1 dekagramm rézsúly 
és 1 db 1 gramm rézsúly, valamint egy méterrúd. 
Netto ára 10 K. A. 

Dohánytermelés 1 tábla 18 sz. N. á. 2 K. 

Bj A m.kir,tud,-egyetemi nyomda kiadványai, 
Kath. elemi népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv. 8°. 6'/e ív, kötve, bolti ára 
36 f, netto ára 30 f. 

Német nyelven. 8°, 5 l/2 ív, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 8 J , 5'/2 ív, kötve, b. ára 32 f. n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'/s ív, kötve, bolti ára 54 f. netto ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 10 '/s ív,kötve, b. ái-a 50 f, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8°, 9'/a ív, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, 16'. 2 ív. kötve. b. á. 96 f, n. á. 80 f. 
Német nyelven. 8°, 16 ív, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 16'A ív. kötve, b. ára 96 f, n. ára 80 f. 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 ív, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 191 s ív, kötve, bolti ára 1 K 28 f, 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetéssel, 

III. és IV. osztály számára. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 17'A ív, kötve, b. ára 80, n. ára 66 f. 
Tót nyelven. 8°, 15 'A ív, kötve, b. ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző, 8°, 2 V4 ív, főzve, b. ára 14 f, n. ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. osztály számára. 

8°, 10 ív, kötve, bolti ára 64 f. netto ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 8 

15 Vs ív, kötve, b. ára 82 f, n. ára ( 8 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

oszt. sz. 8°, 12 '/a ív, kötve. b. á. 88 f, n. á. 72 f. 
Tót nyelven. 8°, 12'/i ív, kötve, b. ára 94 f, n. ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8 ' , 8 ív. kötve, bolti 

ára 50 f, netto ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. oszt. számára. 

6 ív, kötve, bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. szá-

mára 8°, 6V2 í v , kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 

Tót nyelven. 8°, 6'A ív, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. Tanítók és tanítójelöltek számára. 
8°, 12'/ä ív, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8°, 9'/2 ív, kötve, b. ára 64 f, 11. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes péld. = 10 lap, ára 1 Iv 78 f. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 30 f. 

Izraelita iskolák számára. 
Német. ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8D, 5'A ív, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák II. 

oszt. számára. 8°, 9'/•» ív, kötve, b. ára 54 f. 11. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 11 ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8' , 171 2 ív, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 17V2 ív, kötve, b. ára 82, n. á. 68 f. 
Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 4 ív, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 

8°, 8 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 
Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f. n. ára 30 f. 
Német. Számolási gyakorlókönyv a népisk. IV. és V. 

oszt. sz. 8°, 6'A ív, kötve, b. á. 42 f, n. á. 36 f. 

Szerb iskolák számára. 
Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 

8°, 5'A ív, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 83, 10:i 4 ív. kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 8 ' , 3'/2 ív, kötve, b. ára 22 f, 11. ára 20 f. 
A karlóczai gör. kel. synodus által kiadott Kis Kate-

kizmus. 8 ', 4'A ív, kötve. b. á. 26 f, n. á. 22 f. 
A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák szá-

mára kiadott Katekizmus. 8°, 8> 2 ív, kötve, bolt: 
ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 3'/< ív, kötve, b. á. 26 f, u. á. 22 f. 
Kis Katekizmus. 83. l ' / i ív, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Román iskolák számára. 
Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-

mára. 8°, 4'/2 ív, kötve, b. ára 28 f, n. ára 24 f. 

F i g y e l m e z t e t é s. 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél a követ-

kezőket szíveskedjenek szem előtt tartani: 
1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a 11m. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

2. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk el 
megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendelkezési 
joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

3. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — ille-
tőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

4. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tankönyvek 
szolgáltatnak — a 28.078/90. sz. a. kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok mellett — ki. 

5. Magánszemélyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

6. A könyvknldemények portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenben, ha netto-áruk előlegesen 
beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómentesen küldetnek 
meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót a megrendelő tar-
toiik viselni. 

7. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapesten. 1904. évi julius hó 15. 

A m. kir, tud.-egyetemi nyomda igazgatóság«,, 



21. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 25 

37.549. számhoz. 

PÁLYÁZAT. 
Az izr. siket némák budapesti országos intézetében 

a folyó 1903/4. tanév végével üresedésbe jövő és folyó 
évi szeptember hő 1-én elfoglalandó, az orsz. izr. 
iskolaalapból fönntartott 4 (négy) alapítványi hely 
betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. 

Az illető szülők vagy gyámok által legkésőbb folyó 
évi július hó 31-ig közvetlenül a vallás- és közokt. 
m. kir. miniszeriumhoz benyújtandó és bélyeggel 
ellátott folyamodványok fölszereléséhez szükségesek a 
következő okmányok : 

1. a fölveendő fiú- vagy leánygyermek szabályszerű 
születési anyakönyvi kivonata : megjegyeztetvén, hogy 
csak olyan gyermekek vehetők föl, kik legalább 
7 évesek és legföljebb 12 évesek ; 

2. a himlőoltásról szóló orvosi bizonyítvány ; 
3. hatósági bizonyítvány a szülők vagyoni álla-

potáról, családi viszonyairól, különösen a netalán még 
fölnevelendő gyermekek számáról ; továbbá arról, 
hogy magyar honosok-e és itt laknak-e ? 

4. tisztiorvosi bizonyítvány a fölvétetni kért gyer-
mek elmebeli állapotának épségéről ; 

5. bizonyítvány arról, hogy részesült-e a gyermek 
eddig valami tanításban és mily sikerrel ? s végül 

6. a szülőknek vagy a gyámnak nyilatkozata arról, 
hogy a fölveendő gyermekei az intézetbe saját költ-
ségükön beszállítani s őt mindaddig, míg az intézet-
ben marad, azaz 6 évig, a szükséges ruházattal el-
látni s e ruházatot jókarban tartani fogják. 

Budapest, 1604 június hó 11-én. 
A vallás- és közoktatásügyi 

(29 h—I—1) m. kir. miniszter. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A marosludasl aut. orth. izr. hitközség hatosz-

tályú elemi iskolájánál nyugdíjaztatás folytán ürese-
désbe jött rendes tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak mindazon izr. okleveles tanítók, kik a 
törvényes tananyagon kívül a német és héber tan-
anyagot is kifogástalanul tanítani képesek. Javadal-
mazás : aj Törzsfizetés 600 K. bj A törvényesen elő-
írt tantárgyak és tanidőn kívül az iskolaszék által 
megállapítandó időben a héber és német tananyag 
tanításáért 300 K és végül lakbérért 120 K. Pályá-
zatok, melyek f. é. aug. hó 15-ig alulírthoz benyúj-
tandók, fölruházandók : aj a rendes oklevelen kívül 
bj vallás - erkölcsi, cj családi és dj netáni eddigi 
működéséről szóló bizonyítvánnyal. Megjegyeztetik, 
hogy esetleg a helybeli állami iskolában hittanításért 
100 K javadalmazásban részesülhet. Maros-Ludas, 1904 
június hó 10-én. Löwinger Lajos, isk.-sz. elnök. Adler 
József, jegyző. (470—IY— 3) 

Oldalam mellé evang. nőtlen segédtanítót vagy 
tanítónőt keresek. Kötelessége : I—VI. osztályt vezetni 
és ismétlőket oktatni. Fizetése egy tanévre 200 kor. 
és teljes ellátás. Tannyelv tót-magyar. Az állás szept. 
1-én elfoglalandó. Jelentkezhetni július 25-ig az. alul-
irottnál. Mogyoród (Zólyom m.), u. p. Zólyom, 1904 
júniiiR 26. Stefiik Endre, ev. tanító. (573—III—3) 

A dunaszentbenedekl ev. ref. egyház pályázatot 
hirdet Il-ik tanítói állásra. Fizetés : 800 kor. készpénz 
az egyház pénztárából havi előleges részletekben. 
2 öl puhafa beszállítva, 1 szobából álló bútorozott 
lakás. Korpótlék az államtól kérve. Kötelessége : az 
I—II. vegyes osztály vezetése, az egyházi jegyző-
könyvek vezetése, kanonikus órákon az istentisztelet 
végzése. Oklevéllel mellékelt kérvények alulírt lelkész-
hez küldendők. Pályázati határidő aug. 15. Baksay 
Ái-pád, ref. lelkész. (607—III—3) 

A k lskunmajsai aut. orth. izr. hitközségnél 
szept. 1-jére néptanítói állás betöltendő. Javadalma-
zás : 600 kor., szabad lakás és fölfolyamodás alatt 
levő államsegélyből 200 kor., amelyért a hitközség 
nem szavatol. A pályázat júl. 27-én lejár. Dr. Glück 
Albert s. k., isk.-széki elnök. (541—III—3) 

Az imolal (Gömörm.) ref. kántortanítőságra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma : 15 köböl gabona, 5 köböl 
búza, 5 köböl zab, 15 hold szántóföld, 2 hold első 
osztályú rét. A föld és rét munkálását a hívek vég-
zik, adóját az egyház fizeti, 15 szekér tűzifa beszál-
lítva. Tandíj 50—60 gyermek után 4 koronájával. 
Ismétlősökért külön az egyház pénztárából 20 korona, 
község pénztárából 24 korona. Kényelmes, jó lakás, 
kitűnő kerttel és minden szükséges melléképűletekkel. 
Államsegély 220 korona. Állás szept. elsején elfogla-
landó. Pályázni kívánók bizonylataikat küldjék július 
31-ig Magyar István ref. lelkészhez, posta Ragály. 

(580—III—3) 
A kondorfái róm. kath. Il-od tanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Javadalma : egy bútorozott szo-
bán kívül 600 korona, havi részletekben és 40 korona 
fapénz. Pályázhatnak okleveles férfi- ós nőtanítók, 
esetleg óvónők. Az oklevéllel bíró tanerőknek az 
államsegély kilátásba helyeztetik. Pályázók okmá-
nyaikat július hő 31-ig Perepatits Endre fő tanítóhoz, 
Kondorfára (Vas m., u. p. Őri-Szt-Péter) küldjék. 

(658—II—2) 
A nádudvari evang. ref. egyház egy tanítónői 

állásra pályázatot hirdet. A tanítónő javadalma : 
1. 800 korona az egyház pénztárából, évnegyedenkint 
előre fizetve. 2. 100 korona lakásdíj. Kötelességei : 
azon osztály vagy osztályok vezetése, melyekre az 
egyháztanács alkalmazza ; ez idő szerint a IV., V. és 
VI. leányosztályok tanítása. A női kézimunkát saját 
növendékeinek díj nélkül tartozik tanítani. Egyház-
tanács fönntartja magának azon jogot, hogy az állami 
elemi iskolában egy tanteremben a vallástanítással 
megbízza. Ezen esetben a vallástanításért az állam 
részéről 90—120 korona tiszteletdíjban részesül. Ezen 
állásra ev. ref. vallású okleveles tanítónők pályázhat-
nak. Pályázati kérvények folyó évi augusztus 6-ig 
adandók be Veress Géza ref. lelkészhez Nádudvaron 
(Hajdú megye). Az állás folyó évi szeptember 1-én 
foglalandó el. 

A nádudvari evang. reform, egyház egy fitanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése: 1. 200 korona, az 
egyház pénztárából, évnegyedenkint előre fizetve. 
2. 47 hektoliter kétszeres búza, tisztán fölrostálva az 
egyház magtárából. 3. 47 hektoliter árpa, tisztán föl-
rostálva az egyház magtárából. 4. 30 hold föld, 1200 

-ölével számítva, adóját az egyház fizeti. 5. 100 kor. 
lakásdíj. 6. 80 korona készpénz. 7. 80 korona egyház-
jegyzői díj. Az összes fizetés 1633 koronára van 
értékelve, de a föld ez idő szerint az értékelésnél 
200 koronával többért van bérbeadva. Kötelességei : 
ez idő szerint a IV., V., VI. elemi fiosztályoknak 
tanítása ; lelkész fölszólítására a lelkészi szolgálatok 
végzése ; a konfirmációra készülő fiúgyermekek taní-
tása; a gazdasági ismétlő-iskolai fiúgyermekek vallásos 
okta.tása ; az egyházjegyzői tiszttel járó munkák ; az 
állami elemi iskolában, 2 tanteremben a vallás taní-
tása; legátusok ellátása. A lelkészi szolgálatok vég-
zéseért az esedékes stólát megkapja ; az állami iskolai 
vallásoktatásért az állam külön tiszteletdíjat ad ami 
tantermenkint 90 —120 korona szokott lenni. Ezen 
állásra theologiát végzett és tanítói oklevéllel bíró 
ev. reform, vallású egyének pályázhatnak. Ilyenek 
nemlétében theologiát végzett egyén i s meg-
választatik, de az ilyen tartozik 2 éven belől tanítói 
oklevelet szerezni. A pályázati kérvények folyó évi 
augusztus 6-ig adandók be Veress Géza ev. reform, 
lelkészhez, Nádudvaron (Hajdú megye). Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. (634—II—2) 
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A szolnoki állami elemi iskoláknál áthelyezés 
folytán megüresedett 2 rendes tanítói állomásra pá-
lyázatot hirdetek a folyó évi 12.138. számú vallás-
és közoktatásügyi miniszteri rendelet folytán. Előny-
ben részesülnek a korábbi állomásaikon érdemeket 
szerzett családos állami tanítók. A törvényszerinti 
alapfizetéssel s esetleg korpótlékokkal egybekötött 
javadalomhoz 300 korona lakbérilletmény járul. A 
szabályszerűen fölszerelt és bélyegeit kérvények 
(állami alkalmazásban levők részéről az illetékes tan-
hatóság útján) folyó évi augusztus hó l-ig küldendők 
hivatalomhoz be, honnét 3 nap alatt fölterjesztetnek 
a nagym. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz. 
Szolnok, 1904 július 5. Eötvös Károly Lajos, Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye kir. tanfelügyelője. 

(27 h -11—2) 
Pályázat az öcsödi ev. ref. egyházban nyugdíjba 

menés folytán megüresedett önálló orgonista-kántori 
állomásra. I. Javadalom. 1. Készpénz : 500 korona, mely 
évnegyedes részletekben az egyház pénztárából előre 
fizettetik. 2. Kisajátított földek utáni 578 kor. 8 fill, 
tőke takarékpénztári kamatja. 3. '/« telek szántóföld, 
mely járandóságaival együtt 16 katasztrális hold és 
809 r -öl. Ennek adóját s közterheit az egyház fizeti. 
4. Temetési stóla, az egyházkerület által meghatáro-
zott mód szerint. Énekszóstól 1 (egy) kor., papos 
temetéstől 2 (kettő) korona. 5. Szabad lakás mellék-
épületekkel s kerttel. II. Kötelesség. 1. Temetéseknél, 
istenitiszteletnél minden kántori teendő végzése. 2. 
A IV., V., VI. fiúosztályokban hetenként 2 órán 
ének és kottaismeret tanítása. 3. Dalárda szervezése, 
tanítása, vezetése. A megválasztott a békésbánáti ev. 
ref. egyházmegyei nyugdíjintézetnek kötelezett tagja. 
Pályázati határidő lí)04 július 24. A pályázni kívánók 
orgona- és énekprób'ára 1904 július 31. d. e. 10 órára 
megjelenni tartoznak. A próba után a választás 
nyomban megejtetik. A próbaéneklésen megjelent 
pályázók közül a legkitűnőbbnek minősített 3 (három) 
egyén fejenként 20—-20 korona utazási költséget kap. 
Az állomás f. év október 1-én elfoglalandó. Kellőleg 
fölszerelt kérvények alulírott lelkész-elnökhöz kül-
dendők. Öcsöd (Békés m.), 1904. június 29. Csapó 
Péter, ref. lelkész, elnök. (593—II-2) 

A kö tegyán i ev. ref. egyház (Bihar megye) pályá-
zatot hirdet egy vegyes elemi iskolai tanítóságra. 
Fizetés: készpénz 100 korona. 13 és fél hold föld, 
melynek adóját az egyház fizeti. 13 hektoliter gyűlt 
buza. 650 liter aljgabona. 4 öl tűzifa. Tandíj minden 
gyermektől 1 véka búza, 80 fillér és 1 csirke (tanít-
ványok száma 70—80). Lakás : 2 szoba, konyha, 
kamara, fásszín és konyhakert. Korpótlékot az állam 
fedezi. Megállapított nyugdíjigény 948 korona. Köte-
lesség : 1. a vegyes I. és II. elemi osztály vezetése a 
tiszántúli ev. ref. egyházkerület tanterve szerint. Egy-
háztanács fenntartja magának a jogot, hogy esetleg 
az osztályoknak más beosztását kapcsolja hozzá. 2. 
Betegség, vagy akadályoztatás esetén lelkész és kán-
tor helyettesítése, tehát templomi és temetési szolgá-
lat. Az útiköltség mennyiségét egyháztanács majd a 
választáskor a távolság szerint állapítja meg. Az 
állás szeptember 1-én foglalandó el. Pályázhatnak nők 
is. Egy próbaév kiköttetik. Fölszerelt pályázatok 
július 30-ig adandók be. Kötegyán, 1904 július 6. 
Kolumbán Áron, ev. ref. lelkész. (641 —11—2) 

A bonyhádi cong. izr. hitközség a tanítónő ideig-
lenes nyugdíjaztatása folytán üresedésbe jött és 
egyelőre az 1904 905. tanévre betöltendő tanítónői 
állásra ezennel pályázatot hirdet. Évi fizetés 800 K, 
100 korona lakbérilletménnyel és esetleg az ismétlő-
iskola egyik osztály vezetéseért 120 korona. A kellően 
fölszerelt kérvények folyó évi augusztus hó 15-ig 
alulirt iskolaszéki elnökhöz beküldendők. Bonyhád, 
1904 július hó 8-án. Dr. Vámosi Ernő, iskolaszéki 
elnök! ' (659—II-2) 

Pályázat a t ó t v á z s o n y i ev. ref. orgonista-tanító-
ságra. Fizetés: 1. tisztességes lakás kerttel. 2. Kész-
pénz, hús, só, bor, tandíj és munkaváltság címen 324 
kor. 3. 20 hold föld haszonbére 446 kor. 4. 1625 lit. 
rozs. 5. 6 öl tűzifa. 6. Temetési stóla. Kötelesség : a 
mindennapi és ismétlő iskolások tanítása, templomi 
és temetési szolgálat, kanonika órákon s lelkész aka-
dályoztatása esetén istentisztelet végzése. A földek 
bérlete 1907. szept. 30-ig tart, amikor tanító azok 
használásába léphet ; ha azonban gazdálkodni nem 
akar, az esetben saját maga bérbe adhatja. Az állás 
szept. 1-én elfoglalandó. Pályázati kérvények aug 
l-ig az esperesi hivatalhoz B.-Füredre küldendők. 

(618-11—2) 
A gö ln lcbánya i ág. hitv. evang. egyházközség 

egy tanítói állomására (1—3. fiuoszt.) pályázatot 
hirdet. Pályázhatnak ev. vall. okleveles tanítók, akik 
a magyar és német nyelvet szóban és Írásban töké-
letesen bírják, orgona-ének (zene) képességüket, vala-
mint azt, hogy a rajzt már jó sikerrel tanították, 
documentálni tudják. Az egyházközség fenntartja 
magának a jogot a megválaszíandót esetleg más osz-
tályba áthelyezni, a jelenlegi orgonista-tanító nyug-
díjaztatása esetén az orgonista teendőkkel is meg-
bízni, egyszóval tennivalóit szabályozni. Javadalma-
zása: Természetbeni lakás és kerten kívül : 1. 800 kor. 
törzsfizetés és törvényes ötödéves korpótlék ; 2. 80 
köbm. tűzifa a házhoz szállítva a tanterem és magán-
lakás fűtésére ; 3. 748 liter rozsnak a gölnicbányai 
piacár szerint pénzbeli relutumát; 4. privátórákért, 
melyek az azokba járó tanulók által legkevesebb 84 
fillérrel havonként fizettetnek, körülbelől 2—300 kor.; 
5. ünnepi és névnapi ajándék a tanítványoktól körül-
belől 60 kor ; 6. idegen vagy másvallású gyermektől 
10 (tíz) korona évi tandíj ; 7. rajztanítás után körül-
belől 250—300 kor ; 8. egyéb díjak körülbelől 30 kor. 
Kik zongora-tanításban való jártasságukat is igazolni 
tudják, előnyben részesülnek és szép mellékkeresetre 
tehetnek szert. Pályázók kellően fölszerelt folyamod-
ványaikat f. é. auguszt. hó 4-kéig bezárólag alulírott-
hoz nyújtsák be. Az állomás f. évi szeptemb. 4-kén 
elfoglalandó. Gölnicbánya, 1904. évi július hó 3-kán. 
Zimmermann Andor s. k., lelkész e., iskolasz. elnök. 

(614—III—2) 
A hernádnémet i i (Zemplén) r. kath. iskolánál a 

második tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 
800 korona, megfelelő lakás és kert. Tanítónők is 
pályázhatnak, kik megválasztásuk esetén a női kézi-
munkát is tanítják. Kérvények augusztus 15-ig a róm. 
kath. plébániára küldetnek. Az állás szeptember 1-én 
foglalandó el. (665-11—2) 

IV. képzőt végeztem ; nevelői állást keresek egy 
évre. Német nyelv és zongora tanításra is képes 
vagyok. Cím : „Tanító-jelölt" postrestante, Torontál-
Ujvár . (644-11—2) 

T ó s z e g i (Pest megye) róm. kath. iskolához oly 
segédtanító kerestetik, ki némileg a kántorságban is 
jártas. Fizetése a tanévre havonként 20 (húsz) korona, 
élelmezés és lakás. Cservenyicz Pál. (666—II—2) 

Az orosházi ág. hitv. ev. egyházközség 2 tanítói 
állomására pályázatot hirdetek, következő díjlevélre : 
I. Kántori fizetés: 1. Lakás, ennek belsejét jókarban 
tartani a tanító, külsejét az egyházközség kötelessége. 
Lakás helyett jogában áll az egyházközségnek 300 K 
lakbért adni. 2, Temetési díj a koronkénti szabályzat 
szerint. II. Tanítói fizetés : 1. Készpénzben 1200 K 
azaz ezerkétszáz korona. 2. Beírási díj a koronkénti 
szabályzat szerint. A fizetés negyedévenként előre 
történik. Az egyházközség fönntartja magának a jogot, 
hogy a tanítót áthelyezheti, tennivalóit szabályozhatja. 
A pályázók tanítói és kántori képesítésükről szóló és 
egyéb bizonyítványaikat alulírotthoz július 20-áig küld-
jék be. Orosházán, 1904 jún. 27. Veres József esperes. 

(621-11—2) 
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A v a s a d i (Pest megye, Monor mellett) református 
orgonista-tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
lakáson kívül egyháztól 250 korona készpénz, állam-
segély 600 korona, temetési stóla. Kötelesség : hat 
osztályú vegyes iskola vezetése, ismétlősök tanítása, 
orgonázás, temetéB, s a lelkész akadályoztatása esetén 
a templomi szolgálat végzése. Oklevéllel fölszerelt 
pályázati kérvények július hó 31-ig alulirt lelkészhez, 
u. p. Monor, küldendők. Az állás szeptember hó else-
jén elfoglalandó. Károsy Gyula, ref. lelkész. 

(650—11-2) 
A f ü z e s g y a r m a t i (Békés megye) ev. ref. egyház 

pályázatot hirdet 2 tanítói állásra : I. Egyik állás 
javadalmazása: 1200 korona készpénz havi előleges 
részletekben. Két szobából álló lakás. Megválasztott 
természetbeni lakásáról 240 korona lakbér ellenében 
bármikor tartozik lemondani. Kötelessége : az esetről-
esetre kijelölt osztályokat tanterv szerint vezetni. 
II. Másik állás javadalmazása : 200 korona készpénz, 
24'8 hektoliter búza, 12'4 hektoliter árpa, egy negyed 
telek föld, földadót az egyház fizeti, tisztességes lakás. 
Természetbeni lakásról 240 kor. lakbér ellenében 
bármikor tartozik lemondani. Kötelessége : Esetről-
esetre kijelölt osztályokat tanterv szerint vezetni. 
Fölszerelt kérvények mindkét állásra 1901 augusztus 
6-igalulirotthoz adandók be. Kovács Károly, ref. lelkész 

(631—II—2) 
A t okaj i izr. hitk. népiskolához egy próbaévre 

oki. tanítónő évi 700 korona fizetéssel és 10u korona 
lakbérátalánnyal kerestetik. Pályázati kérvények 
(másolatokban) folyó hó végéig alulírt iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Tokaj, 1904 július 3.-án. Frisch 
Vilmos, iskolaszéki elnök. (691—II 2) 

P u s z t a m i z s é n községi jellegű elemi népiskolában 
tanítói állásra október elsejére pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása : Hatszáz kor. készpénz. Hat htl. I. 
búza, 1200 lit. II. búza, 600 lit. árpa, 32 kgr. só, 
28 kgr. szalona, 1200 ! -öl tengeri föld, egy tehén-
tartás a cselédjószág közt, két sertés-járás, négy öl 
tűzifa és kétszobás tisztességes lakás, mellékhelyiségek 
és házi kerttel. Szünidőben gazdasági munkálatoknál 
köteles felügyelői minőségben működni, melyért külön 
díjazásban részesül. Az állásban való véglegesítés — 
megelégedés esetén — egy kitöltött próbaév után 
történik. Pályázhat róm. kath. vallású, józan életű 
okleveles tanító. Kérvények — családi viszonyai meg-
említése mellett — bizonyítványok másolatával föl-
szerelve — melyek vissza nem küldetnek — az uradalmi 
tiszttartóságnak címezve Pusztamizsére (p. Jásztelek, 
J.-N.-K.-Szolnok megye) küldendők. Személyes bemu-
tatkozás kívánatos. Pályázati határidő aug. 10-ig. 

( 6 5 1 - 1 1 - 2 ) 
A h a j d ú s z o v á t i ev. ref. egyház pályázatot hirdet 

tanító-állomásra. Fizetés: 1. Tisztességes lakhely. 2. 
1300 (egyezerháromszáz) korona az egyház pénztárá-
ból, évnegyedes előleges részletekben. 3. Egy öl 
kemény tűzifa, beszállítva, fölvágva. 4. 225 ! -öl 
kerti föld. 5. Államsegélyből törvényes korpótlék. 
Kötelesség: ezidőszerint az I —II. leányosztály vezetése, 
a tiszántúli egyházkerület tanterve szerint ; minden 
egyházi dologban szükségkivánta segédkezés ; ismét-
lősök tanítása, melyért a községtől külön díjaztatik. 
Kellőleg fölszerelt kérvények f. év augusztus 15-ig a 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Megválasztott hivatalát 
augusztus 29-re elfoglalni köteles. (653—II—2) 

S z k l a b i n y a i (Túrócz m.) ág. hitv. ev. leány egyház-
község néptanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés : 
800 korona, 362 korona államsegélyt is beleértve, 
lakás és melléképületek használata. Fűtésre (a tan-
termet is beleértve) 7 f -öl kemény fa. Tannyelv : 
tót-magyar. Pályázhatnak ág. hitv. ev. vallású okle-
véllel bíró férfi vagy nőtanítók. Okmányokkal kérvény 
alulírotthoz 1904 augusztus 15-ig Nagy-Jeszen, Horváth 
B. József, ev. lelkészhez. ' (592—1—1) 

A m i h á l y f a l a i (Gömör) ref. népiskolai tanító-
ságra pályázat hirdettetik. Fizetés : 20 köböl búza, 
15 köböl zab, szántóföld 6, rét 4 hold. Az egyház 
pénztárából tandíj váltság 126 korona. Államsegély 
254 korona. Ismétlő iskolásokért külön 2 korona a 
szüléktől. Tűzifa 8 bécsi öl beszállítva. Kötelessége : 
tanítás, énekvezetés, minden harmadik vasárnap dél-
után istentisztelet végzése. Az állás szeptember elsején 
elfoglalandó. Fölszerelt kérvények augusztus 6-ig a 
vályi ref. lelkészi hivatalhoz küldendők (póstahely). 

(687—II—2) 
A s z i g e t s z e n t m i k l ó s i református egyház két 

tanítói állomására pályázat hirdettetik. Javadalma 
mindegyiknek 816 korona 80 iillér és lakás. Köteles-
sége : az egyháztanács által kijelölt osztály tanítása. 
A pályázatok július 30-ig a lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Pályázhatnak nők is. Az állomások szeptember 
1-én foglalandók el. (668—II—2) 

Az ú j szentanna i államilag segélyezett községi 
elemi fiúiskolánál lemondás folytán megüresedett 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása évi 
1000 korona törzsfizetés, 200 korona lakbér, vagy 
természetbeni lakás, 60 korona fűtési általány, amely-
ből a tanterem is fűtendő ; 12 korona Írószer általány 
és ha a község a természetbeni lakáshoz kertet nem 
adhat 20 korona ennek váltsága. Kötelessége : a köz-
ségi fiúiskolában egy osztályt vagy osztályokat ön-
állóan vezetni, az általános ismétlő-iskolában tanítani, 
vasár- és ünnepnapokon osztályát a templomba ve-
zetni, a fiú- és leányiskola felsőbb osztályú növen-
dékeit heti 2 órában egyházi és világi énekekre 
tanítani s a szervezendő ifjúsági egyesület tagjaiból 
dalárdát alakítani és azt vezetni. Zenében és ének-
tanításban a kellő jártasság megkívántatik. A próbán 
megjelenni szándékozók a választás napjáról értesít-
tetnek. A megválasztott tanító útiköltsége megtérít-
tetik. Az állás szeptember hó 1-én föltétlenül elfog-
lalandó. Iskolánk államosítás előtt áll. Helyben állami 
polgári fiúiskola van. A kellően fölszerelt kérvények 
augusztus hó 14-ig a községi iskolaszék elnökéhez 
küldendők. Gantner A. Károly, iskolaszéki elnök. 
Gyovay Pál, iskolaszéki jegyző. (667—II—2) 

A k i s g e j ö c z i (u. p. Nagygejőcz, Ung megye) ev. 
ref. egyház kántortanítói állomása nyugdíjaztatás foly-
tán üresedésbe jött, melyre ezennel pályázat nyittatik. 
Javadalom: 1. természetbeni három szobás lakás kerttel 
és melléképületekkel; 2. 11 2, azaz tizenegy és fél köböl 
búza ; 3. 8 köböl gabona ; 4. 10 hold föld és 6 hold 
rét, adóját az egyház fizeti ; 5. tandíj, melyet az egy-
ház szed be, 460 korona ; 6. 1 hold legelő, értéke 
12 korona; 7. szántáspénz 34 korona; 8. gyalog-
munkáért 16 korona; 9. 8 öl tűzifa beszállítva; 
10. stóla 8 korona. A föntebb kitüntetett fizetést, a 
tandíjat is beleértve, hajlandó az egyház 900, azaz 
kilencszáz koronával megváltani. Pályázati határidő 
folyó évi augusztus 6. Homoki Antal, evang. reform, 
lelkész. (637 —III—1) 

C s ö g l e i (Veszprém m.) evang. ref. egyház másod-
tanítói állására, I—II. osztály tanítására, pályázatot 
hirdetek. Díjazás : 800 korona havi részletekben előre 
fizetve. Lakásul az iskolai helyiségben szék, asztal, 
ággyal bútorozott szoba ; fűtés az iskolások által 
hozott fából és még pótlékul egy öl tűzifa. Az állás 
1904. évi szeptember 1-én elfoglalandó. Kérvény, 
oklevél alulírotthoz küldendők. Csögle. Jakab Pál, 
lelkész. _ _ ( 6 8 4 - 1 - 1 ) 

Betöltendő a n é m e t e l e m é r i községi népiskolánál 
egy kántortanítói állás. Fizetése : tanítói 800 korona, 
1418 [ -öl fölei, szabad lakás, mely áll : 3 szoba, elő-
szoba, konyha, kamra, pince, istálló, fészerből s 255 QJ 
kert. Kántori : a can. vis. értelmében az eleméri ura-
dalomtól 12 pm buza, alapítványi kamatok mintegy 
100 kor. s 1800 lélek után stóla. Pályázati határidő 
aug. 10. Az iskolaszék. (759—1—1) 
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A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvény-társaság 
salgótarjáni kerületi iskolaszéke az 1904/5. tanév 
tartamára egyezer korona fizetéssel, szabad lakással 
és fűtéssel javadalmazott ideiglenes tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Okleveles, nőtlen tanítók, kik rajz-
tanfolyamot végeztek, vagy a rajzolásban, esetleg zené-
ben is jártasak, előnyben részesülnek. Megjegyezzük, 
hogy valószínű üresedés esetén, egy évi sikeres mű-
ködés után az ideiglenes tanítónak szabálszerű fize-
téssel díjazott rendes tanítói állás elnyerésére kilátása 
lehet. A pályázati kérvények az acélgyári iskolaszékre 
címezve augusztus 15-ig Salgótarjánba küldendők. 
Salgótarján, 1904 július 9-én. Az iskolaszék. 

(660—III—1) 
A s zamosszeg i ref. egyházba halál folytán meg-

üresedett orgonista-tanítói állásra meghirdetett pályá-
zati határidő augusztus 1 - ig meghosszabbíttatik. 
Fizetést lásd a Néptanítók Lapja 22-ik számában. 
Szamosszeg (u. p. Nagy-DobosJ, július hó. Szabó 
Gusztáv, iskolaszéki elnök. (674—I—1) 

A lévai izr. hitközség iskolaszékétől. Pályázat. A 
l éva i izr. hitközség iskolaszéke ezennel pályázatot 
hirdet egy tanítói állásra. Javadalmazás : 800 korona 
törzsfizetés, 200 korona lakbér és törvényes korpótlék. 
A megválasztandó fiatal, lehetőleg nőtlen tanítónak 
képesítését, eddigi működését és a héberben való 
jártasságát igazolnia kell. Az állás október hó 1-én 
elfoglalandó. A kellően fölszerelt kérvények folyó évi 
augusztus hó 10-ig dr. Weinberger Adolf iskolaszéki 
elnökhöz intézendők. Léván, 1904 július hó 5. Az 
iskolaszék. (693-11—1) 

A györszentmártoni izr. hitközség iskolaszéke 
tanítói állásra hirdet pályázatot. Javadalmazása : 600 
korona fizetés, az elnyerendő 200 kor. állami segély ; 
2 szoba, konyha, konyhakert és mellékhelyiségekből 
álló lakás. Az állás csak oki. izr. tanítónővel töltetik 
be, ki az osztatlan vegyes iskolában az összes tan-
tárgyakat s kézimunkát köteles tanítani. Pályázati 
kérvények augusztus 10-ig dr. Vámosi Mór elnökhöz 
(Győrszentmártonban) küldendők. (694—II—1) 

Heö-Szalontán (Borsod megye), Tóth Ferenc 
kántortanító úr, 45 évi működés után nyugdíjaztatván, 
helyére pályázat hirdettetik. Javadalom : fold, élet-
nemű, tandíj, stóla, 384 korona államsegéllyel, 800 
korona. Kötelesség : tanítás, énekvezéri teendők vég-
zése, énekkar tanítása, vezetés. Csak okleveles tanítók 
pályázhatnak. Személyes megjelenés előnnyel járhat. 
A megválasztott vasúti költségét Nyékig fizeti az 
egyház. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kér-
vények augusztus 13-ig, Bársony György, heő-szalontai 
reform, lelkészhez küldendők. (695—1—1) 

A vácz i Talmud Thóra-egylet 1000 korona törzs-
fizetéssel és 200 korona lakbérátalány-összeggel, esetleg 
természetbeni lakással javadalmazott hitoktatói állás 
betöltésére ezennel pályázatot hirdet, mely állásra 
olyan képesített tanítók pályázhatnak, kik a hitköz-
ségben fönnálló iskoláknál előbb kezdő, később haladó 
tanulók részére, az egylet vezetősége által a vá-
lasztás alkalmával létesítendő megállapodás szerint 
f l T W Ö . p n p i , p n magyar nyelven előadni 
képesek. Kielegítő működés esetén 1 próbaév után a 
helybeli statusquó izr. hitközség hajlandó a tanítót 
saját igazgatásában átvenni és állását rendszeresíteni. 
Pályázati kérvények, képesítést, eddigi működését, 
héber szakismeretet, vallásos előéletet, életkort és 
családi állapotot igazoló okmányok másolatával folyó 
évi augusztus hó 10-ik napjáig alulírott egyleti elnök-
höz intézendők. A pályázók közül a meghívandók 
tartoznak próbaelőadás tartása céljából saját költsé-
gükön helyben megjelenni. A megválasztott állását 
folyó évi szeptember hó elsején foglalja el. Kelt 
Váczon, 1904. évi július hó 4-én. Braun Ignác, egyleti 
elnök. (663-11-1) 

A zeherjel (póstahely Rimaszombat) ref. egyház 
orgonista-kántortanítói állomására pályázatot hirdetek. 
Javadalom : földek, terményekből, tandíjból és 268 
korona államsegélyből 800 korona. Lakás. Korpótlék. 
Fölszerelt kérvények július 30-ig alulirotthoz kül-
dendők. Állomás szeptember elsején elfoglalanó. 
Hager Miklós, ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

( 7 0 2 - 1 - 1 ) 
Pályázat a harta i (Pest m., póstahely) ág. hitv. 

ev. egyházközségnél megüresedett I. kántortanítói 
állásra. A díjlevél végleges megállapítása most van 
folyamatban, a javadalom tehát pontosan meg nem 
határozható, de a legrosszabb esetben is 1520 koro-
nára becsülhető. A részletekre nézve alulírott szívesen 
ad fölvilágosítást az érdeklődőknek. A kántori teen-
dőket két kántor végzi hetenkint fölváltva. A meg-
választandó a mindennapi iskolán kívül általános 
ismétlő-iskolát is köteles vezetni. Tannyelv a magyar, 
de a német nyelv tudása is megkívántatik. A kellően 
fölszerelt pályázati kérvények folyó évi augusztus 
hó 6-ig alulirotthoz küldendők be. Gallé István, 
lelkész. ^ (703— III—1) 

Pályázat a kunágota i (Csanád m.) ev. reform, 
orgonista-kántortanítói állomásra. Fizetés: törzsfizetés 
800 korona ; korpótlék 11-od fokú 200 korona ; stóla 
mintegy 80 100 korona; egyházi jegyzőségért 40 
korona ; 2 szoba téli fűtése 1 kályhával koksszal 
természetben, melynek értéke 40—80 koronára tehető. 
Lakás : 2 szoba padimentumozva, konyha, kamara, 
külső kamara, 800 [ -ölnyi kert 400 tő termő sző-
lővel beültetve, melyért az elődnek mérsékelt kárpót-
lással tartozik. Kötelesség : az iskolában a tiszántúli 
ev. ref. egyházkerület tanterve szerint tanítani, a 
templomban orgonázás és énekvezetés, canonika 
órákon és szükség esetén lelkész helyettesítése. 
Pályázati kérvények folyó évi augusztus 20-ig alul-
irotthoz Kunágotára küldendők. Pósta helyben. Gulya 
György, ev. ref. lelkész. (704—1—1) 

Mezőkövesdre jóhangú kántorsegédet keresek, 
ki a kántorságban teljesen jártas. Fizetés : 800 kor., 
némi mellékes. Jelentkezés július 25-ig Gaal István. 

( 7 1 1 - 1 - 1 ) 
Betöltendő az U n g v á r o n fölállítandó állami polgári 

leányiskolánál évi 1600 korona, azaz egyezerhatszáz 
korona fizetésből és évi 400 korona igazgatói díjból 
és a szabályszerű lakbérből és személyi pótlékból álló 
illetményekkel javadalmazott igazgató-tanítói vagy 
igazgató-tanítónői állomás. Az ezen állomás elnye-
rését óhajtó állami, felső nép- vagy polgári iskolai 
rendes tanítók és tanítónők képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kér-
vényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez címezve, legkésőbb 1904. évi július hó 25-ig 
Ung vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Budapest, 1904. évi július hó 12-én. Á miniszter 
meghagyásából : dr. Morlin, osztálytanácsos. 

( 3 0 / j i - I - l ) 
Püspökhatvan i (Pest várm.) róm. kath. iskolánál 

egy újonnan szervezett III-ik tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : államsegély 400 korona, egy-
háztól 200 korona, községi segély 200 korona, össze-
sen 800 korona. Szabad lakás, mely áll két szoba, 
konyha és éléskamrából (vagy ahelyett 100 korona 
készpénzben) ; továbbá '/2 hold kertilletmény termé-
szetben és faiskola kezeléséért annak feles haszon-
élvezete. Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt 
osztályokban tanítani, gazdasági ismétlő-iskolát ve-
zetni és kántortanítót — annak méltányló kérésére — 
akadályoztatása esetén helyettesíteni. Kérvények folyó 
évi augusztus hó 15-ig Frankó József esperes-plebános, 
mint iskolaszéki elnökhöz intézendők. Püspökhatvan, 
1904 július 9. Kosák József, iskolaszéki jegyző. 

(688-1-1) 
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Győr-pázmándl reform, orgonistatanítói állásra 
pályázat hirdettetik július végéig. Javadalma : lakáson 
kívül 115 korona 12 fillér, 32 mérő rozs, 9 mérő búza, 
3 akó bor. 35 font hús, annyi só, 15 font faggyú, 
5 öl tűzifa, 7'/2 hold szántóföld, stoláre, minden 
iskolásgyermektől 1 korona tandíj, favágás, örletés, 
112 korona államsegély. Állásteendői. Kérvények 
lelkészi hivatalhoz. (675—1—1) 

S z e n t g y ö r g y (Szepes m.) r. kath. leányegyház 
okleveles kántortanítót, esetleg okleveles óvónőt 
keres. Javadalom terményekben és készpénzben : 
a) tanítói 333 korona ; bj kántori 63 korona ; állami 
segély 480 korona és szabad lakás. Tannyelv: tót-
magyar. Pályázati határidő 1904 augusztus 15. Az 
iskolaszék. (661—1—1) 

Képezdét végzett ref. tanítójelölt — ki orgonálás-
ban is jártas — alkalmazást keres. Címe : K. D. 
Igar, u. p. Simontornya. (697—1—1) 

A v í l y l ref. kántortanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma : 12 hold szántó, 3 hold rét, közös-
erdő, legelőilleték, szántóföldet tanító, rétet egyház-
tagok mívelik, földadót egyház fizeti; 6 és fél köböl 
búza, ugyanannyi rozs ; tandíjban átlag 102 korona ; 
388 korona államsegély és ötödéves korpótlék. Állo-
más szept. elsején elfoglalandó. Kérvények ref. lel-
készi hivatalhoz, u. p. Mikóháza, (Zemplénmegye) 
augusztus 10-ig küldhetők. (696—1—1) 

A györke i ref. kántortanítóságra pályázat hirdet-
tetik. Javadalom : '/a telek föld megmíveléssel ; adó-
ját az egyház fizeti, 530 liter búza, 1250 liter gabona, 
11 szekér fa, tandíj, 146 kor. állami segély, 800 koro-
nára értékelve. A fizetést hajlandó az egyház meg-
választandóval, közös megállapodás után megszabott 
összegben készpénzben is kiszolgáltatni. 1905/6. évtől 
két tanerő lesz alkalmazva. Pályázat a ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendő Györkére (u. p. Kassa-Böőd), 1904. 
augusztus l-ig. (701—1—1) 

A rába-csanaki iskolaszék pályázatot hirdet osz-
tálytanítói állásra. Javadalmazása 800 kor., lakás és 
fűtés. Kötelessége egy osztályban a mindennapi és 
ismétlő-iskolásokat oktatni, a kántori teendőkben, a 
templomban és temetéseknél segédkezni. Tannyelv 
magyar. A személyesen jelentkezők, kik orgonálás-
ban és énekben jártasak, előnyben részesülnek. A 
kérvények f. évi augusztus 8-ig nyújtandók be alul-
írotthoz. Az állás szept. 1-én foglalandó el. Az állan-
dósítás egy próbaév eltelte után történik. Dr. Kiss 
Ignác, plébános és iskolaszéki elnök. (699—1—1) 

A p u s z t a v á m i (Fehérm.) róm. kath. népiskolánál 
segédtanítói állomásra pályázat hirdettetik. A hit-
községtől évi fizetése szeptember hő 1-sőtől augusztus 
hó végéig 800 korona, az iskolaépületben egy szoba, 
a legszükségesebb (ágynemű nélkül) fölszerelt bútor-
zattal. Kötelessége az I-ső és a Il-ik osztályt önállóan 
vezetni és kántortanító urat szükség esetoen a kán-
torságban kisegíteni. A tanítási nyelv : Német 
és magyar. Pályázhatnak csakis képesített tanférfiak. 
A szükséges okmányokkal fölszerelt folyamodványok 
augusztus hó lő-ikéig Pusztavámra, u. p. Moór, Ihazay 
Erasmus, plébános, iskolaszéki elnökhöz intézendők. 

(686-1-1) 
A vásnok i (Baranya m.) rkath. tanítói állomásra 

f. hó 31-ig pályázatot hirdettetik. Jövedelmek: tisz-
tességes lakás, házikert és gazdasági épületeken kívül: 
a) földek hozama 210 kor., h) tűzifa 50 kor. ej pár-
bérek gabona és készpénzben 268 kor., d) tandíj 98 
kor., e) szolgáltatások 9 kor., f) a hitközségi pénztár-
ból 165 kor., g) államsegély 100 kor., hj helyi kán-
tori teendők Után átlagos stóladíj 10 kor. összesen 
910 kor. Ebből tisztán tanítói fizetés 900 kor. Tan-
nyelv magyar. Pályázati folyamodványok az iskola-
szék elnökségéhez Sásdra intézendők. Személyes bemu-
tatkozás kívánatos. Sásd, 1904. júl. 10. Gundy Mik-
lós, esp.-plébános. (689—1—1) 

Kiszácsra (Bácam.), három ág. ev. okleveles 
tanító kerestetik. Fizetése lakáson kívül 824 kor. 
készpénzben. Bizonyítványok augusztus l-ig lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (698—II—1) 

Jászszent lá sz lón 600 korona fizetés, korpótlék, 
törvényes lakás és konyhakerttel javadalmazott állásra 
pályázhatnak okleveles tanítók e hó 23-ig. Vincze 
Jenő, iskolaszéki elnök. (700—1—1) 

A mezőtúri (J.-N.-Kun-S-olnok megye) róm. kath. 
kántortanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: 1. 47 kat. hold és 269 Q-öl föld 
haszonélvezete. 2. Párbér, átlag 375 pár után, páron-
kint egy véka búza és 50 fillér. 3. Stóla : impositio 
1 korona, libera 1 korona, búcsúztató versenkint 50 
fillér, kismise után 50 fillér, énekes mise után 1 
korona. Temetés : kis halottól karingben 50 fillér, nagy 
halottól karingben 1 korona, kis halottól palástban 
1 korona, nagy halottól palástban 2 korona. 4. Ala-
pítványi misék után 86 korona 72 fillér. 5. Termé-
szetbeni lakás, mely áll : 3 szoba, konyha, kamra, 
éléskamra, istálló, kocsiszín, fáskamra és sertésólból. 
Kötelességei: a szokásos kántortanítói teendők pon-
tos, lelkiismeretes és buzgó végzésén kívül a híveket 
vasár- és ünnepnapok délutánjain az egyházi énekekre 
oktatni, egyházi énekkart szervezni ós vezetni, min-
den iskolában hetenkint egy-egy énekórát adni, 
fönti összes jövedelmekből az iskola pénztárába év-
negyedes utólagos részletekben 820 koronát befizetni. 
Pályázati határidő 1904. július 26. Csakis okleveles 
tanítók pályázhatnak. Jó hang, ügyes orgonajáték 
kívántatik. Próbaéneklés és választás 19 >4. július 
28-án délelőtt 9 órakor ejtetik meg, melyre a sze-
mélyes megjelenés kiköttetik. A korteskedés föltétlen 
kizárással jár. A fölszerelt és törvényes bélyeggel 
ellátott pályázati kérvények a mezőtúri róm. kath. 
plébániai hivatalhoz fönti határnapig nyújtandók be. 
A határidőn túl beadott, vagy nem kellően fölszerelt 
pályázati kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 
A megválasztott augusztus 15-re tartozik állását 
elfoglalni. (677—1—1) 

Pályázatagérczei(Vasm.)ág. ev. egyházközség Il-od 
tanítói állására. Fizetése : 2 szobás lakás és évi 840 
korona. Kötelessége : három elemi osztály vezetése s a 
kántori teendőkben való segédkezés. Pályázati határ-
idő f. aug. 1. Gérczén. Szabó Sámuel, ev. lelkész. 

( 7 0 8 - 1 - 1 ) 
A pélmonostori r. k. osztálytanítói állás lemon-

dás folytán megüresedvén, arra f. évi augusztus 10-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. 720 korona havi 
előleges részletekben ; 2. a második szoba, konyha, 
éléskamra és '/•» h. kert megváltása fejében 120 kor. ; 
3. egy a szükséges bútorzattal ellátott kényelmes 
szoba. Ha gazdasági iskolában tanít, és ezenkívül 
mellékjövedelmekre szép kilátásai vannak. Kötelmei : 
Az iskolaszék által meghatározandó 3 osztályt önál-
lóan vezetni, az ismétlő-iskolában és a kántori teen-
dőkben a kántortanítót annak akadályoztatása eseté-
ben díjtalanul helyettesíteni, az iskolásokat vasár- és 
hétköznapokon, úgy a templomba, mint a körmene-
tekre elvezetni é j ott fölöttük felügyelni. Pályázhatik 
minden okleveles férfitanító. Az állomás a tanév 
folyamán csak kántortanítói állással cserélhető föl. 
Pályázók oklevéllel és eddigi működésükről szóló 
bizonyítvánnyal fölszerelt kérvényüket a pélmonostori 
iskolaszék elnökéhez nyújtsák be. Pélmonostor 
(Baranya vm.), 1904. július 10. Klein Tivadar, plébá-
nos, iskolaszéki elnök. (705—I—1) 

Szentlörinckátára róm. kath. tanítónői állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése 700 K és 100 K lakbér. 
Okíevéilel ellátott kérvények augusztus 3-ig Pozsár 
Endre plébánoshoz intézendők. Folyamodók az okmá-
nyok visszaküldéséhez a szükséges levélbélyegeket 
mellékeljék. U. p. Nagykása, Pest megye. 

( 7 1 3 - 1 - 1 ) 
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A nagymányai plébániához tartozó Szenese fiók-
községbeli róm. kath. tanítói állomásra a pályázat 
augusztus 23-ra tűzetik ki. Javadalmazása : az iskolát 
fönntartó községtől jelenleg bérben lévő 7 kat. hold 
szántóföld ; '/a holdnyi kert ; munkaváltság címén 
80 korona; a község pénztárából 120 korona készpénz; 
9 pozsonyi mérő búza ; 9 pozsonyi mérő rozs ; 18 mérő 
árpa ; mely jövedelem összesen 400 koronára becsül-
tetik. Ezen kívül állami segélyből 400 korona. Lakása 
áll 2 szoba, konyha, kamara, szín és istállóból. Tan-
nyelv magyar-tót. Folyamodványok Klimcsik Henrik 
plébánoshoz Nagy-Mányára (Bars m. pósta helyben) 
küldendők. (714—1 1) 

Kápolna (Abaúj-Torna megye) ev. ref. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : föld, fa, 
termények, szolgálmányok, mustváltság, tandíj stóla, 
418 korona államsegéllyel hivatalos fölszámítás szerint 
800 korona, egy szobáslak és a szükséges melléképü-
letek. Határidő augusztus 23. Kérvények okmányok 
küldendők Szőlős-Ardós ev. ref. lelkészi hivatalhoz 
utolsó pósta Szin. (715—1 — 1) 

Uj vasár ág. hitv. anyaegyház 238 korona állam-
segélyes kántortanítói állásra okleveles egyént keres. 
Kellő bizonylatokkal jelentkezhetni Honészi Ödön 
lelkésznél. (733—II-1) 

Róm. kath. okleveles kántortanító és neje okleveles 
tanítónő tanítói állást keresnek. Szíves megkeresések 
„Kántortanító" Vég le shuta (Zólyom megye) címen 
kéretnek. (738—III—1) 

Tatárfalvai ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik, fizetése : 900 korona, ebből 742 korona 
államsegély, mely havi részletekben fizettetik. Csinos 
úrilakás kerttel ; okleveles ref. tanító pályázhat aug. 
20-ig, állás szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázatok 
Tatárfalvára ref. lelkészi hivatalhoz címzendők pósta: 
Csenger, Szatmár megye. (717—1—1) 

Peterdi ref. egyház kántortanítóságára pályázatot 
hirdet. Illetmények : Az évenként változható számú 
egyesektől jelenleg párbér és tandíj pénzbeli járandó-
ság 322-48 kor. Temetési stólák énekszóért 80 fillér, 
búcsúztatásért 4 kor. Egyháztól : kemény tűzifa 7 
méter. Szántóföld 3 kat. hold 1347 négyszögöl ; rét 
900 négyszögöl. Ezekre természetben különféle köz-
munkák, hivatalosan számítva 36 korona értékben. 
Legelő és erdőilletmény a közösben, értéke mintegy 
8—12 korona. Polgári községtől 42 kor. Államsegély 
262 kor. Két szobából álló szép lakás hozzávaló 
melléképületekkel. Szükséges őröltetés. Kötelesség: 
elemi és ismétlő iskolások tanítása, kántori teendők, 
kanonikus órákon és lelkész akadályoztatásakor férfi-
tanítótól katedrai szolgálat. Pályázhatnak augusztus 
13-ig a helyi ref. lelkészséghez okleveles tanítók és 
tanítónők. Az állás szeptember l-ig elfoglalandó. 
(Pósta: Rácpetre, Baranya megye.) (718—1—1) 

A tabajdi (Fejérm.) ev. ref. orgonista-kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 2 szoba, 
konyha, kamara, istállóból álló szabad lakás ós 520 

kert, 13 kat. hold 1054 [ j ° egy tagban levő 
szántó és 1 kat. hold 409 F rét haszonélvezete, 
melyeknek adóját az egyház fizeti. Készpénzbeli fize-
tés 225 kor. 33 hektoliter kenyérbúza. 12 méter cser-
hasáb tűzifa hazaszállítva. Iskola és II. tanítói szoba-
fűtésre minden növendéktől 50 fill, a fa hazaszállítását 
az egyház teljesíti. Halotti stóla, hús, só, faggyú és 
bors mintegy 70 korona értékben. Ismétlő oktaáséit 
a község pénztárából 56 kor, és ha a gazdasági 
ismétlő-iskola vezetésével megbízatik, ezért külön 144 
korona a község pénztárából. Kérvények f. é. aug. 
13-ig a lelkészi hivatalnál benyújtandók. A pályázók 
kötelesek képességöket az éneklésben és orgonálásban 
f. é. aug. 14-én d. e. a gyülekezet előtt bemutatni, 
mely napon a, választás is megtartatik. Az állás f. é. 
szept. 1-én elfoglalandó. (712—II—)1 

Pozsony megye alsócsallóközi járásban, Nádasd 
községben levő róm. kath. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : községtől 200 korona, állam-
pénztártól 298 korona, Farkas alapítványból 40 korona 
készpénz '/« évi részletekben. Körülbelül 60 tanköteles 
után fejenként 3 korona tandíj, 18 pozs. mérő tiszta 
búza, a hivek által szántott 2 hold 960 f -öl föld, 
egy szoba, konyha és kamrából álló lakás és konyha-
kert haszonélvezete. A pályázatok az iskolaszékhez 
címezve augusztus 5-ig Flock Jákó, bakai plébános, 
iskolaszéki elnökhöz adandók be. A választás augusz-
tus 7-én lesz. Az iskolaszék megbizásából Orosz Béla, 
körjegyző, iskolaszéki tag. (716—I—1) 

A marosvásárhe ly i ev. ref. egyházközség pol-
gári leányiskolájánál megüresedett nyelv és törté-
nelmi szakcsoportra, mely az igazgatói állással van 
összekötve pályázatot hirdet. Javadalom: 1600 korona 
készpénzfizetés, 400 korona igazgatói tiszteletdíj 
havi előleges részletekben az egyházközség pénztárá-
ból ; 4 szobából és mellékhelyiségekből álló termé-
szetbeni lakás, az iskolánál eltöltött szolgálati évei 
után öt ízben 200—200 korona 5-öd éves kórpotlék. 
Teendői a nyelv és történelmi szakcsoporthoz tartozó 
tárgyaknak az orsz. törvényben megszabott óraszám 
keretein belől tanítása, a polgári s ezzel kapcsolatos 
elemi leány és államilag segélyezett nőipar iskola 
igazgatása s az ezzel járó összes teendők végzése. Meg-
választandó tanár az országos tanítói nyugdíjintézet-
nek kötelezett tagja. Előnyben részesül, aki a német 
nyelvet bírja s annak tanítására is képesítve van. 
Pályázati határidő 1904. július 31-ig. Keresztlevéllel 
és egyéb adatokkal fölszerelt folyamodványok nagy-
tiszteletű Ravasz János, esperes úrhoz küldendők. 
Nyárád-Szereda (Maros-Torda megye.) (726—I—1) 

Temes megyében Karátsony i Rizs te lepen újo-
nan alapított róm. kath. jellegű, uradalmi, magyar 
tannyelvű elemi iskola tanítói állása betöltendő. A 
tanító az osztatlan iskolában a mindennapos és ismét-
lőket oktatni, a kántori teendőket végezni tartozik. 
Szünidő alatt a gazdaságban tett szolgálatáért külön dí-
jazást nyer. Javadalmazás :• évi 300 kor. készpénzfizetés, 
636 korona élelmi váltság, 10 méter hasáb- és dorongfa, 
egyelőre egyszobás lakás, jövőre épül 2 szobás, konyha, 
kamrából álló lakás. Pályázó okleveles tanítók Nagy-
méltóságú gróf Karátsonyi Jenő úrhoz intézendő folya-
modványaikat augusztus hó 15-ig az uradalmi intéző-
séghez (Karátsonyi Rizstelep, pósta helyben) adják be. 
Szeptember közepéig az állás betöltendő. 

(752-11-1 ) 
I. A t i szafö ldvári ev. ref. egyház pályázatot 

hirdet a rektor-tanítói állásra. Javadalom : 136n korona 
törzsfizetés, 200 korona lakbér. Kötelességei : azon 
osztály vagy osztályok vezetése, melynek vagy 
melyeknek tanítása az iskolaszék javaslatára presby-
terium által kötelességévé tétetik ; az összhangzatos 
ének tanítása. Ez idő szerint tanítani fogja a IV—VI. 
fiú osztályt. Szükség esetén kötelessége leend III—VI. 
osztályt is tanítani. Az állás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Egyenlő képesítés mellett rajztanításban jár-
tasok előnyben részesülnek. Pályázatok augusztus 
5-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. (735—11—1) 

II. A t i szaföldvári ev. ref. egyház I—VI. osz-
tályú szőlőbeli vegyes iskolájába pályázatot hirdet. 
Javadalom : 1000 korona készpénz, szabad lakás, kert. 
Kötelessége : azon osztályok vezetése, melynek vagy 
melyeknek tanítása az iskolaszék javaslatára presby-
terium által kötelességévé tétetik ; az összhangzatos 
ének tanítása ; ismétlő iskolások oktatása ; -vasárnapi 
istentiszteletek alkalmával esetleg temetéseknél — 
utóbbi esetben a szabályszerű stóla mellett — az 
éneklés vezetése. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Pályázatok augusztus 5-ig a lelkészi hivatal-
hoz küldendők. (735—II—1) 
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Az alsófalusi ev. réf. 1. egyház tanítóságára 
augusztus 1. határidővel pályázat hirdettetik. Jövede-
lem — lakás és kerten kívül — föld, életnemű, 
készpénz, tandíj s temetési stóla címen 800 korona, 
melyből 292 korona államsegély. A pályázatok a 
gömör-szkárosi ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
U. p. helyben. (728-1—1) 

A szuhaföi ref. egyház kántortanítói állomásra 
pályázatot hirdet. Jövedelme az államsegéllyel együtt 
800 kor. A teljesen fölszerelt kérvények július 24-ig 
az iskolaszék elnökéhez küldendők. Utolsó pósta : 
Ragály, (Gömör m.) (736—1-1) 

A hulli róm. kath. iskolánál újból szervezett és 
államilag segélyezett Il-ik tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 400 korona községtől, 400 
korona az állami segélyből, 1 szobás lakás, 40 korona 
fűtési átalány. Kötelessége: az iskolaszék által kije-
lölt osztályokat tanítani, valamint az ismétlőket föl-
váltva oktatni. Tanítási nyelv magyar, azonban a tót-
nyelv tudása is kívántatik. Zeneképes előnyben része-
sül. Csak okleveles pályázók vétetnek figyelembe. Az 
állomás szept. 1-én foglalandó el. Kellőleg fölszerelt 
kérvények, legkésőbb augusztus 20-ig bezárólag ft. 
Kraffszky József, iskolaszéki elnök úr címére külden-
dők : Bars megye, u. p. Óhaj, Szilárd Ferenc iskola-
széki jegyző. (734—1 - 1) 

Backamadaras i (Marostorda-vármegye) ev. ref. 
11-dik rendes tanítói állomásra pályázat nyittatik. 
Javadalom : két szobával, kamrával, konyhával bíró 
kényelmes lakás, egy negyed hold kert. Készpénz : 
800 korona. Kötelessége : tanítás és az énekvezér-
tanítő betegsége, vagy hivatalos távollétében egyházi 
szolgálat. Pályázati határidő 1904 augusztus 10. 
Folyamodványok nt. Ravasz János esperes úrhoz 
küldendők Nyárádszeredába. (745—1—1) 

A s issói községi elemi népiskolában betöltendő, 
kath. kántosággal egybekötött tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 800 korona, mely-
ben bennfoglaltatik 64 korona értékű udvarba szál-
lított 16 köbméter kemény tűzifának értéke a tanító 
magánhasználatára. Iskolátütésről külön lesz gondos-
kodva. A fizetést adja a község (100 korona) és az 
állampénztár (636 korona). Van a tanítónak törvény-
szabta szép új lakása és 800 r -öl kertje gyümöl-
csössel. A kántori javadalmazás legkevesebb 400 
koronát hoz. Csak kath. vallású férfitanítók pályáz-
hatnak. Ezek a választás napján személyesen köte-
lesek megjelenni. A kellően fölszerelt folyamodványok 
ezen hirdetmény megjelenésétől számított 14 napon 
belül a sissói községi iskolaszék elnökéhez beterjesz-
tendők. A választás folyó évi augusztus hó 8. reggel 
9 órakor fog megejtetni. A megválasztott folyó évi 
szeptember hó 1-én köteles állomását elfoglalni. Addig, 
míg az államsegély nem lesz kiutalványozva, a község 
gondoskodik a rendes havi fizetésről. Közli Kniha 
Constant, iskolaszéki elnök. (736 a—I—1) 

A magyar-soóki ev. ref. elemi iskolai másod-
tanítói állásra pályázatot hirdetek. Kötelesség: I—III 
vegyes osztály tanítása. Fizetés : 800 korona, havi 
előleges' részletekben. Tisztességes szoba. Útiköltségül 
25 korona. Pályázók kérvényeiket Yeress Ede esperes 
úrhoz küldjék Búcsra (Esztergom m.). Állás szeptember 
elsején elfoglalandó. Kántori teendődben segédkezni 
tudók előnyben részesülnek. Pályázati határidő 
augusztus 15. (739—II—1) 

Kétfél (Temes megye) községi iskola tanítói állásra 
pályázat nyittatik. Javadalmazás : 800 korona kész-
pénz, 10 korona irodai átalány, 24 köbméter kemény 
tűzifa, végül Ï szobás lakás mellékhelyiségekkel és 
400 -öl házikerttel. A megválasztandó tartozik a 
szokásos stóláért a temetéseken közreműködni s ezért 
róm. kath. vallás megkívántatik. Kérvények aug. 
hó 5-ig Ritter János iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(746—II—1) 

Az e rdőhegy i ref. egyház pályázatot hirdet egy 
tanítói állásra. Fizetés : lakáson kívül, pénzben és 
földhaszonélvezetben 884 korona. Kötelessége : az 
I—VI. osztályú leánygyermekeknek tanítása. Pályázati 
határidő augusztus 6. A törvényszerűleg fölszerelt 
kéivények Csiha Márton ref. lelkészhez küldendők. 
Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Erdőhegy, 
(u. p. Kisjenő, Arad megye), 1904 július 12. Borbély 
István, gondnok. (742—I—1) 

A s zentes i ev. ref. egyháztanács pályázatot hir-
det két elemi iskolai rendes tanítói állásra. Javada-
lom : 1. 1100 korona törzsfizetés, havi előleges rész-
letekben az egyház pénztárából. 2. Az egyház által 
kijelölendő természetbeni lakás, melyet a megválasz-
tott elfoglalni köteles, az egyház azonban jogosítva 
van 240 korona évi lakbérrel megváltani. Kötelesség: 
Az egyháztanács által kijelölt osztály, esetleg osztá-
lyok vezetése egyházkerületünk tanterve szerint. A 
megválasztott tanítók a tanügy érdekéből szükség 
szerint az egyház bármelyik iskolájához áthelyezhetők. 
Állás szeptember elsején foglalandó el. Kellőleg föl-
szerelt pályázati kérvények augusztus hó. l-ig kül-
dendők alulírott iskolaszéki elnökhöz. Szentes, (Cson-
grád megye). Futó Zoltán, lelkész, iskolaszéki elnök. 

(731—1-1) 
A harangfa lv i (Pozsony megye) Nagyszombattól 

'/2 fél óra távolság, áll. segélyezett, tót-magyar tan-
nyelvű, róm. kath. népiskolába okleveles önálló tanító 
kerestetik. Lakása új épület, a tantermen kívül két 
szoba, konyha, kamara és fakamara. Javadalmazása 
800 korona és 3 öl fa a tanterem fűtéséhez. Mellékes 
jövedelemre számíthat. Kötelessége úgy a mindennapi, 
mint az ismétlő tanulók tanítása. A választás augusz-
tus hó 13.-án lesz, mely napig a kérvények beter-
jesztendők főtisztelendő Horváth László szárazpataki 
plébános úrhoz Pozsony vármegyében. (743—I—1) 

Jászapát in az izraelita hitközség által segélyezett 
izraelita iskolánál a tanítói állás megüresedett. Fize-
tés 900 korona. A megválasztott tanító tartozik az 
iskola nyilvánossági jogát megszerezni. Okleveles 
izraelita tanítók kérvényeiket bizonyítványok máso-
lataival együtt augusztus hó 10.-éig Löwy Emil, hitk. 
elnök címére küldjék be. (762—III—1) 

Somogy-Szent-I iász lón a róm. kath. kántor-
tanítói állásra augusztus l.-éig pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : Három szoba, két konyha, éléskamara, 
pince és melléképületekkel fölszerelt lakás ; párbér 
stb. fizetések, földjövedelmek együttesen 1303 korona 
50 fillér, ebből tisztán tanítói 1053 korona 50 fillér. 
Korpótlék államsegélyből. Tannyelv magyar, egyházi 
nyelv német-magyar. A díjlevél betekinthető a plé-
bánián. Fölszerelt kérvények Lakócsára (Somogy 
megye) a kerületi esperesi hivatalhoz intézendők, 
honnét a választás napja tudatva lesz. Személyes meg-
jelenés kívántatik. Gosztonyi Jenő, plébános, isksz. 
elnök. (761—1—1) 

A pusz ta -varsány i (Pest m.) magyar tannyelvű 
magánjellegű népiskolánál a tanítói állás betöltendő. 
Járandóságai : 800 korona készpénzfizetés havi részle-
tekben, tisztességes lakás, fél hold konyhakerttel, 
fűtés és ingyen tej. Magyar nyelven szerkesztett, 
magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt folya-
modványok 1904. évi sveptember hó l-ig a hatvani 
cukorgyár igazgatóságához, Hatvanban, beterjesz-
tendők. _ (690—1—1) 

A miavai ág. ev. egyház P o l á n k a irtványban lévő 
iskolájánál megüresedett tanítói állomásra pályázatot 
hirdet. Jövedelem : lakáson és kerten kívül 600 kor. 
készpénzben, 50 pozs. mérő rozs, 2 hold szántóföld 
és 6 öl fa, melyből a tanterem is fűtendő. Kellően 
fölszerelt kérvények alulírott iskolaszéki elnökhöz f. 
évi augusztus 10-ig küldendők. Az állomás október 
1-én foglalandó el. Miaván, 1904. évi július hó 18-án. 
Valásek Samu, ev. lelkész (760-1—1) 
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Középiskolai fiuintemátusomhoz keresek okleveles 
tanítót mint nevelőt, ki latinban jártas. Fizetése 400 
korona és teljes ellátás egy tanévre. Ajánlatok okmány-
másolatokkal augusztus 20-ig Abeles Adolf igazga-
tóhoz Debrecen küldendők. (756—III—1) 

A nagybecskereki r. kath. hitközségnél az éven-
kénti 1( 00 korona fizetéssel és 200 korona lakpénz-
illetménnyel összekapcsolt kántori állás betöltendő. 
Ezen állásra pályázók az orgonajáték és szertartási 
énekben való jártasságukat tartoznak hiteles okmá-
nyokkal igazolni és folyamodványaikat f. é. augusztus 
hó elsőig alulírottnál benyújtani. A megválasztottnak 
kötelessége szükség esetén a karnagyot helyettesíteni, 
a temetéseknél a szokásos kántori teendőket végezni 
s az állami iskolában heti 2 órán át az egyházi éneket 
tanítani. A netaláni próbaelőadásra a megb ivottak 
közül csak a hitközség által elfogadottnak lesz az 
útiköltség megtérítendő. Nagybecskerek, 1904. évi 
július hó 15-én. Láng József, a r. kath. hitközség 
elnöke. _ _ (758-11 - 1 ) 

A fe l sönyárádi ev. ref. kántortanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalom : 54 korona állam-
segéllyel 800 korona készpénz ; egyházi szolgálatokért 
(ének- vallástanítás, egyházi énekkar vezetése) 400 
korona készpénz az egyház pénztárából évnegyedes 
illetőleg havi előleges részletekben fizetve. Stóla 20 
korona. Köteles akadály esetén és hat canonicus órán 
lelkészt helyettesíteni. Állás szeptember 1. elfoglalandó. 
Pályázati határidő augusztus 1. Csapó János, lelkész. 

(627-1—1) 
I le les fa i kath. kántortanítói állomás jövedelme : 

kényelmes lakás és 1240 korona ; tisztán tanítói : 
1070 korona. Próbaének augusztus 7, választás 16. 
Kérvények „Esperességhez" Szt.-Dienes (pósta : Bara-
nya-Szentlőrinc) küldendők. (707—I—1) 

Ev. ref. vallású, okleveles tanító, jeles orgonista, 
elég jó bizonyítványokkal ez úton keres magának 
állást községi vagy felekezeti iskolához. Szíves meg-
keresések sürgősen „ev. ref. tanítónak" címezve 
Tamásdra, Bihar megye küldendők. (719—1—1) 

Udvardon (Komárom megye) vasútállomás, az 
ötödik és hatodik osztálytanítói állásra pályázatot 
hirdetünk. Fizetése : hitközségtől 600 korona, állam-
segély 170 korona, bútorozott szoba, fűtés, takarítás. 
Kántorságban segédkezni kötelesek. Kérvények augusz-
tus 5-ig róm. kath. iskolaszékhez küldendők. Szabó 
János, főtanító. (720—1—1) 

Az adonyi (Fejér vármegye) belvárosi róm. kath. 
fiú-iskolához két osztálytanító kerestetik. Javadalom : 
az első osztálytanítónak 800 korona, egy bútorozott 
szoba ágynemű nélkül ; a második osztálytanítónak 
720 korona, egy bútorozott szoba ágynemű nélkül, 
havonként előre fizetve, takarítás és mindegyiknek 
négy méter kemény tűzifa behordással és vágatással. 
Az első osztálytanító köteles a kántorságban segéd-
kezni sőt önállóan is végezni. Az ismétlőiskolát társával 
fölváltva oktatni. Sikeres vizsga esetén egyenként az 
iskolaszéktől 80 korona jutalékra számíthatnak. 
Kérvények, képesítő bizonyítvány, keresztlevél és 
működési bizonyítványok alulírott iskolaszéki elnök, 
plebáno \ úrhoz intézendők. Pályázati határidő aug. 
1. Adony, pósta helyben, 1904 július 11. Csöngedy 
Gyula. ' _ (723-11—1) 

A ceg lédi rkath. hitközségnél halálozás és osztály 
szaporítás folytán megüresedett két tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Pályázhatnak okleveles tanítók 
és tanítónők. A megválasztottak fizetése à 800 K 
készpénz havi előleges részletekben; 160 K lakbér, 
illetőleg természetbeni lakás ; 4 m3. kemény tűzifa, 
házhoz szállítva, 32 K ellenértékben. Folyamodók 
a szükséges okmányokkal fölszerelt kérvényeiket 
augusztus 25-ig nagys. és főtiszt. Horváth József, 
prep.-plebános, isk.-széki elnök úrhoz intézzék. 

(724-1—1) 

Az u n g v á r i orth. izr. hitközség elemi iskolájánál 
nyugdíjazás folytán egy 1000 korona törzsfizetés és 
200 korona lakbérrel javadalmazott tanítói állás jött 
üresedésbe, melynek betöltésére ezennel pályázat 
hirdettetik. Pályázóktól megkívántatik, hogy tanítói 
okleveleiket, a héber és vallástudományokban való 
jártasságukat, valláserkölcsi előéletük és eddigi műkö-
désükről, valamint életkoruk és családi állapotukról 
tanúskodó okmányaik hiteles másolataival fölszerelt 
kérvényeiket legkésőbb folyó évi július 25-ig az alól-
írott iskolaszéki elnök címére beküldeni szíveskedjenek. 
Ungvárt. 1904 július 4-én. Kron Mayer, iskolaszéki 
elnök. Bevicky Herman, htk. jegyző. (648 —II—1) 

A gyengeelméjűek és eskórosak (epileptikusok) 
„Blum"-féle intézetében a képezhető ápoltak népiskolai 
oktatása végett egy rendes tanítónői állás szervez-
tetvén, ezen állomásra pályázat nyittatik. A tanítónő 
kötelességei : a reá bizott növendékek (számra leg-
följebb 40) tanterv szerinti oktatásán kívül, a nappali 
órákban, reájok, illetve az ápoló személyzetre fel-
ügyelni s az igazgatót helyeitesíteni, s köteles az 
igazgató e részbeni utasításait követni. Szabad idejé-
ben az irodai teendőkben (külön tiszteletdíj ellenében) 
segédkezik. E végből a magyar és német nyelv szóban 
és írásban való bírása okvetlen szükséges, a gépírás, 
vagy gyorsírászati képzettség kívánatos, de nem el-
kerülhetetlen. Fizetése: egy polgári évre 1200 korona 
s megfelelő lakás, mely míg az intézetben nem 
adható, igazgató költségén béreltetik. Az állomás 
folyó évi augusztus hó 15-én elfoglalandó, miért is a 
pályázatok arckép melléklésével augusztus l-ig lesznek 
tekintetbe véve. A pályázók közül előnyben részesül-
nek azok, kik hasonszerű intézetekben már működtek. 
A megválasztott méltányos átköltözködési segélyben 
részesül. Pályázatok Blum Rezső igazgató-tulajdonos 
nevére Pe ls i ic (Gömör megye) adandók be. 

(722 -II—1) 
A h e t é n y i (Komárom m.) ev. ref. egyház harmadik 

tanítói állására pályázatot hirdet. Javadalma : 400 
korona államsegély, 400 korona az egyháztól, 10 
korona útiköltség, egy öl keményfa, bútorozott szoba. 
Kötelessége : a III—IV. osztályok vezetése, főtanítót 
akadály esetén helyettesíteni. Csakis okleveles férfiúk 
pályázhatnak. Kérvények augusztus 10-ig az esperesi 
hivatalhoz Bucsra (Esztergom m.) küldendők. Bona 
Mór, lelkész. (751-1—1) 

A kunmadaras! ev. reform, egyház által fenntar-
tott elemi népiskolánál 3 tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. 1. A 3-ik fiosztály vezetésére. Javadalom: aj kész-
pénz, az egyház pénztárából évnegyedenként előre 
fizetve, 1027 korona 60 fillér ; bj 1 '/a öl kemény tűzifa, 
természetben kiszolgáltatva s beszállítva, jelenlegi 
értéke 43 korona 50 fillér ; c) lakbér 100 korona. 
2. A 2-ik fiosztály vezetésére. Javadalom : aj készpénz 
800 korona ; b) lakbér 200 korona. 3. A 4-ik leány-
osztály vezetésére. Javadalom : a) készpénz 800 ko-
rona : bj lakbér 200 korona. Megjegyeztetik, hogy 
a megválasztott tanítók kötelesek az egyházkerület 
AJ tanterve szerint tanítani s bármelyik más osz-
tályba vagy osztályokba is áthelyezhetők. A' 2-ik és 
3-ik fiosztályokra csak . ev. ref. vallású fi-, a 4-ik 
leányosztályra csak ev. ref. vallású nőtanítók pályáz-
hatnak ; a nőtanító az illető osztályban a kézimunkát 
is köteles tanítani. A pályázó fitanítók közül mind-
két állásnál előnyben részesülnek azok, kik az orgo-
názásban jártasak s így az énekvezér helyettesítésére 
alkalmasak. A 2-ik fi- és 4. leányosztályok javadalma 
államsegélyes. Pályázati határidő augusztus 12. Meg-
választott tanítók, illetve tanítónő egy évi próbaidő 
után állandósíttatnak. Kellően fölszerelt kervények 
alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az állás 
f. évi szept. 1-én foglalandó el. Kunmadaras, 1904 
július 12. Kövendi Dénes, ev. reform, lelkész, iskola-
széki elnök. (727—1—1) 
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A jéne i (Grömör megye) ref. leányegyház kántor-
tanítóságára pályázat hirdettetik. Javadalma : föld-, 
pénz és terményekben, 270 korona államsegéllyel 
800 korona. Ezenfelül terményekben, mintegy 200 kor. 
értékű személypőtlék. Kívánatra az egyház hajlandó 
az összes fizetést 1000 kor. készpénzben megváltani. 
"Van kert, jó lakás s ez idő szerint 30 mindennapi 
tanköteles. Vasárnap délutánonként prédikációt kell 
olvasnia. Pályázni kívánók bizonylataikat július har-
mincig küldjék be Vattay László ref. lelkészhez 
Rimaszécsre. (748—1—1) 

A szegha lmi ev. ref. egyházban újonnan fölállított 
fiú- és leánytanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetés 
mindkét tanítóállásra egyenként : szabad lakás házi-
kerttel, 1100 (egyezerszáz) korona, az egyházi alapít-
ványi pénztárból évnegyedenként előre fizetve. Ha 
később az egyház 12 métermázsa búzát és 10 méter-
mázsa árpát ad, a búzáért 14 korona, az árpáért 10 
korona vonat ik le métermázsánként a készpénzből. 
Kötelesség : a majdan kijelölendő osztályok vezetése 
az egyházkerületi tanterv szerint. Úrvacsora osztáskor 
— a többi tanítókkal felváltva — bibliaolvasás vagy 
pohártöltögetés. Pályázati kérvények — kellően föl-
szerelve — folyó év augusztus 4-ig az ev. ref. lelkészi 
hivatalhoz adandók be. Az állás folyó évi szeptember 
elsején foglalandó el. Megválasztott tanító nős 50, 
nőtlen 20 koronát kap útiköltségre. (749—II—1) 

A f e l söke lecsény i (Borsod) ref. kántortanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : földhaszonbér, tandíj, 
terményből, 272 korona államsegéllyel 958 korona, 
és 200 korona kilátásba helyezett private pénz. 
2 szoba, konyha, éléskamrából álló lakás, mellék-
épület, kert. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Pályázatok felszerelve augusztus 1. küldendők Batta 
József, lelkészhez, posta Felső-Nyárád. (750—II —1) 

Kassa melletti z sebes i tanítói állomás szeptember 
1-jéig betöltendő. Járandóságai: a községtől 560 ko-
rona, államsegély 240 korona. Folyamodványok július 
24-dikéig Bárcára, Dragóner Béla plébánoshoz inté-
zendők. Az állást köteles egy évig megtartani. Férfi-
tanítók előnyben részesülnek. (754—I—1) 

Fet tend (Somogy) ev. ref. egyház kántortanítói 
állására pályázatot hirdetek. Javadalom : kétszobás 
lakosztály ; készpénz és termények értéke 807 kor. 
20 fill. Okleveles pályázók okmányokkal fölszerelt 
kérvényeiket aug. l-ig Kovács Bertalan tanügyi elnök-
höz küldjék, Kálmáncsa, ph. Somogy. 

TTemeske (Somogy) ev. ref. egyház kántortanítői 
állására pályázat hirdettetik. Javadalom : egyszobás 
lakás, kert és 800 kor. készpénz. Okleveles pályázók 
okmányokkal fölszerelt kérvényeiket aug. l-ig alul-
írotthoz küldjék. Kovács Bertalan, tanügyi elnök, 
Kálmáncsa, póstahely Somogy. (669—I—1) 

Pályázati hirdetés. Bács-Bodrog megye Bo ldog 
asszonyfalvaközségében a közs.jellegűszerb-magyar 
tannyelvű elemi népiskolában lemondás folytán meg-
üresedett egy tanítónői állásra ezennel pályázat hirdet-
tetik. Az állással következő javadalom jár, ú. m. : évi 
800 K fizetés, szabad lakás kerttel és két öl kemény 
tűzifa, továbbá a női kézimunka-tanításért 100 K. Az 
ezen állomást elnyerni óhajtó tanítónők a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr-
hoz címzett, kellően bélyegeit és oklevéllel, továbbá 
nyelvismereteiket, esetleg eddigi tanítói működésüket, 
valamint magyar honosságukat igazoló bizonyítvá-
nyokkal fölszerelve, Bács-Bodrog megye közigazgatási 
bizottságánál legkésőbb 1904. évi július hó 30-ig 
nyújtsák be. Zombor, 1904 június hó 25-én. Latino-
vits Pál főispán, mint a közig, bizottság elnöke. 

(671—1-1) 

H I R D E T É S E K . 

Okleveles tanítónőt 
keresek 9-éves leánykámhoz, negyedik elemire elő-
készítendő. Zongora és német nyelv - ösmeret meg-

kívántatik. Perbeny ik , Guthyné. 
(730-1 1) 

C s e r e - a j á n l a t . 
Állami fizetésen kívül 700 korona mellékjövedelemmel 
bíró kies fekvésű délvidéki községben két tanerős 
iskolánál működő állami igazgató-tanító s róm. kath. 
kántor cserét ajánl. Megkeresések R e c z i e r Fr igyes , 

Zsombolya 60. házszám alatt intézendők. 
(709—1—1) 

Két kisleányom mellé óhajtanék egy 

nevelönöt 
kapni, ki az elemi iskolai tantárgyakat sikerrel tudná 
tanítani, s aki németül tudna a gyerekekkel társa-
logni. Két kisleányom ugyanis folyékonyan beszél 
németül s szeretném, ha nem jönne ki a gyakorlatból. 
Ha az illető zongorázni és franciául is oktathatná a 
gyerekeket, az természetesen még jobb lenne. Az 
illető teljes ellátást nyerne s a háznál mint családtag 
tekintetnék. A pénzbeli honorárium, a körülmények 
szerint az illetővel egyezkedés után állapíttatnék meg. 
Az ajánlatok özv. dr. Bodor Zsigmondné, Mező-
Méhes (Torda-Aranyos vármegye, pósta és vasút-

állomás) küldendők. (672—1—1) 

Nevelöt 
keresek három gyermekem mellé, ki az elemi iskola 
tantárgyait, a zongorázás elemeit tanítani, németül 
beszélni képes legyen. Évi fizetése teljes ellátás mellett 
500 korona Az ajánlkozóktól okmányokat kérem. 
K e l e c s é n y , u. p. Nyárád, Borsod m., R a g á l y i 

Gyula. (706 -II—1) 

Szerény igényű, házias, lehetőleg protestáns vallású 

nevelőnőt 
keresek, ki egy leánygyermekemet az első, a máso-
dikat a harmadik felső leányiskola osztályának, a 
harmadikat pedig szabni, varrni s kézimunkára és 
zongorára tanítani képes legyen. Teljes ellátás, 400 K 
fizetés. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Ajánlatok 
Tomka Miklós földbirtokoshoz, Nagy-Kin iz s , u. p. 

Abauj-Halmaj intézendők. 
(598—II-2) 

Pesttől 1 ' 2 órára fekvő községből óvónő 

cserét 
ajánl Arad vagy Hunyadmegyébe. Cím : Muntyán 

Róza , Déva . (654—1—1) 

T a n í t ó n ő 
kerestetik, ki a polgári iskola tantárgyaira öt leánykát 
(első és második osztály) tanítana s úgy, hogy az év 
végével nyilvános iskolában vizsgázhassanak. Zongo-
rázásban jártas előnyben részesül, amiért külön díja-
zásra számíthat. Fizetés 600 kor. és teljes ellátás. Izr. 
vallású pályázók ajánlatai fényképpel és bizonyívány-
nyal fölszerelve Goldfinger Árminhoz Bonyhádra 

címzendők. (603—1—1) 
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Magyar és jó számtanszerek! 
Ében-féle válto-számgép Vezérkönyvvel 20 K. Szem-
léltető óra 5 K. Rézmérő méterrúd 2 K. Mérték-
gyűjtemény 8 K. Eben Mihály, Zsámbok (Gödöllői 

járás). (721-11—1) 

MARX és MÉREI 
magyar tanszergyár 

BUDAPEST, VI., Aradi-utca 60. sz. 
Fizikai és kémiai tanszerek elemi, ismétlő- és tanonc-

iskolák részére. Jutányos beszerzési forrás. 
(710—XXVI-1) 

KLremli£ka-féle fénytelen 

iskolatábla - máz 
koromfekete, teljesen fénytelen, alkalmas úgy használt, 
mint új táblák bemázolására. A bemázolt tábla 12 óra 
múlva már használható. 1 kg máz 10—12 m2 felületre 
elegendő. 1 kg ára 6 korona, 1 tégely piros vona-

lozási festék ecsettel együtt 70 fillér. 
Több tanszer- és világkiállításon kitüntetve. 

Kremlicka Ferenc, 
droguista, (368—X-8) 

Prága-Karolinenthal, Király-út 4. sz. 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUGHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve. 
(1304-40-32) 

Iskola-l iegedűk kaphatók 
8, 4, 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 

•*)>&> Sternberg Á. és Testvére 
m? es. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében 
BUDAPEST, Kerepesi-út 36 T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről külön) ingyen 
kapható. ( 4 9 0 - 2 5 - 5 ) 

DADOGÁST és minden beszédhibát kezesség 
mellett sikeresen gyógyít Solt 
Lajos, Budapest, V., Báthori-

u t c a 20. sz. Fölvétel naponta 12 l-ig. Ismertető 
bérmentesen és ingyen. ( 4 4 0 — X — 6 ) 

Rendkívüli árleszállítás í 
Tekintettel az előrehaladt idényre, s arra, hogy rak-
táram túl van halmozva finom gyapjúszövetekből s 
különösen azon körülményre, hogy munkásaimat, fog-
lalkoztatni kell, elhatároztam, hogy azon férfiöltö-
nyöket, melyeket eddig 15 frtért készítettem, míg ezen 
túlhalmozott szövetraktáram tart, c sak 9 forintért 
készítek mérték után, remek szabásban, a legjobb minő-
ségű szürke, barna vagy drappszínű gyapjúszövetből, 
vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek a mérték, 
vagy egy viselt ruha beküldése mellett. Postadobozért 
és szállítólevélért 20 krajcárt számítok, 2 öltöny ren-
delésénél a postadoboz és szállítólevél nem számíttatik 
és bérmentve küldetik utánvétellel. Minták a nagy 

költség miatt nem küldhetők. 

Lichtmann Sándor, férfiszabó-mester, 
Budapest, VII., Rottenbiller-utoa. 

Kívánatra szétküldök utánvét mellett 3"20 cm egy 
férfiöltönyre elegendő szürke, barna vagy drappszínű 

gyapjúszövetet 3 forint 50 krajcárért. 
(498—V—5) 

Feiwel L i p ó t u t ó d a 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, iskolaberendezések, tornakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
( 8 7 - 2 6 - 2 0 ) 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOS ERŐRE _ 

BERENDEZETT HANGSZERGYÁR. * 

— (1267-52-28) 

I s k o l a i H e g e d ű v o n ó v a l és lak-

k o z o t t t a t o k k a l 5 i r t 5 0 k r t ó l f e l j e b b . 

l i t - g C l l i ' l vonóval 3 , 4, 5, 6 8, 
fr t tó l f e l j e b b . 

T á r o g a t ó (Rákóczi) i s k o l á v a l 
e g y ü t t 3 0 f r t t ó l fe l jebb 

S l a i i n o i i i u m u k 6 5 frt . f e l j ebb . 

- S T O W A S S E R J . — 
cs. é s k i r . u d v a r i b a n g s r r r n y a r a , a R á k ó c z i 

j m i t u l t l a i o g a t ó egyedü l i f e l t a l á l ó j a 

Budapest, Lánczhid-utcza 5 szám. 
Árjegyzék minden hangszerről külön, ingyen 

— bérmentve küldetik. — I j 

Az a m e r i k a i c o t t a g e - o r g o n á k 
eyárának raktára: 

PA1KR REZSŐ és TÁRSA 
-m BUDAPEST, 

VIII., József-körút 15. sz, 
ajanlja európai szerkezetű harmo-

niauiait ia. 
A gyönyörű hang, melyet az 

nierikai rendszernek elmÓR 
szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 
ira 12» koroiiAUtl fttl-i«.|»l». H boronii. ré«*le-teliben la. 
Kepei, árjegyzék ingyen én 
bérmentve. 5 éri jöt&Uáv 

(1440-62-39) 
Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

M e g j e l e n i k e l a p m i n d e n h é t e n egysze r , c s ü t ö r t ö k ö n (es te) . 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az ö s s z e s óvodák , e l e m i , f e l ső nép- és p o l g á r i 
i sko lák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t é k e s k i r . t a n f e l ü g y e l ő ál tal l á t t a m o z o t t 
községi e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g va m e g y e m e g -
je lö léséve l ) és az u t o l s ó p ó s t a v i l á g o s a n k i í r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 k o r o n a , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 50 flllér. — E g y n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
i d ő r e e l ő f i z e t é s t n e m f o g a d u n k e l . — Az előf ize tés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes s z ó é r t , m i n d e n köz lés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i Által k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . Esryéb h i r d e t é s e k n e k az egész o l d a l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú és e g v h a s á b ú s o r a 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. K E R . , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. 3ÏAC.Y. K I R . EGYETEMI NYOMDA, l . K E R . , ISKOLA-TÉR » . 

Kéziratokat nem. admilt vissza. 

Népiskolai munkánk eredménye. 
A figyelmes szemlélő, kutató, ha az 

1868. évi XXXVIII. népoktatási t.-cikk 
által lerakott alapelveken fölépült mai 
magyar népoktatást végeredményében 
méltatni akarja, szomorú tapasztalatra 
jut. Mint hajdan Rousseaunak, a dijoni 
akadémia által föltett azon kérdésre: 
a tudományok, művészetek újjászületése 
javította-e a közerkölcsöket, — pálya-
nyertes művében nemmel kellett felel-
nie ; úgy nekünk is, ha föltesszük a kér-
dést : újabb népoktatási intézményeink elérik-e 
azt a célt, mélyet népoktatási törvényeink föl-
tételeznek? .. nemmel kell felelnünk. 

Mindenesetre elkedvetlenítő az, ha 
valamely jóakarattal teljesített munká-
nak nincs meg az óhajtott eredményi 
s bizonyára kétszeresen az, ha a ked-
vezőtlen eredmény szellemi téren mű-
ködő munkásoknak buzgó igyekezettel 
s nagy fáradsággal teljesített mun-
kájára mondatik ki. Pedig, aki nem a 
száraz statisztikai adatokat, hanem a 
gyakorlati élettapasztalatokat állítja az 
emberi közművelődés szemlélése s 
megítélésének szilárd alapjául, annak 
föltétlen azon szomorú következtetésre 
kell jutnia, hogy : népiskolai fáradságos 
munkánkkal nincs egyenes arányban annak 
eredménye. Huszonhét évi néptanítói mű-
ködésem alatt az ország jelentékeny 
részeiben gyakorlatilag szerzett tapasz-

talatok engem erre a meggyőződésre 
vezettek, s fájdalom, nemcsak engem, 
s bennünket tanítókat, de a társadalmi 
élet műveltebb, sőt népünk természetes 
ésszel gondolkozó józan itéletű ele-
meit is. 

Nincs természetesebb lelki állapot, 
mint hogy minden becsületes és törekvő 
munkás minél jobb, tökéletesebb művet 
igyekszik kezei közül kiadni. S ha óha-
jának, vágyainak, eszményeinek nem meg-
felelő az, elkedvetlenítő s majd ennek 
nyomán törekvő akaraterő kél lelkében 
megszüntetni a gátló okokat, föltalálni 
az alkalmas eszközöket, melyek segé-
lyével vágyainak netovábbját, — minél 
tökéletesebb mű előállítását, — s lel-
kének egyensúlyát helyreállíthassa, a 

egeiéged est elérhesse. Ha így van ez 
közönséges napszámos, iparos s más 

Wnyagi téren foglalkozó munkásnál is: 
jrnennyivel inkább így van nálunk néptaní-
tóknál, kiknek a gyönge testi s szellemi 
tehetségekkel rendelkező zsenge gyer-
mekből „Isten képére és hasonlatos-
ságára" számot tartó embert kell ne-
velnünk ! 

Mindenesetre nekünk kell tebát leg-
első sorban észrevennünk, megtalálnunk 
a hibát, mely terhes de magasztos 
munkánk sikerét gátolja. Nekünk kell 
ostromolnunk, megdöntenünk az aka-
dályokat, s . megtisztítanunk, szabaddá 
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tennünk az utat, mely a népnevelés 
igazi értelemben kitűzött célnak elé-
réséhez vezet. 

E dolgok fölött sokat gondolkoztam, 
tanítói körökben, gyűlésekben vitat«-
koztam s szaklapjainkban írtam. De 
gondolataim, vitatkozásaimnak mindig 
csak ez a végeredménye: népiskolai 
fáradságos munkánknak azért nincs meg 
a magunk által is hőn óhajtot t ered-
ménye, mert a népiskola munkájának 
mérlegében csak elenyésző mennyiség-
ben találhatjuk a nevelést, a tanítás 
súlya, az ismeret-tömés mennyisége 
teljesen alányomja azt. Yagyis : tanítunk, 
de nem nevelünk. 

Tovább fűzve gondolatainkat, e kér-
dést vethetjük föl: mi annak az oka, 
hogy a népiskola az ismeretközlésre, 
szerzésre, a tanításra fekteti a fősúlyt 
s az általános népnevelés iránti köte-
lezettségét csak másodsorban teljesíti? 

E ténynek is kerestem, kutattam s 
hitem szerint meg is találtam az igazi 
okát, s azt következő feleletbe fog-
lalom: Hogy a népiskola tanít inkább, 
mint nevel, annak oka : a) rajtunk 
kívül eső tényezőkben; b) magunkban és 
c) népoktatási intézményeinkben van. 

Minden emberi fogalom, gondolat, 
ítélet többé-kevésbé gyarló. Egy-egy 
fontos, életbevágó eszme csak a minden 
oldalról s forrásból származó tárgyilagos 
hozzászólás, szigorú kritika kohóján 
átjutva, megtisztulva tar that jogot arra, 
hogy azt mindenki megdönthetien igaz-
ságul fogadja el: fönti tényeket, bár 
hosszas gyakorlati téren szerzett tapasz-
talataim vezettek arra, — mint álta-
lános igazságokat senkivel elfogadtatni, 
senkire erőszakolni nem óhajtom. Lelkem 
azonban megnyugvást csak úgy találhat, 
ha a fölvetett kérdés fölött meginduló 
eszmecsere vagy állításom ellenkező-
jéről győz meg, vagy kiderítvén a tény-
állást, megtalálja s kijelöli az eszkö-
zöket arra nézve, hogy népiskolai mun-
kánkban a tanítás és nevelés közötti 

összefüggés, szoros kapocs, összhang 
úgy a magunk, mint hazánk népoktatása 
jól fölfogott érdekéből miként létesít-
hető, s a népiskola igazi hivatását: a 
népnevelést mi módon oldhatja meg leg-
tökéletesebben. 

E cikk keretében népnevelésügyünket 
oly közelről érintő kérdéseimre nagy 
vonásokban jelzett s általánosságban 
megadott feleleteimet ez alkalommal 
nem részletezem. Fönntartom azonban a 
jogot, hogy, ha e nagyon sokak s nálamnál 
hivatottabbalc által, más-más alakban 
fölvetett, de érdemileg soha meg nem 
bírált s q1 nem döntött eszmét a tanító-
világ, figyelmére méltatván, komoly 
vita tárgyává teszi : akkor igen tisztelt 
szerkesztő úr engedelmével szerény 
nézeteimet elmondhassam.* 

Yajha ez eszme tisztázásával határ-
jelzőt állíthatna a magyar néptanítóság 
kedves hazánk népnevelésének múltja 
és jövője között! 

(Füzesgyarmat.) Lázár István. 

A >olt csajkáskerület tanügye. 
A Mária Terézia által 1764-ben Titelen 

szervezett s 1766-ban június 28-án telekköny-
vi! eg átadott, a hon határainak megvédése 
céljából fölállított katonai határőrvidék tisza-
torkolati lakóit — vizén való szolgálatra rendel-
tetvén — „csajkásoknak" nevezték, kik a 
szárazföldön szolgáló „granicsároktói" némileg 
különböztek. 

Ezen terület a műveltebb nyugattal szoros 
összeköttetésben levén, a műveltségnek aránylag 
magas fokán állott. A tanítók fizetés- és nyug-
díjügye, a tankötelezettség legalább is oly 
rendezett volt, mint ma. A triviális (elemi) 
iskola tanítója egy hadseregbeli hadnaggyal 
egyenlő rangfokozatban állott anyagilag és 
erkölcsileg, tehát tekintélyét ezen társadalmi 
rangfokozat biztosította s hogy ez mit jelent, 
mi tanítók tudjuk legjobban. 

Például lefordítom a hivatalos tantervet, 
mely következő: 

I. osztály. Hittan: az előírt imádságok és 
a katekizmusból a feleletek. Irva-olvasás: hangoz-
tatás, betűztetés, olvasás a „Fibel"-ből tárgyi 

* Hozzászólásokat 3 hét keretén belül elfogadunk. 
Szerh. 

» 
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magyarázattal. Számolás: fejben mind a négy 
alapmívelet 100-ig; írásban csak az összeadás 
és a kivonás. 

II. osztály. Hittan: ismétlése az imáknak 
•és a katekizmusnak. Német nyelv: a) német 
olvasás: az első olvasókönyv kiolvasása, fordí-
tása anyanyelvre, tárgyi magyarázás ; b) német 
nyelvtan : névelő, fő-, mellék- és számnév, név-
más, ige a ragozással ; c) német helyesírás : 
rövid mondatok írása. Számolás a négy alap-
mívelet egynevü számokkal fejben és írásban. 
Földrajz: alapfogalmak. 

I I I . osztály. Hittan: közép katekizmus, az 
•egész biblia, új szövetség; az evangélium minden 
szombaton fölolvasandó és megmagyarázandó. 
Német nyelv: a) német olvasás: a 2. olvasó-
könyv; a nem németek anyanyelvükre fordítják; 
tárgyi magyarázás; b) német nyelvtan: szótan, 
az egyszerű, bővített és összetett mondat; c) 
német helyesírás : mondatolás, tekintettel a 
német nyelv 3 alapszabályára ; d) szabad írási 
gyakorlat: leírás, elbeszélés, a levél, könnyebb 
ügyiratok. Számolás: a négy mívelet többnevü 
számokkal. Gazdaságtan: a gyümölcsfa-, selyem-
termelés és a méhészet. Ének: néhány dal az 
imakönyvekből és az „Osztrák Arion"-ból. 
Földrajz: Ausztria, Magyarország, Európa. 

Meg kell jegyeznem, hogy úszásra is tanítot-
ták a gyermekeket, ami természetes is, tekin-
tettel a csajkások rendeltetésére. 

A tankötelezettség törvényének végrehajtását 
illetőleg bátran állíthatom, hogy a katonai 
kormányzat ezen munkáját mai napig sem 
értük el. 

Minden tanköteles gyermeket pontos iskola-
látogatásra szorítottak. A mulasztók Kimutatása 
hetenként történt. A gyermekek iskoláztatása 
katonás szigorral és pontossággal vitetett keresz-
tül; számtalan irat bizonyítja, hogy az iskolát 
mulasztó tanköteles, vagy a kimaradt tanuló 
ügyét a cs. és kir. hadügyminiszterségig fölviszi 
és a törvény rendeletének érvényt szerez. 

Ma, midőn az iskolába nem járó tankötelesek 
száma oly megdöbbentő arányokat mutat, lehe-
tetlen a volt határőrvidéki tanügy katonai 
organizációjának ezen jó "oldala hánt teljes 
elismerésünkkel nem adóznunk. 

A tanfelügyelet szintén katonai és különálló 
volt az anyaországtól kiszakított ezen részen; 
egy 1827. évi március 18-án kiadott ezred-
parancs ekkép határozza meg: „Hogy az ezred-
területeken s a csajkáskerületben, nemkülönben 
a közbirtokosság (Kommunitäten) területén az 
iskolai bizottságot (Schulkomission) kik képezik, 
s ezeknek jogkörük és kötelezettségeik meddig 
terjednek, a zászlóaljnak ezennel azon fölvilá-
gosítás adatik, hogy az ezredekben s a csajkás-

kerületben minden nép (triviális) és községi 
iskolának felügyelője a legközelebb lakó tiszt 
és a század kezelőtisztje. 

Iskolai bizottság az ezred, illetve zászlóalj 
parancsnoka által kiküldendő s elnöklő törzstiszt-
ből és kezelő századosból, a helybeli lelkészből és 
a térparancsnokság főtanítójából alakítandó. 

Általában, az iskolafelügyelő köteles szorgal-
masan és váratlanul az iskolákat meglátogatni, 
a tanulók szorgalmáról, tisztaságáról, jó elő-
meneteléről, a tanító célszerű bánásmódjáról 
meggyőződést szerezni, hanyag tanítókat meg-
inteni és az iskolai bizottságnak kimerítő 
jelentést tenni ; az iskolai bizottságnak köteles-
sége felügyelni arra, hogy az iskolaügyi ren-
deletek és szabályzatok mikép hajtattak végre ; 
a tapasztalt rendellenességeket meg kell szüntetni 
és az oktatásügy fejlesztését célzó eszközöket 
s módokat javaslatba hozni, azok keresztül-
vitelének esetleges akadályairól is beszámolni." 

A tanítóképzésnél fősúlyt a gyakorlati kikép-
zésre helyeztek, miért is a városi vagy főiskolá-
kat végzett jelesebb növendékeket, akik hajlamot 
tanúsítottak a tanítói pálya iránt, az egyes 
főiskolák jelesebb tanítói mellé osztották be 
„gyakornokokul" s mint egy 1299/826. sz. a. 
kiadott ezredparancs említi, ezek havi 1 frt 
30 kr. v. p. segélyben részesültek. Ily minő-
ségben többnyire két évet töltöttek, mely idő 
alatt a felügyelő tanító köteles volt a gyakor-
nokot tanítani, a tanításban, fegyelmezésben 
útmutatást adui famulusának ; elhaladásáról, 
rátermettségéről, erkölcsi magaviseletéről fele-
lősséggel járó jelentést tenni a zászlóalj parancs-
noksághoz, mely ezen jelentésekből statisztikai 
kimutatást szerkesztett s ezt küldték be az 
ezredparancsnoksághoz. 

Ha a tanév végén a gyakornok minősítési 
táblázata kedvező eredményt tüntetett föl, 
„tanítójelölt"-té léptették elő s havi 4 frt 
v. p. segélyt kapott. Ha ezen minőségben is 
kifogástalan volt a gyakornok, a cs. és kir. 
udvari tanácsnak (mely egyenlő volt a mai 
közokt. minisztériumunkkal) 1826. évi október 
29-én 3882. sz. a. kiadott rendeletére képezdei 
tinfolyainra küldetett azon célból, hogy amit 
gyakorlatilag már elsajátított, azt a szerzett 
ismeretek alapján elméletileg is énjébe forrassza. 
Ezek is részesültek ösztöndíjban. 

De nemcsak a gyakornokok, tanítójelöltek 
és képezdei növendékek ösztöndíjazásáról gon-
doskodtak, hanem a határőrvidék iskoláinak 
jelesebb tanulóiról is. Az 1825/6-iki tanévben 
ezen címen 958 frt 20 kr. osztatott ki. 

Az iskolai ügykezelés noha sok munkát 
adott, mégis oly, mondhatni szőrszálhasogatásig 
van szervezve, mely a fönnálló iskolák beléle-
tének legmegbízhatóbb képét nyújtotta s így 
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a fensőbb hatóság könnyen áttekinthette a 
tanintézet előnyeit, hátrányait. 

Ennek igazolására álljon itt a következő 
ezredparancsnoksági rendelet : 

„Minthogy a katonai határőrvidék iskola-
ügyének állapotáról és az oktatás minőségéről 
szóló évi jelentések nem fogalmaztattak egy-
öntetűen s azok némelyike több, mások pedig 
kevesebb adatot szolgáltatnak, mint amennyi 
az egésznek megbírálásához szigorúan kívána-
tos: ennek következtében a nagymélt. hadügyi 
tanács 1826. augusztus 10-én kelt rendeleté-
nek 2910. számú parancsával szükségesnek 
találta, az iskolai évi jelentések szerkesztését 
és fogalmazását illetőleg külön szabályzatot 
készíttetni. Ezen szabályzat mintái az egyes 
iskolák fölvételi táblázataihoz, a kerületi és 
ezredesi összkimutatásokhoz csatoltatván, el-
rendeltetik, hogy ezen példányok a jövőben 
úgy az ügykezelő hatóságok, mint a taninté-
zetek részéről kiválóan szemügy előtt tartas-
sanak, miért is a zászlóalj mindazoknak, kik 
az évi jelentést szerkesztik, megküldi. Magától 
értetődik, hogy már a folyó évi jelentések 
ezen szabályzat szerint szerkesztendők. Péter-
váradon, 1826. évi szeptember hó 30-án. Báró 
Siegl s. k. altáborszernagy." 

Ezen évi jelentések fejezetei a következők: 
1. Az iskolafelügyelők szorgalma és gondos-

kodása. 2. A hitoktatók ügybuzgósága és 
alkalmazhatósága. 3. A tanítók magaviselete o o 
és munkássága. 4. A tananyag földolgozása. 
5. A tanulók használhatósága s ezek aránya 
a létszámhoz. 6. Az iskolai épület és tanszerei-
nek állapota. 7. Az iskolai naplók rendszeres 
vezetése és azok állománya. 8. Rendkívüli 
iskolalátogatások, adományok, alapítványok s 
egyéb események. 9. A nyilvános oktatás hiányai 
vagy előmozdító eszközei. 10. A vasárnapi 
ismétlőiskola állapota. 11. A tanügyet illető 
különös megjegyzések. 

íme az oktatás nevelés egységességének, egy-
öntetűségének úgyszólván gerince. 

(Titel.) Zitta János. 

Védekezés az alkoholizmus ellen. 
Panaszhangokat és vészkiáltásokat hallunk 

az erkölcsök sülyedéséről, valamint anyagi, 
testi és szellemi romlásról s züllésről. 

Ezen veszedelmeknek egyik fő oka : a szeszes 
italok mértéktelen élvezete, az alkoholizmus. 

Másutt mindent elkövetnek az alkoholizmus 
által okozott anyagi és erkölcsi károk meggát-
lására, nemzetközi anti-alkoholikus kongresszu-
sokat tartanak, egyesületeket alakítanak ; nálunk 
a mult évben hívta föl a tanítósag figyelmét 
a miniszter az alkoholizmus elleni védekezésre. 

Ha körültekintünk az életben, különösen 
azt tapasztaljuk, hogy a munkásnép fogyasztja 
legjobban a pálinkát. Abban a balhiedelemben 
él, hogy a szesz táplál, növeli az izomerőt. 
Annak, aki dolgozik, tápláló ételekre van szük-
sége. A munkásnép nélkülözi az ily ételeket, 
de pálinkára, mint szerinte erősítő italra, ok-
vetlen kell pénznek jutnia. Reggel, délben, 
este a pálinka nem hiányozhatik, mert szerinte 
ez adja meg az erőt a további erős munkára. 
Ez a hit tévedésen alapul; ma már határo-
zottan be van bizonyítva az, hogy az alkohol 
nem táplálék, nem erőnevelő és nincs is mele-
gítő hatása. Az alkohol az erőt gyengíti, az 
elmét tompítja, a testet kimerültté teszi, nem 
melegít, hanem ellenkezőleg: számos betegségnek 
kútforrása. Azonkívül az alkohol a családi 
kötelékeket lazítja, szaporítja az árvákat, el-
hagyatott gyermekeket, özvegyeket. 

Amint az alkoholizmus terjed, úgy szapo-
rodik a bűncselekmény, a szegénység, a betegség 
és az erkölcstelenség. Az alkohol méreg. Az 
idegrendszert pusztítja, zavarja az általános 
táplálkozást, általában zavarokat idéz elő. Az 
iszákosság a rossz házasélet alapja. Az alkohol 
élvezete miatt a lakosság fele korcs. 

Az alkohol teljesen megzavarja az agy mű-
ködését. A pálinka, a bor, a sör egyaránt 
káros. A sörnek nincs tápértéke, s míg a 
pálinkaivók szeszőrjöngésbe, delirium tremensbe 
esnek, addig a mértéktelen sörivók elbutulás-
ban, gyomor- és szívtágulásban szenvednek. 

A szesznek tehát nincs tápereje. 
1. Itt van a tanítóságnak s vele együtt az 

értelmes embereknek első főteendője a néppel 
szemben. Magyarázza meg a népnek, a munká-
soknak, hogy nagyon csalódnak, ha azt hiszik, 
hogy a szesz táplál és melegít ; a szesz nem 
ad erőt és kitartást a munkához, sőt ellenke-
zőleg : gyengíti a szervezetet, beteggé és munka-
képtelenné teszi. Az alkohol izgat, ami veszedelem. 
Első pillanatra úgy tetszik, hogy ivás után 
fáradsága eltűnt, de ha elillan az alkohol ha-
tása, a fáradtság, kimerülés érzete fokozottabb 
mértékben jelentkezik. Persze ezután újra kí-
vánja az italt s a vele járó kellemes izgalmat, 
így jut sok család az elszegényedés és erkölcsi 
züllés útjára. 
' Az alkohol az emberi test minden szervét 
megtámadja, gyakran halálos kimenetellel vég-
ződik. Azonkívül előidézi a megvakulást, süket-
séget, ér-elmeszesedést, tüdősorvadást, szív- és 
gyomortágulást, szív-, vese- és májelzsírosodást, 
idegbetegségeket, cukorbetegséget, maláriát és 
a kolerát. Belekergeti az alkohol az embert az 
öngyilkosságba. Erről világosítsa föl a tanító 
a népet, győzze meg róla, hogy a szesz nem 
szükséges az ember megélhetésére, ajánlja 
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helyette nekik a tápláló ételeket, akkor lesz 
erejük a kitartó munkára és egészségesek is 
maradnak, boldoggá teszik családjukat s szol-
gálatot tesznek vele a hazának. 

Ha figyelemmel kísérjük a községünkben 
történő dolgokat, ha olvassuk az újságokat, a 
törvényszéki rovatot, a sok testi sértést, ember-
ölést, rablógyilkosságot, tapasztalhatjuk, hogy 
ezen bűnök okai leggyakrabban az alkohol él-
vezete. Börtöneink kiürülnének, ha az alkohol-
nak nem hódolna népünk. 

2. Második teendője a tanítónak elterelni a 
népet és a gyermekeket a kocsmáktól, pálinka-
butikoktól, pincéktől. Alakítson helyettük a 
tanító a lelkésszel, a jegyzővel és az értel-
mesebb emberekkel egyetértve ifjúsági egyesü-
leteket, olvasóköröket, kaszinókat, alkoholellenes 
egyesületeket, tartson itt fölolvasásokat, adjon 
kezükbe újságokat, mulattató játékokat, de — 
szesz nélkül. így kellemesen szórakoznak, nem 
költenek, egészségesek, józan és tetterős embe-
rekké válnak. 

3. Tapasztaljuk, hogy különösen az arató 
nép fogyasztja nagyban a pálinkát ; szegődéskor 
kikötik, hogy naponként bizonyos mennyiségű 
pálinkát kapjanak. Hassanak oda a tanítók az 
uraságoknál, illetve gazdatisztjeiknél, hogy 
pálinka helyett inkább olcsó bort avagy pénzt, 
tejet kapjanak s tiltsák meg nekik a pálinka-
ivást. 

4. Nagy a teendője ezen a téren a tanító-
nak az iskolában. Nem egy ízben láttuk már, 
hogy gyermekeink pálinkát reggeliznek s részeg 
fővel jönnek az iskolába. A szag kellemetlen a 
tanítóra s a gyermekekre nézve is, de meg 
ily gyermekekkel eredményes tanítás lehetet-
lenség. Itt nincs más mód, mint : küldje a tanító 
haza a gyermeket s egy másik fiúval izenje 
meg ennek okát s vegye magának legközelebb 
azt a kis fáradságot, menjen el a gyermek 
szülőjéhez, világosítsa föl őt a pálinkáivá» káros 
hatásáról. Azt hiszem, lesz eredménye a tanító 
ebbeli fáradozásának. Azonfölül használja föl 
ezt az alkalmat a tanító azonnal az iskolában, 
magyarázza meg a tanulóknak a pálinkaivás 
káros hatását, keményen tiltsa meg annak 
élvezését s adja tudtukra, hogyha még egyszer 
hasonló állapotban jön az iskolába, hazaküldi. 

Vannak az olvasókönyvekben alkoholellenes 
olvasmányok is. Ezeket bőven tárgyalja a tanító 
s vonassa le belőlök az erkölcsi tanulságot. 
Használjon föl minden tárgynál minden alkal-
mat, hogy az alkoholizmus káros hatásáról a 
tanulókat meggyőzhesse. 

Vigyázzunk arra is, hogy a gyermekek kocs-
mába ne menjenek. Minden megyében van erre 
nézve szabályzat ; ha valakit mégis ott találunk, 

szigorúan járjunk el vele szemben, a szabályzat 
illető §-a értelmében. 

Hagyjuk meg tanulóinknak, hogy lakoda-
lomba, pincékbe, mulatságokba, bálokba ne 
menjenek, vagy ha el is mennek, időben, este 
9 órakor hazatérjenek, feküdjenek le, hogy 
másnap friss erőben, józan ésszel jöhessenek az 
iskolába. Hagyjuk meg nekik azt is, hogy szeszt 
ne igyanak, kérjük föl erre a szülőket is s ha 
jóindulatú figyelmeztetésünk nem használna, 
jelentsük föl a szülőket az illetékes hatóságnál. 
Ne nézzünk el semmit sem e tekintetben, 
fojtsuk el csírájában, mert ha szemet hunyunk, 
napról-napra jobban sülyednek a bűn ösvényé-
ben s késő lesz a fölvilágosítás. 

Ezek, nézetem szerint, a tanítók teendői az 
alkoholizmus meggátlása tárgyában. Ha ezeket 
követik a tanítók, hasznos szolgálatot tesznek 
a társadalomnak, a hazának és hálát érdemel-
nek ki minden ember részéről. 

E téren azonban mindent a tanító sem tehet 
meg, bele kell vonnunk a társadalmat, az egy-
házat és az államkormányt is. Törvényhozás 
útján ki kell irtani a házi pálinkaégetőket, a 
szeszre, főleg a pálinkára magas adót kell ki-
vettetni. Azonkívül szombaton és ünnep előtt 
való este a kocsmák becsukandók és csak hétfőn 
reggel, illetve az ünnepet követő nap reggelén 
nyithatók ki. Igaz, hogy így a bevétel, az adó 
is csappanna, de mily csekély veszteség az, 
az emberek sűrű halálozásával szemben ! Inkább 
más úton kellene az elveszett adót pótolni. 

Tovább a kocsmák számát kevesbíteni, a 
nyilvános kiméréseket beszüntetni, a részegség 
ellen szigorú törvényt alkotni, azt erélyesen 
végre is kellene hajtani; s végül a gyermekek 
a kocsmázástól törvény útján eltiltandók lenné-
nek. Amely szülő gyermekének pálinkát ad, 
érzékenyen nem pénzbírsággal, hanem elzárással 
büntetendő. 

(.Szekszárd.) Nayy Béla. 

A hazafiság fejlesztése a gyakor-
lati életben. 

A hazafiságot erősítő ünnepeket a törvény-
szabta napokon, az utasításokhoz híven, min-
denkor lelkiismeretesen s pontosan megtartja 
az ország összes tanítósága. Hall ott a gyer-
mek buzdító, oktató beszédet hol az intézet 
igazgatójától, hol pedig a tantestület egyik-
másik tagjától. A gyermekkar elénekli a 
Hymnust, Szózatot, egyik-másik jobb növendék 
elszaval egy szép, lélekemelő, hazafias költe-
ményt, melyet ismét dalok követnek. Ezzel 
azután vége az ünnepélynek; a gyermeksereg, 
a tanítóság elszéled s élvezi a szünnapot. S a 
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gyermek legmaradandóbb emléke e napról ta-
lán az, bogy szabadjára csaponghatott réten, 
mezőn, erdőn ; hogy az iskolai fegyelem ez egy 
napon nem keríthette hatalma alá. 

Ezzel nem akarom azt állítani, hogy a 
hazafias, nemzeti ünnepek megtartása cél-
nélküli avagy szükségtelen, hanem igenis rá 
akarok mutatni arra, hogy így, e már meg-
szokott módon megtartva, nem vésődnek be 
kellőképen a gyermek lelkületébe, nem keltik 
fel eléggé a gyermek érdeklődését s utánzó 
ösztönét. 

A tanítót, az iskolát a gyermek, nap mint 
nap, maga előtt látja. A Szózatot, Hymnust 
s egyéb hazafias dalokat az énekórákban heten-
ként legalább is egyszer elénekli. A hazafias 
verseket pedig az arra szánt olvasási órákban 
is hetenként legalább egyszer elrecitálja, s 
amidőn iskolai ünnepélyt rendezünk, e meg-
szokott dolgokból állítjuk össze a programmot 
s csak annyiban lát újat a gyermek, hogy az 
egész tanítói kart, az iskola összes növendékeit, 
egy lobogókkal, galyakkal földíszített helyiség-
ben látja. Minden esetre e környezetben másnak, 
némikép újnak tűnik föl neki a megszokott 
ének és szavalás, de azért azt a lelket átható, 
szívet emelő érzést nem kelti föl benne, mintha 
ez még nagyobb ünnepélyességgel, t. i. a város 
vagy a falu összes előkelőségei, az egyházi s 
világi elöljárók s számtalan szülő részvétele 
mellett történnék. 

Az iskolának továbbá lehetővé kellene 
tennie azt, hogy az ünnepélyen még a leg-
szegényebb gyermek is egy széles nemzeti jel-
vénnyel föl legyen díszítve. Sokkal fontosabb, 
számottevő egyéniségnek véli akkor önnönmagát 
a gyermek s a figyelmét is jobban koncentrálja 
a körülötte történendőkre. Természetesen, ez 
alkalmakra az egyház férfiai díszornátusban, az 
elöljáróság szintén ünnepi díszben jelennék 
meg, nagyban előmozdítva ezáltal is a nap 
ünnepi jelentőségét, szóval a társadalom az 
iskolával egyetemben vállvetve igyekeznék, fára-
doznék azon, hogy nagyjaink emléke, egyes 
nemzeti momentumok felújítása, azok nevelői 
hatása mindjobban kidomboríttassék s eltörül-
hetetlen nyomot hagyjon hátra a gyermek 
lelkületében. 

Nem volna szabad a gyermeket a községi, 
avagy jótékonyságot jutalmazó, az érdem ki-
tüntetését célzó ünnepélyes aktusoktól sem el-
vonni. Jelszavunk eddig jóformán az volt, hogy 
minden gyülekezet, nagyobb összejövetelről 
tartsuk vissza a gyermeket, ne lábatlankodjék 
a nagyok közt, ne halljon, ne lásson még min-
dent, elérkezik ideje erre nézve is elég korán. 

Pedig lásson, halljon a gyermek, de ter-
mészetesen tanítói fölügyelet mellett. így nevel-

hetünk csak belőle mélyen érző, hazafiságért, 
erényekért, honszeretetért lelkesedő egyéniséget. 
Rengeteg terünk nyílnék erre itt, a főváros 
közvetlen szomszédságában. Hány királylátoga-
tás, irodalmi vagy más téren kiváló egyénnek 
kitüntetése, a nemzeti önérzetet emelő ese-
mények megünnepeltetése, a művészet, ipar és 
kereskedelem fellendülését célzó egyesületek, 
épületek létesítése esik itt meg. E mozzanatok-
nak a nagy nyilvánosság, de különösen a ser-
dülő ifjúság előtt kellene végbemenniök, hogy 
azok emléke a viaszként hajlítható gyermek-
lei kekben maradandó nyomot vésnének, buz-
dítva akaratukat a tettre, munkásságra, a jó 
iránti szeretetre, a rossz megvetésére. 

Tekintsünk csak végig a világ nagy nemze-
tein, tanuljuk meg tőlük a szépet, az utánzásra 
méltót. Kisérjük figyelemmel azt a módot, 
mellyel honszeretetet oltanak serdülő nemzedé-
keikbe. Itt nemcsak a müveit nyugattól tanul-
hatunk, hanem a barbárnak tartott nemzetektől 
is. Öldöklő csata folyik a távol keleten, egy 
eddig alig figyelemre méltatott, majdnem meg-
vetett népfajjal, s ime azok, kik eddig lenézték 
e népfajt, kénytelenek most fejet s térdet haj-
tani a mesésen, bátran, kitartóan, fáradságot 
s félelmet nem ismerő küzdelme előtt, mely 
egyik győzelmet a másik után biztosítja neki. 
Azt állítják sokan, hogy a japánok csakis az 
európai műveltségnek köszönhetik győzedelmei-
ket, melynek, szakítva a mult hagyományaival, 
szabad tért, s útat engedtek hazájukban. 
Tagadhatatlan, hogy sokat tanultak az európaiak-
tól és sokban talán még mestereiket is túl-
szárnyalták, de tisztán e tudással nem érnének 
célt egy, az újkor összes vívmányaival fölszerelt, 
katonailag kitűnően képzett nemzettel szemben, 
ha a honszeretet nem lángolna szívükben oly 
kiolthatatlanul. S valamint most, a háború 
alkalmával, Japán összes színházaiban csakis 
a hazafiságot ébresztő s fejlesztő jelenetek 
adatnak, előadások tartatnak, úgy valóban a 
béke idejében sem mulasztottak el egy alkalmat, 
sem, amellyel fiaikban a honszeretetet s haza-
fiságot erősíthették, fejleszthették. 

De nem is kell oly messze mennünk : tekint-
sünk csak át a szomszédba, — Bécsbe. Ha 
ott egy arra méltatott egyén díszpolgárrá 
választatott, az fölavatással történik, nem úgy, 
mint minálunk. 

Ok nem elégesznek meg azzal, hogy a dísz-
oklevelet a küldöttség az illető egyénnek egy 
kis beszéd kíséretében átadja, — az illető egy 
pár köszönő szót rebeg — s ezzel vége. Ott 
föllobogózzák, földíszítik a városházát s értesí-
tik az összes iskolákat, hogy ekkor s ekkor 
X vagy N úrnak diszpolgárrá való fölavatása 
lesz. Az iskola tudja kötelességét. Minden 
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osztályból egy pár növendéket kiszemel, széles 
nemzetiszín - szalaggal földíszítve, s egy vagy 
két tanító vezetése alatt az e célra, a társu-
latok által ingyen rendelkezésükre bocsátott 
omnibusz- vagy villamos-kocsibon viszik őket 
a városházára. 

Ott már ünnepélyes közönség várja az érke-
zőket. Az egyházi férfi papi díszben, a város 
elöljárósága, a polgármesterrel élén, teljes dísz-
ben. Egyszer csak kinyílnak a városháza összes 
kapui s a szélrózsa minden irányából kocsik 
robognak be, óriási nagy gyermeksereg özönlik 
be ünnepi díszben, a derekat átfogó széles 
nemzeti jelvénnyel. Kipirult arcuk, érdekfeszítő, 
kíváncsi tekintetük nagyban emeli az ünnepélyes 
hangulatot. Rendesen istentisztelet előzi meg 
a díszoklevél átadását, melyet a polgármester 
beszéde követ. Az ünnepeltért ez alkalommal 
a város díszhintója indul, s az oklevél átadásá-
nál a polgármester kiemeli az ünnepelt erényeit 
s különösen azt a szolgálatot, melyet a város 
a díszoklevél átadásával jutalmazott meg. 

A gyermeksei'eg figyelemmel kíséri az egész 
aktust s bizonyosan álmokat sző a jövőre nézve, 
melyeknek mindegyikében önnönmagát látja ki-
tüntetettnek. Különösen nagy nevelői hatása 
van a Salvator-érem kiosztásának, melyet leg-
inkább tanférfiaknak, tanítóknak osztanak ki. 
Van kis és nagy ezüst, kis és nagy arany 
Salvator-érem. Ennek tulajdonosa bárki lehet, 
ki arra érdemesnek találtatott. T. i. az, ki 
valamely szolgálatot tett a városnak, vagy ki 
híven s pontosan teljesíti kötelességeit, ki híven 
szolgálta hazáját, becsületes munkában érdemült, 
őszült meg, mind, mind egyenlő jogot formál-
hat^ reá. 

És mindenkor kitüntetésszámba megy az, 
ha valaki éremhez jut, mert csak az igaz érde-
met jutalmazzák meg vele. Ekkor újra meg-
nyílnak a városháza dísztermei, a díszhintó 
elindul a kitüntetettért s a gyermeksereg 
megjelenik, ezer meg ezer gyermekszem meg-
villan, midőn az érmet az ünnepelt mellére 
tűzik, s ezer meg ezer fogadás esik meg ilyen-
kor, hasonló érdemek által hasonló kitüntetésre 
szert tehetni. 

Ez az intézmény, nálunk is meghonosítva, 
beláthatatlan nagy nevelő-eszközzé válhatnék, 
s a szép fővárosunkhoz való még nagyobb 
ragaszkodásra buzdítana bennünket. Nincs is 
talán az osztrák fővárosban egy gyermek sem 
ki császárját ntm ismerné. Mert a bécsi meg-
ragad minden alkalmat, hogy gyermekeinek 
uralkodóját megmutassa, viszont annak figyel-
mét a serdülő ifjúságra irányítsa. A bécsi 
Urániában a világ összes látványosságai után 
mindig Bécset s környékét mutatják, szép vál-
tozatokban és előnyös világításban. 

Mennyivel szebb Budapest látképe, de előt-
tünk annyira megszokott, hogy már figyelembe 
se vesszük. Legföljebb akkor jövünk annak 
tudatára, ha egy idegen nemzetbeli dicshim-
nuszokat zengedez róla. 

Ezt kellene a felnőtteknek s a gyermek-
seregnek egyaránt mutatnunk, kedveltté tennünk 
édes hazánkat, hazánk fővárosát, hogy ennél 
szebbet, kedvesebbet ne is ismerjünk. 

Az iskolai ünnepélyeket a község elöljáró-
ságával egyetemben tartsuk, a nagyobb ünne-
pélyesség kedvéért, és ne csak tisztán az iskolai 
ünnepélyeken, hanem a más, nemzeti avagy köz-
ségi ünnepeken is jelenjen meg tömegesen a 
gyermeksereg. Az ilyfajta ünnepeket kedvel-
tessük meg a gyermekekkel, nehogy tévútra 
terelődjenek s a saját felelősségükre vegyenek 
részt oly összejöveteleken, mely reájok nézve 
erkölcsileg káros hatással járna. 

Hogy a téves tanoknak gátat emelhessünk, 
szükséges az, hogy a gyermek minél több 
lélekemelő, erkölcsnemesítő ünnepély tevőleges 
tagja legyen. 

(Kispest.) Vörösváry Béláné. 

Dlagyar nyelv tanítása néiuet 
tannyelvű iskolákban. 

A Néptanítók Lapja hasábjain ily cím alatt 
megjelent közleményem (a 17. számban) kar-
társaim körében szélesebb érdeklődésre talált, 
mint reméltem . . . 

írásbeli és szóbeli fölszólításokat kaptam, 
melyek egyértelmuleg oda konkludálnak, hogy 
thémámat tüzetesebben iparkodjam a nagy 
nyilvánosság elé hozni ; egyik-másik kartársam 
különösen arra kíváncsi, miként ismertetem 
meg tanítványaimmal otthonukat: nevezetesen 
a családot, a hazát és részeit stb. 

Ez óhajnak és kíváncsiságnak ezúttal pró-
bálok eleget tenni. 

Miután a gyermekek az iskolában és az 
udvarban (mindig a szemléltető oktatás alapján) 
a szükségesekkel körülményesebben megismer-
kedtek, tovább lehet velük menni az utcára s 
onnan a lakó- vagy szülői házba. Történjék 
pedig ez a megismertetés a következő módon : 

Tanító : Az iskola udvarából hová megyünk ? 
Gyermek: Az iskola udvarából (vagy röviden: 

az udvarból) az utcára megyünk. 
T. : Mit látunk az utcában ? 
Gy. : Az utcában házakat látunk (a gyermek 

mindig teljes mondatban feleljen). 
T.: Kik laknak a házakban? 
Gy. : A házakban emberek laknak. 
T.: Kinek a háza előtt vagyunk most? 
Gy. : Mi most a Paliék háza előtt vagyunk. 
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T. : No gyermekek, most menjünk mind-
nyájan e házba. 

Az ilyen látogatást a tanító többször ismé-
telje meg, hogy a gyermekek kézzelfoghatólag, 
szemmelláthatóiag győződjenek meg mindenről. 

T. : Hány fala van a háznak ? 
Gy.: A háznak négy fala van. 
T.: Ki építi a házat? 
Gy.: A házat a kőmíves építi. 
T. : Hány fedele van a háznak ? 
Gy. : A háznak egy fedele van. 
Miután a gyermekek még megtanulják, hogy 

a háznak egy vagy több kéménye van s hogy 
a házfalakban vannak az ajtók, ablakok, lép-
csők, szobák, a pince, a konyha stb. — be-
megyek velük a szobába. 

T. : Mi van a szobában ? 
Gij. : A szobában van a kályha, az ajtó, az 

asztal, a zsámoly, pamlag, tükör, óra, lámpa 
stb. (Megjegyzem, hogy a gyermek itt már 
nagyon sok olyan tárgyat ismer, amiről az 
iskolában már volt szó.) 

T. : Ki van a szobában ? 
Gy. : A szobában van az atya. 
T.: Ki a család feje? 
Gy. : A család feje az atya. 
T.: Kik vannak még a szobában? 
Gy.: A szobában vannak még az anya, a 

testvérek, a nagyatya, a nagynéne stb. 
T.: A háztartást ki vezeti? 
Gy. : A háztartást az anya vezeti. 
A szobából a konyhába megyünk. 
T. : Mi van a konyhában ? 
Gy. : A konyhában van a takaréktűzhely, a 

f'a, a fedő, lábas, palack, mozsár, seprő stb. 
Ezután a ház részeit ismertetem meg. 
T. : Minek a része az istálló ? 
Gy. : Az istálló a ház része. 
T.: Mik vannak az istállóban? 
Gy. : Az istállóban állatok vannak. 
T.: Miféle állatok vannak az istállóban? 
Gy. : A ló, a tehén, a kecske stb. 
Ezután a kertbe vezetem a gyermekeket. 
T. : Hol van a kert ? 
Gy. : A kert a ház mögött (előtt) van. 
T.: Mi van a kertben? 
Gy.: A kertben fa, fű, virág stb. van. 
A kertből a szántóföldre sétálunk, innen 

pedig az erdőbe tehetünk kirándulást. Ez 
alkalommal megtanulja a gyermek a hasznos 
növényeket, a mezei és erdei állatokat. A búzát 
pld. így ismertetem meg hasznos oldaláról : 

T.: Milyen föld előtt vagyunk most? 
Gy. : Most búzaföld előtt vagyunk. 
T. : Mi készül a búzából ? 
Gy.: A búzából liszt készül. 
T. : Ki készíti a lisztet ? 
Gy. : A lisztet a molnár készíti. 

T. : Mivé őrli a molnár a búzát ? 
Gy. : A molnár a búzát lisztté őrli. 
T. : Mit süt anyánk a búzalisztből ? 
Gy. : Anyánk a búzalisztből kenyeret süt. 
T. : Jó és szükséges étel a kenyér ? 
Gy. : A kenyér jó és szükséges étel. 
T.: Lehet-e tésztát is sütni a búzalisztből? 
Gy. : A búzalisztből tésztát (kalácsot) is 

lehet sütni. 
T. : Ki a kenyérkereső a családban ? 
Gy. : A családban az atya a kenyérkereső. 
Egy más alkalommal asztalos- vagy kovács-

műhelybe vezetem a gyermekeket, ahol a 
különféle mesteremberekkel és mesterségekkel 
ismerkednek meg. Itt különösen az igeragozás 
szolgálatában álljanak a tanító kérdései. 

T.: Mit fűrészel az asztalos? 
Gy. : Az asztalos deszkát fűrészel. 
T. : Az elébb még fűrészelt, de mo-t ő is 

pihen. 
T.: Mit csinált az asztalos? 
Gy. : Az asztalos fűrészelt. 
T.: Fog-e re ég később is fűrészelni? 
Gy.: Később is fog még fűrészelni. 
T.: Te fűrészeltél-e már Pista? 
Gy. : Igen, tanító úr, én már fűrészeltem. 
T.: Hát ti fűrészeltetek-e már? 
Gy. : Igen (vagy nem) fűrészeltünk. 
Magától értetődik, hogy a műhelyben lát-

ható eszközök neveit is megtanulják a gyer-
mekek. 

T. : Milyen eszközöket használ az asztalos ? 
Gy. : Az asztalos vésőt, fűrészt, kalapácsot, 

fúrót, ráspolyt stb. használ. 
T. : Milyen eszközökre van szüksége a sza-

bónak ? 
Gy. : A szabónak ollóra, tűre, gyűszüre, vasa-

lóra van szüksége. 
T.: Milyen eszközökkel dolgozik a kovács? 
Gy. : A kovács kalapáccsal, harapófogóval, 

fújtatóval, fúvóval stb. dolgozik. 
Azt is megtanulják a gyermekek, hogy mit 

készítenek a mesteremberek. 
T.: Mit készít a kádár? 
Gy. : A kádár hordót, csöbröt készít. 
T. : Mit csinál az esztergályos ? 
Gy. : Az esztergályos pipaszárat, rokkát 

csinál. 
T. : Mit készít a fazekas ? 
Gy. : A fazekas fazekat, lábast készít. 
T.: Mit készít a nyereggyártó, kötélgyártó, 

kárpitos, üveges, ónmíves (cin-öntő), bognár, 
órás, harangöntő, bádogos stb. 

A hét napjait, az év hónapjait, szakait az 
iskolában tanulják meg a gyermekek. A tanító 
kérdései lehetnek ebben a körben : Mi volt 
tegnap ? tegnapelőtt ? Mi lesz holnap ? holnap-
után ? Hány hét, nap van egy hónapban ? 
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Hány hét, hónap, évszak van egy esztendő 
ben? stb. 

Megtanítja a tanító a gyermekeket a magyar 
köszöntésre. 

T.: Hogy köszöntök reggel? 
Gy. : Jó reggelt kívánok. 
T.: Hogy köszöntünk nappal? 
Gy. : Jó napot kívánok. 
T.: Mit kell mondani, ha este találkoztok 

valakivel ? 
Gy. : Jó estét kívánok. 
T.: Mit mondotok, ha nyugvóra készültök? 
Gy.: Jó éjszakát kivánok. 
T.: Utasnak, vendégnek, rokonnak, hogy 

köszöntök, ha elmegy? 
Gy. : Jó szerencsét kivánok, Isten áldja 

meg stb. t 
A tárgyak színeit, alakját, az állatok hangját, 

az ég tüneményeit (fény, szivárvány, égiháború) 
is könnyen megtanulják a gyermekek, de erről 
esetleg majd más alkalommal lesz szó. 

A föntebbi beszélgetés révén az igerago-
zással, a fő- és melléknévi igenévvel, a sze-
mélyes és mutató névmással, a tárgyraggal 
(sajátító raggal is) és névutókkal ismerkedik 
meg a gyermek. 

Természetes, hogy Hűbele Balázs módjára 
itt se érünk célt, lassan, de biztosan kell 
haladni s különösen nagy súlyt kell helyezni 
a folytonos ismétlésre. Amit egyszer a gyer-
mek jól megjegyzett magának, azt meg is 
tartja, de hogy ezt megcselekedhesse, időre 
van szüksége, ami alatt a többszöri hallást 
értem. 

Igen örülnék, ha kedves kartársaim, kik e 
cikk megírására buzdítottak, nemcsak helye-
selnék e dolgozatomat, de a gyakorlatban is 
megpróbálkoznának vele, mert célja csak úgy 
volna elérve. 

S mi ez a cél? 
Mi lehetne más, mint magyarrá tenni tes-

testől, lelkestől mindenkit, hogy testvérekként 
megértve egymást, a honszerelem nemes tüzé-
ben egyesüljünk hazánk fölvirágoztatására. 

(Riczing.) Hoffmann Richárd. 

Külföldi szemle. 
Az alkohol méreg. Nem új dolog, hiszen 

mindenütt küzdenek ellene, épp azért folyton 
figyelmeztetni kell arra az igazságra, hogy az 
alkohol akár sörben, akár borban, akár pálin-
kában élvezze az ember : ártalmas. Hivatott 
körökben tisztában vannak azzal, hogy a 
gyomorra, a májra, a szívre, az erekre és a 
vesére ártalmas befolyással van. De különösen 
az agy funkcióit támadja meg és leggyakrab-
ban oka azoknak a betegségeknek, m elyek 

iránt a sokat ivó ember különösen fogékony. 
Egy bécsi lap írja, hogy harmadrésze azok-
nak az embereknek, kik évenként a bécsi 
őrültek házába vitetnek, az alkohol áldozata. 
Az iszákosak azonban nemcsak maguknak árta-
nak, hanem megkárosítják a társadalmat is. 
Mennyi családi szerencsétlenség okozója az 
alkoholj hány ártatlan gyermeket foszt meg 
ifjukoruk napfényétől és mennyi pénzt költe-
nek a beteg, téboly és fegyházak eltartására ! 
Ennek a méregnek már mérsékelt élvezete is 
mélyen belenyúl az ember életébe. Már kis 
mennyiségek is megnehezítik a fölfogást. Az a 
körülmény azonban, hogy az alkohol épen az 
agynak legfinomabban működő ellenőrző részeit 
bénítja meg, okozza, hogy a mérsékelten ivó 
ebből a hatásból semmit sem vesz észre, hanem 
azt hiszi, hogy könnyebben és behatóbban dol-
gozik, habár úgy mennyiségileg, mint minősé-
gileg munkaerőben veszt. És ezért a tévedésen 
alapuló jóérzésért az ember életének egy részét 
adja oda Az életbiztosító társaságok több 
évtizedet átfoglaló statisztikai adatai szerint 
az alkohollal élő biztosítottak 8 évvel 
előbb halnak meg. Az alkohol hatásának leg-
szomorúbb oldala azonban ennek a méregnek 
káros befolyása az utódokra. Száz és száz 
esetben lehet látni, mint dönti bajba és nyo-
morúságba a szülők iszákossága az ártatlan 
gyermekeket ; mert bizonyos az, hogy igen sok 
gyermek testi és szellemi gyengeségét, hülye-
ségét stb. közvetve vagy közvetlenül elődei 
„szomjának" köszönheti. És ezért a méregért 
majdnem minden európai állam többet ad ki, 
mint a hadseregért és hajókért. Ausztriában a 
lakosság egy-egy feje évenként 9 liter alko-
holt fogyaszt; ez 1400 millió koronára rúg. 
A német birodalom 56 millió lakosa 1901-ben 
hadseregért és hadihajókért 870, kenyérért 
1700, húsért 2250, szeszes italokért 3310 
millió márkát adott ki. E jelenségekkel szem-
ben a tanító tétlen nem maradhat, már azért 
sem, mert hivatásbeli tevékenysége az ivás rút 
szokása által nagyon meg van nehezítve, Foglal-
kozzunk tehát ezzel a kérdéssel, és legyünk 

magunk is — tartózkodók. 

* 

A lelküeg-beteg gyermek. Ezen cím alatt dr. 
Türkéi Siegfried figyelemre méltó előadást tar-
tott Bécsben. Büntetőtörvényünk szerint a 
személyek beszámíthatóságát mindaddig fölté-
telezik, míg kételyek nem merülnek föl. Emel-
lett a gyermekek szellemi zavai-odását teljesen 
figyelmen kívül hagyják. Látjuk azonban, hogy 
a szellemi epilepsziában szenvedő gyermekek 
leggyakrabban követnek el büntetendő cselek-
ményeket. Mivel hisztérikus gyermekek a figyel-
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met magukra akarják vonni, hamis följelenté-
seket tesznek, amelyek e gyermekek beteges 
hazugságában (pseudologia fantasztika) találják 
okukat. Különösen nemi merényletek és zsaro-
lások azok, melyeket e gyermekek följelentenek, 
s az bizonyult he, hogy e följelentések fele 
koholt. Igen kevés súlyt helyeznek a törvény-
székben a gyermekek patológiai álmaira s az 
ezek által előidézett emlékezési zavarokra. A 
Stem tanár által Berlinben kiadott: „A tanú-
vallomás lélektana" c. folyóiratban ki van 
mutatva, hogy egészséges gyermekek is nagyon 
megbízhatatlan tanuk, hiszen az a tulajdonság, 
hogy helyesen megfigyelni és reprodukálni tud-
janak, még kisebb mértékben van meg nálok, 
mint a felnőtteknél. A gyermekek által elkö-
vetett bűntények nemeit nem lehet speciali-
zálni. Többnyire olyan bűntények, melyek nagy-
fokú kegyetlenséget árulnak el. Tolvajlások, 
nemi bűntények, gvujtogatások a leggyako-
riabbak. Az előadó gyakorlati javaslatai a 
következők : 1. A gyermekek tanúvallomása 
csekélyebb értékének elismerése. 2. Az egész-
séges és beteg gyermekek elkülönítése az 
iskolában. 3. Ügyvéd kirendelése az állam 
részéről kiskorú (gyermek) gonosztevők részére. 
4. A javító-intézetek szabályozása. 5. Föltéte-
les elitélés és föltételes megkegyelmezés. 6. 
Egyéni nevelés. 

IRODALOM. 
Elemi számtan. Vezérkönyv a váltó mód-

szerhez. Irta: Eben M., kapható a szerzőnél 
(Zsámbok, gödöllői járás). Ára 2 K. A szám-
tanban is van reform. Ilyen a váltó módszer, 
egy előbbi reform (a helyrendszer) folyománya. 
E módszernek kulcsa abban áll, hogy 9 után 
nem tizes egység (10), hanem tízegy (X mint 
sokaság) következik, mely aztán beváltandó 
1 tízesre. A számlálás eddig teljesen gépies 
volt ; az üzleti számgépek úgy vannak szer-
kesztve, hogy 9 után 1 tizes, 99 után 1 százas 
ugrik elő. A gyermek nem így gondolkodik; 
nála 9 egység után tíz egység jön, s csak 
nagy későn jut annak tudatára, hogy az alatt 
1 tizest kell érteni. Azért nem világos előtte 
a helyrendszer, s ha ismertetik, magyarázzák 
is neki, hamar elfelejti, holott a számtanban, 
ha jól tanítják, semmit sem lehet feledni, leg-
kevésbbé pedig a számolás alapját, a hely-
rendszert. — Eben vezérkönyve oda vezet, hogy 
a helyrendszer nem mint lecke szèrepel a 
számtanban, hanem annak légkörét képezi, 
melyen kívül nincs számélet. Hogy é módszer 
nemcsak az írásbeli számolást teszi értelmessé, 
hanem megkönnyíti a szóbelit is, láttuk a M. T. 
Otthonában, ahol a pedagógiai szakosztály 

egyik tavaszi vitaestélyén egy zsámboki III. 
osztálybeli 9-éves parasztleányka (Szalai Orzsi) 
öt számhelyen pótkivonást végzett, s e kérdést: 
mikor született, aki 1900-ban 57 éves korban 
halt el ? így fejté meg : született előbb és 
pedig 57 évvel előbb; 1900-ból vagyis 189X 
(ezernyolcszázkilencventíz-)ből 57, marad 1843. 
46 kr hány f? 46 kr kétannyi f; 2-szer 46 
az 8X és 2 (nyolcvantíz és kettő) vagyis 92. 
Föltűnt, hogy nem tétováz hallgatagon, hanem 
folyton hangosan gondolkodik. — Ez a 9 ívnyi 
illusztrált füzet csak első része a Vezérkönyvnek, 
2—3 évre való; 2-ik része az új tanterv szen-
tesítése után fog megjelenni. Uj műszókat is 
találunk e könyvben, ilyen: pót- és vétkivonás, 
szorosztás-mérosztás, osztály és rész, pl. 3-nak 
harmadosztálya 1 egész, l-nek harmadosztálya 
I harmadrész. írásban kezdettől fogva pót-
kivonást, szóban csak vétkivonást használ. 
Előnye az is, hogy a munkás-segélypénztárt 
több gyakorlati példában ismerteti. — Kifo-
gásoljuk azonban, hogy a végzendő műveleteket 
fejtegetés nélkül állítja föl, pl. megtudom 
osztás által ; mert habár a tanító azt nem 
mellőzheti, a Vezérkönyvnek föladata, arra 
vezetni és szoktatni. (m.) 

Olcsó Könyvtár. Ennek a Gyulai Pál jeles 
szerkesztésében s a Franklin Társulat kiadásá-
ban megjelenő népszerű gyűjteménynek leg-
újabb füzete az 1346—1349. sz., Garay János 
balladáit és életképeit teszi olcsó, 80 filléres 
kiadásban hozzáférhetővé. Az Olcsó Könyvtár 
teljes jegyzéke ingyen kapható minden könyv-
kereskedésben. 

A szusz. Humorisztikus regény. írta : Szabó 
Endre. (Második kiadás.) Ritka madár irodal-
munkban a humorisztikus regény, mely mű-
fajnak Szabó Endre csaknem egyedüli, de 
mindenesetre egyik legkiválóbb művelője. A 
II ívre terjedő testes kötetet az „Érdekes 
Könyvtár" kiadóhivatala adta ki, igen szép, 
ízléses, színes címborítékban. Ára szokatlanul 
olcsó : egy korona. Kapható minden könyv-
kereskedésben. 

Érdekes könyv jelent meg legutóbb a 
FranMin-Társulat kiadásában: Piscsevics orosz 
tábornok vándorlása és Icalandjai. Piscsevics 
szlavóniai szerb volt, a XVIII. század egyik 
hányatott életű szereplője, aki pályája derekán 
orosz szolgálatba lépett, s az orosz hadsereg-
ben tábornok lett. Tanulságos adatokat nyújt 
ez az emlékírás Magyarország XVIII. század-
beli néphuüámzásairól is. A regényes emlék-
iratot a szláv eredetiből Huszár Imre fordította. 
A könyvet, amelynek ára 2 korona 50 fillér, 
több egykorú szereplő arcképe diszíti. 
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Az ifjú apostol. 
Beszterce-Naszód megyében, a havasok alján 

van egy kis oláh község. „Hogy a jó Isten is 
megfeledkezett erről a községről, annak az az 
oka — mondta egy öreg emher — hogy népe 
buta, dologkerülő volt s engedte, hogy a nap a 
hasára süssön. Tönkre ment már ott minden, még 
az iskolához is alig kapnak tanítót. Az megy oda 
csak, kiről a Gondviselés teljesen levette a kezét." 

Hogy történt, nem tudom. Elég az hozzá, 
hogy ennek az oláh községnek az iskolájához 
nevezték ki az én Gábor barátomat, aki alig 
19 éves volt, amikor kikerült a tanítóképző-
intézetből. Jó fiú volt. Egyike volt az intézet 
eminenseinek. Lelkesedett a nemes eszmékért 
— s mint a legtöbb fiatal ember — rózsás szín-
ben látta a jövőt. Tért keresett, hol működési 
vágyának kielégítést nyújthasson. Apja korán 
elhunyt, édesanyja is az o keresetére volt 
utalva, s így meg kellett ragadnia a legelső 
kínálkozó alkalmat, hogy mindennapi kenyerét 
megkereshesse. S hogy ide került, apostol 
akart lenni, igazi apostol. 

Mikor megkapta az írást, hogy állomását 
foglalja el, azonnal vonatra ült. A kis oláh 
falu az állomásról nézve inkább tünt föl valami 
elhagyott tanyának, mint falunak. Egészen a 
havasok alján, alig pár ház s azok is milyen 
állapotban ! Egyik-másik düledezett s az ablak-
üveget a legtöbb helyen papiros pótolta. 
A szalmás háztetőkön a szél garázdálkodásának 
a nyomai látszottak. Mindenütt a szegénység 
s a hanyagság nyomai mutatkoztak. S mikor 
a feltételes megállóhelyen barátom leszállott, 
egy rozoga szekér várakozott reá. Amint le-
szállott, egy oláh ember állt eléje, bocskor 
volt a lábán s fehér báránybőr-kucsma a fején. 

— Adjon Isten ! Hát maga az új tanító ? 
Mert hát én elejébe jöttem. 

— Én vagyok — felelt Gábor oláh nyelven. 
— Hát aztán hol van a cók-mókja? Hadd 

teszem föl a szekérre. 
Miután a csomagokat a szekérre rakta s ő 

maga is fölült, félvállról odaszólt : 
— Üljön föl kigyelmed is, akad tán még 

ott annyi hely. Még el találja veszíteni a cipőjét 
ebben a nagy sárban. 

Gábor fölült a szekérre, mely elé két „mo-
kány" ló volt fogva s megindult a szekér. 
Közben megeredt a társalgás is. 

— Ki küldte magát elémbe szekérrel? 
— Hogy hát ki küldött ? Hát a papom 

küldött, az oláh pap. 
— Igazán, milyen jók maguk, hálálkodott 

Gabi. — A kocsis csak hallgat. Látszik, mon-
dana is valamit, meg nem is. Végre megszólalt. 

— De hiszen tavaly a másik tanítót az 
ördög se várta. Eljött, aztán itt volt, aztán 
elment. 

— Hát miért ment el, nem szerették ? 
— Bizony szerették is, meg nem is. Pedig 

derék ember volt. — Aztán szájába fogta a 
pipaszárának a másik végét s egészen hátra 
fordulva, bizalmasan kérdezte: 

— Ugy-e maga oláh? 
— Nem én ! Testestől, lelkestől magyar 

vagyok. 
— Hogy a jó Isten áldja meg magát. Hej, 

hogyha ezt a pap tudta volna, nem küldött 
volna engem elejébe. Hát tudja, kedves tanító 
úr, most már nincs lakat a számon, meg-
mondom én a dolgot úgy, amint van. Mert 
hiszen az én nagyapám is Nagymagyarország-
ból került ide s bizony belőlem itten olyan 
oláh lett, hogy magyarul nem is tudok be-
szélni. Nemes Kiss Károlynak hívták a nagy-
apámat. Talán hallotta is a hírét? Engem az 
egész falu csak „Juon"-nak hív. Itt a nadrágos 
embert nem szeretik. Látom én a képéről, a 
tanító úr nem fog itt maradni sokáig, elmegy 
innen, mint a másik. A „kurátor" (egyházfi) 
azt mondta, hogy az új tanító bizonyosan oláh 
lesz s azért jöttem szekérrel elejébe. 

Közben beérkeztek a faluba. Fehér daróc-
posztóból készült nadrágba, hosszú ingbe, 
„merevaló"-ba bújtatott emberek támasztották 
a kapufélfákat (jobban mondva: a kapufélfák 
támasztották őket), szívták rövidszárú pipájukat 
s bámultak a levegőbe. Nézték a tovadöcögő 
szekeret, de egyiknek sem jutott eszébe, hogy 
bizony illenék a sapkát megemelni. 

—• Hát ezeknek nincsen semmi dolguk ? 
— kérdé Gabi a kocsistól, látva a sok tétlen 
embert. 

— Mi volna már? Ami kevés termés volt, 
azt rég eladták a zsidónak, épen elég volt, 
hogy a porciót (adót) kifizessék. A málé-érésig 
hadd pihenjenek. 

— Hát egyéb munka nincs? Talán akadna 
valami munka a ház körül is? 

— Hát hiszen volna mit dolgozni, de lusták 
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az emberek. Pénz csak épen annyi kell, amennyi 
adóra elég, aztán a máléterméssel beérik a 
nyárig. Különben még senki sem balt meg 
közülünk éhen. 

Egy zsindelyes ház közelében állott meg a 
szekér. 

—- Csak menjen be a tanító úr, itt lakik 
a pap. 

A kölcsönös bemutatás s üdvözlések után 
leültették. Meg is kínálták étellel, „preszkurá-
val", meg szalonnával, meg juhtúróval. Éhes 
volt Gabi s jó étvággyal kebelezte be az 
eléje rakott eledeleket. Közbe bejött a pap 
leánya, Flórika, s Gabi úgy találta, hogy kelle-
mesebb a helyzet, mint ahogy a kocsis beszéd-
jéből következtette. 

így volt ez pár napig, míg az iskola mel-
letti lakást kissé rendbehozták. A Flórika 
szépsége hatással volt Gabira. Beszéd közben 
át-áttértek nemzetiségi kérdésekre is, s Gabi 
ilyenkor hallgatott, de egyszer már olyan vala-
mit mondott a pap, amit Gabi szó nélkül nem 
hagyhatott. Többről többre s a jó barátságot 
ellenszenv váltotta föl. Mikor Gabi a lakásába 
költözött, a pap így szólt a feleségéhez: „Meg-
lásd, három hónap múlva megszökik innen." 

Pár hét múlva derűs volt a tanítói lak . . . 
Egy öreg, édes jó néni gyönyörködött az ő 
szemefényében, büszkeségében, egyetlen gyer-
mekében, kinek minden gondolata édes jó 
anyjáé — s hazájáé volt . . . 

* 

— Igen, úgy van, kedves tanító úr. On 
fcsak tavaly előtt jött ide s nem tudja, hogy ez a 
község öt évvel ezelőtt virágzó volt. Egyszer 
csak tűz ütött ki s elhamvasztotta az egész 
községet. Leégett minden, e pár viskó, az 
iskola s a templom maradt sértetlenül. A le-
égettek javarésze ahelyett, hogy munkába állott 
volna, átment Romániába koldulni s ottrekedt. 
Akik meg itt maradtak, mint láthatja, tengőd-
nek napról-napra. Előttük más úr nincs, csak 
a papjuk, kinek mézes magyarfaló beszédeit 
szent áhítattal hallgatják . . . Lássa fiatal bará-
tom, hasztalan teszi az éjjelt is nappallá, hiába 
minden buzgalma, nem sokra megy velük. 
On fiatal — engedjen meg, tapasztalatlan, nem 
ismeri eléggé az életet — azokat a szép ideális 
eszméket az életben megvalósítani — legalább 
itt — nem lehet. Hagyjon föl túlbuzgó munká-
jával, ez aláássa különben is kissé megrongált 
egészségét. Fogadja meg jó tanácsomat. . . 
Miért nem hagyja itt e helyet, miért nem megy 
máshová? — kérdé a járás jóindulatú ősz 
orvosa. 

— Pályázzam ? Hova menjek ? Kevés a fóka, 
sok az eszkimó. Protekcióm sincs. 

— De mégis, próbálja meg. Ön fiatal, tehet-
séges ember, miért temetkeznék e hitvány 
fészekbe ? 

Gabi hallgatott. Lelkét mély bánat gyötörte. 
Látszott az arcán, hogy szenved. 

— Ön akar távozásra bírni ? Ön, doktor úr, 
ki ott volt édes jó anyám halálos ágyánál ? . . . 
Szegény jó anyám! . . . pihen! . . . Nincs sen-
kim a világon. Dolgozom, küzködöm . . . Aztán 
különben is . . . Ismeri érzelmeimet Flórika 
iránt. Nem tudnék megválni tőle. A fájdalom-
ban ő volt egyedüli vigaszom, szenvedéseimért 
az ő nemes, jó szíve kárpótol. Angyal . . . ég-
ből szállott angyal . . . Hogy ne lássam őt? 
Ne . . . csak ezt ne kívánja tőlem . . . Lemon-
dok mindenről, de róla soha. 

— Csak ne volna ennek a magyarfalónak a 
leánya ! 

— Tudja mi történt csak két nappal is 
ezelőtt ? A szomszéd község gyermekeit abla-
kom alá gyűjtötte s oláh nyelven gúnydalokat 
énekeltetett . . . S nekem nem volt erőm ki-
rohanni s megfenyíteni őt tulajdon kezeim-
mel — lihegte Gabi. 

— Ne izgassa magát fiatal barátom, legyen 
nyugodt. 

— Igaza van. Nyugalomra van szükségem . . . 
Már nyugodt vagyok . . . S ha el is akarnék 
menni, bántana a lelkiismeret, vádolnom kel-
lene önmagamat, hogy gyönge vagyok a tettek 
mezején harcolni. Égy van még, ami némi 
kárpótlást nyújt: azok a gyermekek, akik két 
év óta a kezem alá járnak, olyan nagyon 
ragaszkodnak hozzám . . . Gyógyítson meg 
doktor úr, majd meglátja . . . csak ez az át-
kozott köhögés ne fojtana . . . majd meglátja, 
pár év múlva minő változás lesz itten. 

Az orvos csak bólintott fejével. 
— Legyek csak ismét teljesen egészséges! 

Mondja őszintén doktor úr : — úgy-e, az én 
bajom nem súlyos? Ugy-e, ez a köhögés és 
láz majd elmúlik ? 

— Él, el, hogyne ! De most feküdjék le s 
pihenjen. Két hétig semmit sem szabad dol-
goznia. 

Aztán rendelt orvosságot, adott utasításokat 
s elment. Gabi az ablakhoz ment. Szép 
novemberi nap . . . A nap épen lemenőben 
volt . . . Gabi egy széket vont az ablak mögé, 
leült. Az ablakból látni lehetett a temetőt . . . 
A leáldozó nap sugarai visszaverődtek s ara-
nyos szőnyeggel vonták be azt a hantot, mel) re 
egy karcsú női alak virágokat hintett s 
amelyre Gabi könnyes szemei tapadtak . . . 

* 

Karácsonyi szünidőre hazautaztam Erdélybe. 
Otthon értesültem, hogy Gabi nagyon beteg. 
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Ünnep szombatján este érkeztem hozzá. Egy fül-
ledt levegőjű szobában feküdt. Mikor beléptem, 
felém irányította beesett szemeit. Miután ágyá-
hoz mentem, gyönge testével rámborult s keser-
vesen zokogott. 

Asztalán egy csomó csupor állott, melyek-
ben jószívű asszonyok hoztak ételt s orvos-
ságot. Két nő volt a szobában : Flórika s édes-
anyja. 

Juont — ki ott őgyelgett az udvaron — 
orvosért küldtem. 

A beteg beszélni kezdett, bár nagy meg-
erőltetéssel. Elmondta, hogy a tavasszal a tan-
felügyelő nála járt s így szólt: „Istenem, ha 
a nemzetiségi vidéken mindenütt ilyen tanítók 
volnának!" S ez serkentette, újabb lelkesedést 
öntött bele s dolgozott megkettőztetett erővel. 

— Sokat szeretnék dolgozni, de félek, nincs 
időm reá. Pista (Flórika s édesanyja már 
künn voltak) ígérd meg nekem, hogyha én 
meghalok, Flórikáról, ki mindenem e világon, 
s édesanyjáról, ki utóbbi időkben anyám 
helyett anyám volt, nem feledkezel meg. Hogy 
a papot elzárták, én vagyok az oka, nem tűr-
hettem tovább. No, igérd meg! — s zokogni 
kezdett. 

Alig tudtam elcsitítani. Yégre elaludt. 
Kimentem. Szomorú volt minden. A két 

nőnek a könnye kiapadt a sírástól. Este volt 
már, mikorra az orvos a harmadik községből 
megérkezett. Megvizsgálta a beteget. Erős 
tüdőgyulladás. Ma éjjel megválik: élet, vagy 
halál-e ? 

Betegünk aludt. Míg más helyeken a kará-
csonyfa mellett fényárban, örömmámorban 
úszott a legtöbb ember, addig a fülledt le-
vegőjű kis szobában, melyben egy kis mécses 
szórta szét halvány sugarait, a beteg ágyánál 
hárman összetett kezekkel rebegtük: „Jó 
Atyánk, tartsd meg őt minekünk!" 

Egy forró augusztusi napon ott barangol-
tunk a besztercei havasok között. Hárman 
voltunk : egy festőművész-csemete, egy medikus 
és én. Minden csomagunkat a rajtunk levő 
ruha; egy rajztömb vázlatokkal, tiszta s agyon-
firkált papírdarabok és kiürült pénztárcáink 
képezték. Ahhoz a faluhoz közeledtünk, ahol 
Gabi lakott. Fáradtak voltunk, lábainkat csak 
úgy húztuk magunk után. 

Amint a tanítói lak udvarára léptünk, egy 
kutya szaladt elénk s megugatott. Az ugatásra 
egy ismerős alak jött elő. Az öreg Juon volt. 

— Adjon Isten jó napot, bácsi! Itthon a 
tanító úr ? 

— Nini, ki van itt ! Jaj, hogy meg fog-
nak örülni a tanító úrék, csak tessenek be-

sétálni, áldja meg a jó Isten. De mennyit is 
emlegették a tanító úrék a tekintetes urat ! 

Az öreg tessékelésére épen indulni akartunk, 
mikor valaki hátulról megragadott, megölelt s 
egy forró csókot nyomott ajkamra. Gabi volt. 

— Hozott Isten, fiúk ! Csakhogy itt vagy-
tok ! Na, csak befelé ! Anyjukom, Flórikám, 
gyere csak, nézd, ki van itt. 

A kertből takaros asszonyka sietett be. Volt 
öröm ! A félje engedelmével meg is csókolt. 
(Ez volt a legerényesebb asszonyi csók.) Ha 
mindegyiküknek három szája lett volna, akkor 
sem beszélhettük volna ki magunkat. 

Másnap Szent István király napja volt. Az 
oláh templomba mentünk. A toronyban nemzeti 
színű zászló. A gyermekek a Hymnuszt éne-
kelték. Az istentisztelet után az iskolába ment 
a falu apraja-nagyja. Gabi beszélt hozzájuk ; 
majd apró-cseprő rajkók, kik alig tudták a 
magyar szót kiejteni, verseket szavaltak; majd 
a gyermekek — s egy dalkar felnőttekből — 
felváltva énekeltek. Mi tátott szájjal bámultunk. 
Hisz' ez még nálunk az Alföldön sem megy 
így ! Gabi csak nézett ránk s mosolygott. 

Mikor az ünnepélynek vége volt, haza-
mentünk. Gyönyörködtünk a kis család boldog-
ságában. Este, mikor javában beszélgettünk 
— addig nem lehetett, egyik el sem ment, a 
másik már jött, ki tanácsot kért, de minden-
kinek volt valami dolga — egyszer csak föl-
hangzik az ének az ablak alatt. 

Mi csodálkoztunk. — Mit tettél, hogy eny-
nyire megbűvölted őket? 

— Semmit — mosolygott Gabi — csak 
szerettem őket. S ez a szeretet eredménye. 

S az ifjú párnak segítettünk mi is öröm-
könnyeket hullatni. 

— De hiszen ez boszorkányság ! Te lehe-
tetlen dolgokat műveltél! 

— Nem! Csak a szívüket ragadtam meg. 
Nem riasztott vissza semmi. Kiállottam elvisel-
hetetlennek látszó gyötrelmeket, dolgoztam 
éjjel-nappal, ahol csak egy kis ferde hajtást 
láttam, azonnal kivágtam, kiállottam az élet-
halál tusáját ; én nem törtem meg, ők simultak 
hozzám, egyenként. S most boldog vagyok. Nincs 
az a kincs, nincs az az állás, melyért én ezt 
a regényes kis fészket elhagynám. Hát mond-
játok fiúk, kell-e ennél több? Szeretek minden-
kit s szeret mindenki, úgy-e, édes Flórikám? 

— Ennél többet a mennyország sem adhat — 
volt az édes felelet. 

A munka önmagában hordja jutalmát. Gabi, 
te népednek igazi apostola vagy! 

(Nagyvárad.) Yárady István. 

a£X«j»K3e 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Egei Róza hosszúfalusi állami 
polg. isk. h. tanítónőt a zalatnai áll. polgári 
leányisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé ; 
Vári Elek oki. tanítót a homoród-kemény falvai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szldenár Pál 
oki. tanítót a keczerkosztoláni áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Garay Jolán oki. kisdedóvónőt 
áll. kisdedóvónővé és szolgálattételre a göncz-
ru-zkai közs. kisdedóvodához osztotta be; 
Schreiber Gizella oki. kisdedóvónőt a kolozs-
karai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Szabó 
József oki. tanítót a tiszakeresztúri áll. elemi 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Gemziczky Irma oki. 
kisdedóvónőt a velbachi áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé ; Scsávniczki, Gyula oki. tanítót 
a kis-szeretvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Csiszár Aranka kőrösmezei áll. el. állandó h. 
tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítónővé ; Tihanyi Antal oki. tanítót a rebrini 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Kniesz Ferenc 
oki. tanít t a sopronhársfalvai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Szabó Mariska oki. kisded-
óvónőt a majláthfalvi állami kisdedóvodához 
khdedóvónővé ; Hajas Eszter németpalánkai 
ál1, polg. leányisk. h. tanítónőt a nagykikindai 
áll. polg. leányisk.-hoz a XI fiz. oszt.-ba segéd-
tanítónővé; Bodonyi Mária oki. kisdedóvónőt 
a draskoveczi áll. kisdjdóvodához kisdedóvó-
nővé ; Kovács Mihály oki. tanítót a felső-
remetei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Pintér Lujza nagykárolyi áll. 
pol^. isk. s.-tanítónőt jelenlegi minőségében a 
nagytapolcsánvi áll. polg. isk.-hoz ; Homoky 
István késmárki áll. polg. isk. r. tanítót jelen-
legi minőségében az abonyi áll. polg. isk.-hoz ; 
Gyurko'ich Anna zalatnai áll. polg. isk. r. 
tanítónőt jelenlegi minőségében a győri áll. 
polg. leányisk.-hoz ; Mercz Mária draskoveci 
áll. óvónőt a kapnikbányai áll. óvodához; 
Jancsovics Petronella gönczruszkai áll. óvónőt 
a kondorosi áll. óvodához jelen minőségben. 

Végleg megerősítette: Grozucza Miklós 
kornyai közs. isk. ideiglenes tanítót jelen 
állásában. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett : 
néhai Farkas Szabó István kőrösladányi nyug. 
ev. ref. tanító özv., szül. Baksai Jolán részére 
évi 604 koronát; néhai Balog János nyug. 
szentandrási r. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Unger Anna részére évi 354 koronát; néhai 
Varga Ferenc balmazújvárosi ev. ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Beke Róza és kiskorú árvái 
részére 1207 koronát; néhai Szalag Géza volt 
szepezdi ág. hitv. ev. el. isk. tanító özv., szül. 
Tompa Karolina részére évi 401 koronát; 

néhai Kluka Antal volt kazári r. kath. tanító 
özv., szül. Hill Julianna részére 300 koronát; 
néhai Szabó Bertalan nagykolcsi nyug. evang. 
ref. el. isk. tanító özv., szül. Fekete Julianna 
részére évi 300 koronát ; néhai Alfóldy János 
nyug. r. kath. tanító özv., szül. Ebst Mária 
részére évi 300 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Fr. B. Nagybittse. A Tanítók Házaiba a 

pályázati határidő július 10.-én lejárt; hogy 
milyen föltételekhez van kötve a fölvétel: 
olvasható volt a lapunk 23. számában meg-
jelent pályázati hirdetésben. — Fi. K. Bács-
Szenttainás. Lenn van 30.439. sz. a. a kir. 
tanf.-nél, mivel igényjogosultságában megsza-
kítás van. — Gulyás K. Nagy-Szlabos Gömör-
Kishont vármegye rozsnyói járásában van. — 
L. R. Névtelen levelekre nem válaszolunk; 
aki tőlünk szívességet kér, mutassa be magát. 
A mi diszkréciónkra mindei.ki föltétlenül szá-
míthat. — K. 1. A közokt. miniszter kölcsönt 
nem szokott adni. Kivételes esetben elő-
leget ad állami tanítóknak. 2. Ugyancsak 
kivételes esetben, kellő igazolás mellett, rend-
kívüli segítséget adhat. 3. A megyei vasúti 
pótadó tárgyában a megyei határozatok az 
irányadók ; ottan keressen fölvilágosítást. 4. 
A tanítói fizetést 12 hóra kell összesen kiszá-
mítani, ideértve a földterményt is, mint a fize-
tés egyik alkotó részét. Az így összesített 
jövedelmi értéket 12 részre osztva, kiszámít-
hatja az ill. özvegynek félévi illetményét. — 
E. A férj saját szolgálata után fizetést és 
lakást — kerttel — ; vagy ennek megfelelő 
pénzértéket jogosan követelhet abban az eset-
ben is, ha neje tanítónő vagy óvónő, s mint 
ilyen, külön lakbérilletményben részesül. — 
D. Az elemi isk. magántanuló vizsgájára az 
iskolaszéknek valakit ki kell küldenie a vizs-
gálathoz. A vizsgadíjat nem egyformán szok-
ták elosztani állami, községi és felekezeti isko-
lában. Ha az önök iskolájában nincsen meg-
állapodás e tekintetben, akkor az iskolaszék 
döntse el, hogy a vizsgálaton jelenvolt hivata-
los személyekből kit mennyi illet a magán-
vizsgálati díjból. Hacsak lehet, ne az a tanító 
vizsgálja a saját osztályabeli tantárgyakból, aki 
magánúton előkészítette. — P. Szabályszerű 
eljárás volt, hogy a korábbi éveket nem szá-
mították be, miután ön nem folyamodott a 
nyugdíjintézetbe való fölvételért. On hibázott, 
hogy 1903-ban rögtön be nem terjesztette a 
szükséges okiratokat. Most még annyit meg-
tehetne, hogy egy új folyamodványban a helyes-
bítést kérné, ha tudná igazolni, hogy 1903-ban 
tényleg beteijesztette kérvényét és a szükséges 
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mellékleteket, habár bélyegtelenül is. — W. 
A közokt. minisztérium magyarázza úgy, hogy 
a tanító közhivatalnok. E meghatározást a 
közokt. miniszter 1900. évi 78.792. sz. r. foly-
tán közzétett igazságügyminiszteri 1898/26642. 
sz. átirata mondotta ki. — K. K. Míg új 
állását el nem foglalja, addig onnan nem kaphat 
fizetést. Az a kérdés, hogy mikorra választották 
meg. Ha szeptember 1-étől számítandó fizetéssel, 
akkor a régebbi helyén szeptember l-érev illetve 
augusztus 31-ére kérje az elbocsátást. írjon a 
királyi tanfelügyelőnek s világosítsa föl, hogy 
augusztus 31-ig ezen az álláson marad. Ehhez 
képest kérje államsegély-ügyének elintézését 
is. — L. A nyugdíj természete megköveteli, 
hogy valaki amely naptól kezdve nyugdíjigénye 
megállapíttatott, attól fogva már nem húzhatja 
tovább tanítói fizetését. — W. I. A pénzügy-
igazgatóságnál megtudhatja, hogy a mérték-
hitelesítési vizsgálathoz szükséges tudnivalókat 
milyen könyvekből meríthetik. — K. A. Ha 
az államsegélyt időközben elvonták, akkor 
ön nem is követelheti ; ellenben azt jogosan 
megkívánhatja, hogy megfelelő hasonló összegű 
díjazás kiszolgáltatásáról más forrásból gondos-
kodjék az iskolafönntai tó. Az iskola államosítása 
a hitközség meg a kir. tanfelügyelőség tudtán 
kívül nem történhetik meg. — I. B. Az 
iskolafönntartó gondoskodjék arról, hogy az 
évtizedek óta biztosított fizetésösszeget ön ezután 
is megkaphassa. Az ő dolga, hogy vájjon a 
hitbizományi birtoktól az illető részt továbbra 
is megkapja-e vagy nem. — I. K. Az egyházi 
törvények szabják meg, hogy az illető felekezeti 
tanító mennyi egyházi adót fizessen. — K. S. 
Nincs kizárva az a lehetőség, hogy valamely 
tanuló megfelelő életkor mellett magánvizsgála-
tot tegyen szeptember elején a IV. osztályból, 
holott a III. osztályt végezte június végén. — 
P. Bánlak. F. Mura. Mért nem mondották 
el véleményöket az egyetemes tanítógyűlésen? 
A tanítói fizetések kérdését mi most mái-
nem bolygatjuk. — P. J. Ipoly-Tarnóc. A 
Wechselmann- féle alapítványra, melynek kama-
tait csak az imént osztották ki, mostanság nem 
lehet folyamodni. Ha pályázatot fognak hir-
detni, benne lesz lapunkban. — „Gondnok." 
A tandíjak után járó 4% az igazgatót, illetőleg 
a tanítót illeti, aki a behatásokat végzi s a 
tandíjat beszedi. A gondnok, mint ilyen, erre 
nem jogosult. — K. Erzsi. Ha van már bélyeg 
a mellékleteken, akkor nem szükséges még 
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külön 30 filléres bélyeg rájuk. — J. Károly. 
Az egyházi törvények szabják meg, hogy az 
illető felekezeti tanító mennyi egyházi adót 
fizessen. — M. Ferenc. Korpótlékának nyugdíj-
igénybe való betudásánál igazolni kell a kor-
pótlék folyósítását. Az elnök aláírása nem 

elégséges. A faiskola kezeléséért járó díj meg-
állapítását a községgel együtt kölcsönösen 
megállapíthatják. — J. R. Nem találja együtt 
a magyarországi összes magániskolákat. Iskola-
fajták szerint nyerhetne tájékozást zsebnap-
tárakból, ahol egy-egy iskoláról — pl. polgári 
iskoláról — kimutatást tesznek közzé. Talán 
Lampel R. könyvkereskedése útbaigazíthatná e 
tekintetben. — M. M. Amely tanítóképző-
intézetben megbukott az illető, abban az inté-
zetben kérjen engedélyt a javítóvizsgálatra. — 
X. Y. Ev. ref. tanítót sem lehet kellő ok 
nélkül, egyszerűen elmozdítani viselt állásából 
azzal a jelszóval, hogy keresen magának más 
állást. — P. Gy. Ha igazolni tudja, hogy a 
tanítói lakáshoz önnek félszer (pajta^ haszná-
latát is biztosították, akkor ehhez vagy ennek 
megfelelő értékhez joga van. A kir. tanfel-
ügyelő úrhoz kellene ebben az ügyben sürgősen 
fordulni, hogy ügye ekként rendeztessék. — 
0. M. A főszolgabírónál tett panasza elin-
tézését kell bevárnia. — Y. I. Ügyében a pol-
gári anyakönyvvezető adhat teljes tájékozást. — 
R. P. A budapesti állami tanítóképezdében, 
1. ker., Győri-út, szintén vannak bejáró növen-
dékek is. A beírás szeptember elején kezdődik, 
amiért már kellett volna folyamodnia. — 
V. P. 1. Rendszerint csak a rendes tanítói 
minőségben töltött éveket számítják be a 
nyugdíj alapjául. A nyugdíj fölvétel a folya-
modás évétől számíttatik; ha egy év alatt ezt 
nem teszi, elveszti az első esztendőt. 2. Polgári 
iskolába átlépve, folytonos szolgálat mellett 
nyugdíjalapjául beszámított éveit tovább foly-
tatja. 3. A fizetések tárgyában Gyomán is tájé-
kozást nyerhet. — B. L.-né. Nincs róla tudo-
másunk, hogy 10 év multán újra vizsgálat alá 
vetnék a tanítót. — M. E. Férje elhunytáig, 
május 8-ig február 1-től számítva — midőn 
súlyos beteg lett — nem ön tartozott a segédet 
fizetni. Minek vállalta magára ? — R. János. 
Forduljon a Néptanítók Lapja gazdasági rovat-
vezetőjéhez. — K. József. Nem tartjuk jog-
talannak, ha a tanítói özvegy részére a haran-
gozás és ostyasütés után járó összeg fizetését, 
úgyszintén a stóla szedését megtagadják. Ezt az 
új kántor személyes szolgálatával szerzi meg. — 
Sopronvidéki. Nem mondhatjuk meg, hogy az 
illető plébános úr jogosan foglalta-e le a hit-
községe vagyonát képező takarékpénztári köny-
veket, hogy ebből ön részére az iskolai szün-
idő tartamára fizetést adjon. A pályázati hirdet-
ményből vagy a díjlevélből kell kitűnnie, hogy 
önt 10 hónapra választották-e kisegítő tanító-
nak, vagy egész évre ideiglenesen. Ha egész 
évre választották, akkor önnek a vakációra is 
jár a megillető jövedelem. — B. Gy. Detrekö-
Csiitörtök. Az ügy még nem érkezett föl a 
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minisztériumba. Bizonyára a közigazgatási bizott-
ságnál akadt meg. — P. Gy. Hódmező-
vásárhely. Bélyegtelen, okmányolt folyamod-
vánnyal a kir. tanfelügyelőség útján kérelmezze 
korpótlékának utalását. A minisztériumban 
soron kívül fogják elintézni. — S. Gy. Temes-
Buttyin. 60.721/904. szám alatt ügye soron 
kívül tárgyaláson van. — F. K. Somogy-
Yrászló. 44.995/904. szám alatt ügye elintézést 
nyert s a napokban Lsz innen elexpediálva. — 
J. Gy. Szerb-Nagyszentmiklós. 59.999/904. 
szám alatt ügye tárgyalási soron van. — 
E. J., J. L, P. K., P. Zs. Hódmezővásár-
hely. 53.632. szám alatt a miniszteri szám-
vevőség most dolgozik benne. — B. E. Alsó-
Récsény. 37.217/904. és 38.122/904. szám alatt 
ügyei elintézést nyertek. Korpótlék-fellebbezési 
ügye még nincs a minisztériumban. — F. K. 
Rács-Szenttamás. 61.909/904. szám alatt 
ügye újabban tárgyalásra most fog kerülni. — 
St. J; Rossia. Az ön óhajtása, hogy t. i. 
közeledjenek egymáshoz a különböző anyanyelvű 
magyar tanítók: helyes, de cikke tartalmatlan 
és nem éri el a mi lapunk színvonalát. — 
F. S. Az útadó dolgában nem tudunk ma sem 
egyebet mondani, mint amit lapunkban eddig 
és a Tanítók Tanácsadója című könyvünk 
214. lapján mondottunk. — S. M. Komló. 
1. Ha 10 éven át folyton kapta a fűtési 
átalányt, akkor követelje most is. Ha nem 
akarják megadni, forduljon a közigazgatási 
bizottsághoz fizetéscsonkítás címen. 2. Az óvónő, 
ha tagja a hivatalos tanítótestületnek, akkor 
a testületi közgyűlésre követelhet napidíjat és 
útiköltséget. — Ny. K. Ügyében forduljon a 
hadtestparancsnoksághoz vagy pediglen a járási 
főszolgabíróhoz. — S. Ii. Ha a tanulók lét-
száma állandóan kisebb lesz 30-nál, akkor az 
iskola beszüntetése bekövetkezhetik. A tanító 
ellátása ilyenkor legjobb esetben csak az lehet, 
amit az izr. iskola föloszlatása címén már többször 
említettünk lapunkban. — I. Cz. Medvegyócz. 
Ügye a min.-ban nem fordul elő. — P. P. 
Giródtótfalu. Fiz. kieg. áll. segélyért beadott 
kérelme még nem érkezett föl. — R. E. Mntos. 
Fiz. kiegészítő áll. segélye folytatólagosan lett 
utalva, melyet az iskolaszék akadálytalanul 
vesz föl s így újabb utalványozásra szükség 
nincs az 1899. évi 45.701. sz. r. alapján. — 
Sz. M. Bocsán. Kérelme fedezet híján most 
még nem teljesíthető s egyelőre folyamod-
ványa visszatartatott. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A közoktatásügyi minisztérium Vl/a) 

osztályának főnöke: Halász Ferenc miniszteri 

osztálytanácsos folyó hó 16.-án kezdte meg 
hat heti szabadságát; ugyancsak szabadságra 
utazott el dr. Makay Béla osztálytanácsos is. 

— Lapunk szerkesztősége augusztus 4.-től 
kezdve új helyiségbe költözik. Uj lakcímünk 
a következő : II. ker., Török-utca 4. sz. Lapunk 
felelős szerkesztője jövő hó 6.-tól kezdve 
néhány heti szabadságra elutazik, de az 
Eötvös alap augusztus 25.-i közgyűlésére visz-
szatér a fővárosba. Távolléte alatt dr. Götz 
József segédszerkesztő fogja helyettesíteni. 

— Az Eötvös-alap igazgatótanácsa és fel-
ügyelő-bizottsága aug. 4.-én d. e. 9 órakor együt-
tes ülést tartanak, a gyűjti- és kezelő-bizottság 
pedig augusztus 5.-én d. e. 9 órakor tart ülést. 

— Pályatétel. A „Zala-megyei Altalános 
Tanítótestület" központi választmánya a követ-
kező pályázati tételt tűzi ki : „Mi módon ápol-
hatja a tanító leghatásosabban a hazaszeretetet 
az iskolában és az iskolán kívül, a nép között ; 
s e célból különösen miképen rendezze a tanító 
a hazafias iskolai ünnepeket?" — Első díjul: 
százötven, másodikul: száz, harmadikul: 80 
koronát ad ama munkák szerzőinek, melyeket 
a bíráló-bizottság jutalmazásra ajánl. Az idegen 
kézzel írott munkákat a szerző nevét rejtő 
lepecsételt levéllel, 1904 december 31-ig kell 
beküldeni a „Zala-megyei Általános Tanító-
testület" elnökéhez, Szalay Sándorhoz, Nagy-
kanizsára. A pályázat eredményének kihir-
detése az 1905 július elején Keszthelyen tar-
tandó közgyűlésben történik. A pályadíjjal 
kitüntetett munkákkal szabadon rendelkeznek 
a szerzők, de az első díjra ajánlott munkát 
— ha a központi választmány kívánja — a 
szerző köteles a pályázati eredményt kihirdető 
küzgyűlésen való fölolvasá-ra átengedni. A 
pályázatban csak a „Zala-megyei Ált. Tanító-
testület" rendes tagjai vehetnek részt. 

— Halálozás. Szalay István fertőszent-
miklósi kántortanító f. évi július hó 20-án 
életének 64-ik évében hosszas szenvedés után 
elhunyt. Áldás emlékére ! 

— Tartalom : Népiskolai munkánk eredménye. 
Lázár István. — A volt csajkáskerület tanügye. 
Zitta János. — Védekezés az alkoholizmus ellen. 
Nagy Béla. — A hazafiság fejlesztése a gyakorlati 
életben. Vörösváry Béláné. — A magyar nyelv tanítása 
német tannyelvű iskolában. Hoffmann Richárd. — 
Külföldi szemle. — Irodalom. — Szünóra : Az ifjú 
apostol. Várady István. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Göőz József. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

Megje l en ik e l a p m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
in téze t , t e h á t az összes ó v o d á k , e lemi , fe lső nép - és p o l g á r i 
iskolák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló é s az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l ta l l á t t a m o z o t t 
községi e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s e g é h e z k ü l d e n d ő k . A he lység (a m e g y e meg-
je lö léséve l ) é s az u t o l s ó p ó s t a v i l ágosan k i i r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 k o r o n a , f é l évre 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 5 0 fillér. — Egy n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
i d ő r e e lő f i ze t é s t n e m f o g a d u n k e l . — Az e lőf ize tés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes s zóé r t , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő f p k ü l d e n d ő 
b e . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b ú so ra 1 k o r o n a . E z e k a d i j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : K I A D Ó H I V A T A L : 
BUDAPEST, 11. KEK., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGIT. KIR. EGYETEMI M O M D A , L KER. , ISKOLA-TÉR 3 . 

Kéziratokat nem adLunlc vissza. 

Dr. Berzeviczy miniszter program -
beszéde. 

(A képviselőház július 30,-i ülésén.) 
Dr. Berzeviczy Albert vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter a képviselőház 
július 30.-i ülésén, költségvetése tárgya-
lása alkalmával, programbeszédet mon-
dott, melynek az egyházi ügyékre vo-
natkozó részét kivonatosan, többi részét 
egész terjedelmében közöljük. 

Berzeviczy miniszter így kezdette nagy 
figyelemmel hallgatott beszédét : 

„T. Ház! (Halljuk! Halljuk!) Habár 
egy nyári pihenőjétől visszatartott kép-
viselőház gyéren látogatott padjai nem 
a legalkalmasabb milieut szolgáltatják 
egy miniszteri programnyilatkozat meg-
tételére, habár a költségvetés, amelyet 
tárgyalunk, mint legnagyobb részben a 
hivatalba lépésemkor talált helyzet 
szüleménye, nem egészen alkalmas kö-
vetendő irányom és megvalósítandó 
terveim megvilágítására és habár az év, 
amelyre ez a költségvetés szól, már 
nagyobb részben letelt és közel áll a 
jövő évi költségvetés tárgyalásának 
ideje, mégis sokkal inkább érzem köte-
lességemet a képviselőházzal és a köz-
véleménnyel szemben, semhogy ezt az 
alkalmat elmúlni hagyhatnám anélkül, 
hogy — amire különben a pénzügyi 
bizottságban Ígéretet is te t tem — 
lehetőleg röviden és legalább fővojjáp 

sokban megvilágítani ne igyekezzem azt 
a fölfogást, amely engem tárcám ügy-
körében legalább a közelebbi jövőben 
megoldandó föladatokkal szemben ve-
zetni fog. (Halljuk! Halljuk!) 

Ebben a tekintetben abban a talán 
előnyös, talán hátrányos helyzetben va-
gyok, hogy e kérdések .között alig van 
egy is olyan, amelyre nézve én' már 
a múltban itt a képviselőházban, vagy 
másutt a nyilvánosság előtt szóval vagy 
írásban meglehetősen tüzetesen ne nyi-
latkoztam volna, úgy, hogy ha valaki 
állásfoglalásomat és eljárásomat épen 
a következetesség szempontjából kívánja 
ellenőrizni, annak mindenesetre könnyű 
lesz nyilatkozataimat rámolvasni. 

Fejtegetéseimet kezdeni akarom a 
vallásügyi kérdéseken, folytatni kívánom 
a közművelődési feladatok tárgyalásával, 
ezek közé sorozván a művészetet is, 
és befejezni kívánom a tulajdonképeni 
iskolai kérdésekkel, kezdve az egye-
temen, egészen le a népnevelésig és 
kisdedóvásig. " 

A vallásügyi kérdésekről így nyilat-
kozott a miniszter: 

A vallásügyi kérdésekben a kormány-
nak az a szándéka, hogy az egyházak-
kal karöltve működjék az állam és az 
egyház közös kulturai céljainak érdeké-

Az egyházak hazafias törekvéseit támo-
kormány. A katholikus autonómia 
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ügyében arra hivatkozik, hogy neki, 
mint államtitkárnak része volt 1893-ban 
abban, hogy az autonómia előkészítését 
a képviselőház elrendelte. Az autonómiai 
kongresszus munkáját a püspöki kar elé 
terjesztették ; míg a püspöki kar végleg 
meg nem állapodik, a kormány állást 
nem foglalhat; elve azonban az, hogy 
az autonómiát úgy kell megalkotni, hogy 
a király kegyúri joga és az egyház 
hierarhikus szervezete sérelmet ne szen-
vedjen, és hogy az autonómia miatt 
organikus törvényeinket ne kelljen na-
gyon fölforgatni. A kongrua ügyében 
a kongrua-bizottság már az ősszel be-
fejezi munkáját s így a végleges ren-
dezés már nem sokáig késhetik. Az 
1848. évi XX. törvénycikk ügyében a 
két protestáns egyház már állást foglalt ; 
a konkrét sérelmek és panaszok meg-
vizsgálása folyamatban van. Erről a 
kérdésről Tissa Isván gróf már bőven 
nyilatkozott, a szóló is legsürgősebbnek 
tar t ja az egyházi adózás reformját. 
A papi fizetések kiegészítése minden 
nem-katholikus felekezetnél csakis egy-
szerre történhetik. A felekezeti tanárok 
és tanítók fizetését lehetőleg egyenlővé 
akarja tenni az államiakéval. 

A múzeumok és könyvtárak ügyére át-
térve, így szólt a miniszter: 

„A közművelődés iskolán kívüli esz-
közeinek hatalmas gyarapodását és sza-
porodását idézte elő az az üdvös akció, 
amelyet hivatali elődöm a múzeum ós 
könyvtárak terén kezdeményezett és 
amelyben az ő bizalmától támogatva, 
nekem is módomban volt csekély erőm-
től telhetőleg közreműködni. Valóban 
szerencsésnek vallom magamat, hogy 
t . barátom, Wlassics Gyula hajlandó volt 
az én helyemet a múzeumok' és könyv-
tárak országos tanácsának és szövetsé-
gének elnökségében elvállalni és ilyen-
képen az ő nevét, lelkesedését, nagy 
ügyszeretetét, szakértelmét és tekinté-
lyét ezen fontos ügynek rendelkezésére 
bocsátani. 

Erre az akcióra nemcsak gyér, ingó 
műemlékeink megőrzése és összegyűj-
tése, hazánk ós történelmünk beható 
és általánosabb megismerése és a vidéki 
szellemi központok megerősödése szem-
pontjából fektetek súlyt, hanem súlyt 
fektetek erre főleg abból a szempontból, 
hogy nemzeti irodalmunknakésnyelvünk-
nek a kisebb közkönyvtárak, népkönyv-
tárak, vándorkönyvtárak és iskolai könyv-
tárak felállítása által ú j meg új tágas 
tér nyíljék, hogy a maga termékenyítő, 
művelő, a nemzeti érzést tápláló és 
egybeforrasztó erejével a társadalom leg-
mélyebb rétegeibe is behatoljon. (Elénk 
helyeslés.) 

A nemzeti művelődésnek másik fon-
tos eszközét látom a művészetekben. 

Örvendetes jelenség, hogy újabban 
már egymást érik a vidéki kiállítások, 
amelyek, ha nem is érik el a hozzájuk 
fűzött várakozások teljes mértékét, mégis 
ma már nem járnak oly kellemetlen 
csalódásokkal. Mindazonáltal nem aka-
rom szépíteni a helyzetet és kénytelen 
vagyok elismerni, hogy képzőművészeti 
produkciónk bizonyos tekintetben vál-
sághoz jutott, amely sok keserűséget és 
elégületlenséget szólaltat meg. En a 
törvényhozás által rendelkezésemre bo-
csátott eszközöket készséggel fogom a 
jövőben is a képzőművészeti tanács 
meghallgatásával — habár megjegyzem, 
hogy e testületnek jelenlegi szervezetét 
célszerűnek nem tartom, és ezért refor-
málandónak vélem (Helyeslés) — szíve-
sen fogom, ismétlem, ezen eszközöket 
igénybe venni avégből, hogy állami 
vásárlások által képzőművészeti produk-
ciónknak legértékesebb és legjellegzete-
sebb jelenségeit közgyűjteményeink szá-
mára megszerezzem ; valamint arra, 
hogy az igazán nagyra hivatott tehet-
ségeket bátorítsam és fejlődésükben elő-
mozdítsam. De ezen túl menni nem 
vélném célszerűnek, különösen ama 
gyakran hangoztatott kívánalmakkal 
szemben, azt megvallom, nem tarthatom 
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az állami vásárlások föladatául, hogy 
rossz anyagi viszonyokkal küzdő művé-
szeknek mindazon müvei, amelyeket a 
közönség nem vesz meg, az állam 
részére megszereztessenek. (Helyeslés.) 
Nézetem szerint sehol sem oly veszé-
lyes és káros a középszerűségeknek mes-
terséges dédelgetése, mint épen a mű-
vészetekben. (Úgy van! ü g y van!) Azt 
hiszem, művészeink még mindig nem 
ismerték föl azt a szerepet, amely a 
hatalmas lendületet vett iparművészet-
nek művészi eszmékkel való megtermé-
kenyítése terén rájuk vár és egészen 
elhibázottnak tartom azt a gyakran 
érvényesülő és hallható fölfogást, mely 
azt hiszi, hogy művészeti produkciónk 
nagyobb kelendőségre fog számíthatni, 
ha a külföldtől teljesen elzárkóztunk. 
Ez nagy csalódás, épen azért egyik 
elsőrendű föladatomnak tar tot tam és 
tar tom a külföldi művészet és hazai 
művészetünk között régebben fönnállott, 
de az utóbbi időben meglazult össze-
köttetéseket ismét helyreállítani, Azt 
hiszem, hogy ezek az összeköttetések 
művészetünknek mindenképen csak 
javára szolgálhatnak. (Igaz! Úgy van! 
jobbfelől.) Csak javára szolgálhat művé-
szetünknek az, hogyha a mi műtermé-
keink a külföldön is megjelenhetvén, ott 
piacra találnak, ami természetesen föl-
tételezi azt, hogy mi is szívesen bocsás-
suk be hazánkba a külföldi termékeket. 
A külfölddel való versengés, méltóztas-
sanak elhinni, művészeinket arra indít-
hatja, hogy erejüket fokozzák és igye-
kezzenek minél jobbat alkotni, (Úgy 
van! Úgy van!) és a közönség is ma-
vészeiuk törekvése közül nagyon sokat 
csak akkor fog igazán megérteni, ha 
azokat a hasonló külföldi törekvésekkel 
szembeállíthatja. (Helyeslés jobbfelől. 
Mozgás a szélsőbaloldalon.) Elhibázott 
volna művészetünket a külfölddel való 
szoros kapcsolat hatása miatt talán 
elnemzetietlenedóstől félteni. Ellenkező-
leg. Amivel a magyar művészet a kül-

földön sikert arathat, az épen csak az 
ő határozott nemzeti jellege lehet. Men-
tül határozottabban nemzeti jellegű a 
magyar művészet, annál inkább karolja 
föl, méltányolja azt a külföld. (Helyes-
lés. Úgy van!) Pl. ott vannak más kis 
nemzetek művészetei, a skandinávoké, 
skótoké. Sőt én inkább azt hiszem, hogy 
a külföld alkalmasabb arra, hogy föl-
ismerje művészetünknek azokat a nem-
zeti sajátságait, amelyeket mi kevésbbé 
vagyunk képesek fölismerni. (Úgy van! 
Úgy van! jobbfelől.) 

Főleg a francia művészettel való 
összeköttetést kívánom ápolni, ellen-
súlyául annak az egyoldalúságnak, amelyet 
a bécsi és müncheni iskolák bizonyos 
szertelenségének befolyása idéz elő. (He-
lyeslés.) 

E tárgyi-ól szólva, a legnagyobb el-
ismeréssel kell megemlékeznem egy 
hazafias ós tudós főpapunkról, Fraknói 
Vilmosról, aki az örökvárosban, Rómában 
létesített műintézet által, habár szerény 
keretben, megvalósította azt, ami vá-
gyainak, törekvéseinek régi tárgya volt : 
egy olyan intézetet, amely alkalmas 
legyen művészeink képzésére, a nagyobb 
koncepciók iránti fogékonyság ápolására. 
(Altalános helyeslés.) 

Áttérve a közoktatás kérdéseire, azok 
fölötti szemlémet a felsőbb oktatás föla-
dataival kívánom megkezdeni. ( Halljuk ! 
Halljuk !) 

Elődömtől egy kész törvényjavaslatot 
vettem át, az elméleti jog- és államtudo-
mányi állam vizsgálat és jogi oktatás tá r -
gyában. Ezt a törvényjavaslatot lényeg-
telen módosításokkal annál könnyebb 
volt magamévá tennem, mert az cél-
jaira é3 alapgondolataira nézve teljesen 
megegyezik azzal a törvényjavaslattal, 
melyet államtitkárságom idejében Csáky 
Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr 189 i-ben a képviselőház asztalára 
tett. Ez a törvényjavaslat szorosan ösz-
szefügg s azzal egyidejűleg lesz beter-
jesztendő ós tárgyalandó azzal a tör-

31* 
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vényjavaslattal, amelyet t. kollegám, az 
igazságügyminiszter úr az igazságügyi 
gyakorlati minősítés egyesítése tárgyá-
ban elkészített. Az alapgondolat az, 
hogy a jogi és államtudományi dok-
torátus maradjon tisztán tudományos 
grádus és az igazságügyi és közigaz-
gatási pályákra az egységes elméleti 
minősítést két államvizsgálat adja meg, 
amelyek úgy lesznek szervezendők 
és közlendők, hogy a szükséges tu-
dásnak legalább azon mértékéről nyújt-
sanak kezességet, amelyekről most a 
szigorlatok és a doktorátus nyújtanak. 
(Helyeslés.) Ezen vizsgálatok egyúttal 
megszüntetik az eddig külön adatot t 
jogi és államtudományi, közigazgatási és 
igazságügyi elméleti képesítést. E vizs-
gálatok a ké t egyetemen kívül mind-
azon jogi iskolákban letehetők lesznek, 

" amelyek az ezen törvényben meghatáro-
zandó feltételekkel rendelkeznek. (Elénk 
helyeslés.) A tagjai csak részben fognak 
az illető intézet tanárai közül vétetni, 
részben ambuláns jelleggel fognak bírni, 
úgy, hogy az így szervezett vizsgáló-
bizottsággal elérhető lesz az, hogy 
minden vizsgálati székhelyen lehetőleg 
egyenlő és magas mérték alkalmaztassák. 
(Helyeslés.) 

Egészen nyilvánvaló, hogy ez a reform 
azon visszásságokat, amelyek különösen 
a budapesti egyetemnek szigorlatokkal 
való túlterheltségében és a különböző 
tanintézetek vizsgálati mértékének állító-
lagos egyenlőtlenségében mutatkoznak, 
teljesen meg fogja szüntetni. 

A doktorátust vissza fogja adni a 
maga természetes rendeltetésének, és az 
életképes és fejlődésképes jogiskolák-
nak kétségtelenül lendületet fog adni. 

Ez a reformterv egyáltalában nem 
megtagadása annak a mindenkor nyiltan 
vallott és irodalmi téren tüzetesen és 
behatóan indokolt fölfogásomnak és 
meggyőződésemnek, hogy nekünk egye-
temeink szaporítására van szükségünk, 
úgy felső oktatásunk, mint tudományos 

életünk érdekei szempontjából. (Helyes-
lés.) Sohasem képzeltem ennek az esz-
mének megvalósítását úgy, hogy annak 
érdekében, annak kedvéért létező és 
életképes kultúrintézményeket, taninté-
zeteket eltöröljünk a föld színéről. 
(Helyeslés.) Nézetem szerint i t t is a 
létező intézmények célszerű és okszerű 
fejlesztésével kell a cél felé töreked-
nünk. (Helyeslés.) 

Valószínűnek tartom, hogy pénzügyi 
állapotaink miatt nem lesz lehetséges 
a harmadik, esetleg negyedik egyetem 
és a második műegyetem tényleges 
megvalósításához hamarosan hozzáfogni. 
De az eszmét el nem ejtem, a célt 
szem előtt tartom s annak megközelí-
tését előkészíteni kívánom. (Helyeslés.) 
A közvélemény a harmadik egyetem 
kérdése iránt rendszerint csak az egye-
tem részére választandó hely szempont-
jából szokott érdeklődni, holott én ezt, 
megvallom, másodrendű kérdésnek tar-
tom, mert hiszen nem ennek vagy 
annak a városnak, hanem az országnak 
van új egyetemi-e szüksége. (Helyeslés.) 
Egyébiránt az új egyetem fölállításánál 
mindenesetre a leglényegesebb szerepet 
a legköltségesebb orvosi és természet-
tudományi szakok fogják játszani s ezért 
nézetem szerint a hely megválasztásánál 
mindenesetre nagy súly fektetendő az 
illető hely egészségügyi intézményeinek, 
különösen kórházainak fejlett voltára is. 

Áttérek most a középiskolai reform 
kérdésére. (Halljuk! Halljuk!) 

Az érdeklődők talán még emlékezni 
fognak arra, hogy gr. Csáky Albin mi-
niszter idejében, 1894-ben, az országos 
közoktatási tanács egy tervet dolgozott 
ki az egységes középiskolára vonatkozólag. 
Ezen terv értelmében a középiskola 
tantervének zöme kezdettől végig egy-
séges volna s egységes volna az érett-
ségi vizsgálat is és annak minősítő 
hatálya. Az ötödik osztálytól kezdve 
mutatkoznék a tanmenetnek bizonyos 
kettéválasztása, két szabadon választandó 
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tantárgy szerint. Ez a két tantárgy 
volna: a francia nyelv és irodalom egy-
felől, a görög nyelv és irodalom más-
felől. Magától értetődőleg, ezen terv 
szerint a latin nyelv a második osztály-
tól kezdve mindvégig általánosan, minden-
kire kötelező tantárgy volna. 

Nem mondom, hogy a tervezetnek 
minden részletével azonosítom magam, 
de nem titkolom, hogy azzal rokon-
szenvezek ós hogy hitem szerint a jövő 
fejlődés iránya nem fog távol esni 
ennek a tervnek alapgondolatától. 

Az utóhbi időben ily radikális terv 
nem foglalkoztatta az irányadó köröket, 
és a kérdés inkább az egységes jogosítás 
körül forgott, amelyre Poroszország adott 
figyelemreméltó példát azzal, hogy a 
maga háromfajta középiskoláiban, a 
gimnáziumok-, reáliskolák- és reálgim-
náziumokban az egységes jogosítás a 
felsőiskolai tanulmány szempontjából lát-
szólag végrehajtatott. Közelebbi szem-
léletre azonban arra a meggyőződésre 
kell jutunk, hogy a porosz rendszer 
nem jelölheti reánk nézve a megoldás 
útját , és pedig azért nem, mert mi már 
a középiskolai törvény megalkotásával, 
azután a görög nyelv fakultatív tételével, 
a reáliskolák latin nyelvi kurzusa által 
már régebben sokkal közelebb jutottunk 
tényleg az egységes jogosítás, sőt az 
egységes középiskola eszméjéhez, mint 
Poroszország; és azért nem, mert az a 
berendezés Poroszországban az egységes 
jogosítás keresztülvitelével együtt járt, 
hogy t. i. a nem-gimnáziumi abituriensek 
részére az egyetemen rendeztetik be 
görög- és latinnyelvű kurzus, a mi 
egyetemi vizsgarendszerünk megkötött-
sége mellett és a nálunk uralkodó föl-
fogás és megszokás mellett, amely 
mellett, fájdalom, keveset bízhatunk 
ifjainknak kényszer nélküli, önkéntes 
szorgalmára, nálunk sikerrel alkalma-
zandó nem volna. (Ugy van ! Úgy van !) 

Hivatali elődöm egyébiránt legutóbb, 
mult évi szeptember havában felszólí-

t o t t a az országos közoktatásügyi taná-
csot, hogy a középiskolai reform tervével 
is foglalkozzék és erre nézve előterjesz-
tést tegyen. Ha ez a vélemény beér-
kezik, szívesen fogom beható tanulmány 
tárgyává tenni, de megvallom, hogy én 
a középiskolai reformnál előbbre valónak 
és sürgősebbnek tartom a polgári iskolák 
reformját, előbbre valónak tar tom már 
csak azért is, mert nézetem szerint a 
polgári iskola célszerű reformja lénye-
gesen fogja befolyásolni a középiskolák 
elhelyezkedését iskoláink jövendő rend-
szerébe. 

En a polgári iskola reformjának fonalát 
szívesen veszem föl ott, ahol ezt elődöm 
elejtette. Törekvésem az, hogy ama 
meglehetős életképtelen polgári fiúiskola, 
amely a törvény szerint hat' osztályú 
volna, amelynek Y. és YI. osztálya úgy-
szólván csakis a törvényben létezik, egy 
felsőbb tagozattal hét osztályúvá fejlesz-
tessék. Az ilyen hét osztályúvá kifej-
lesztett polgári iskola tanterve olykép 
volna megállapítandó, hogy az első 
sorban a középiskolák túlnépessógének 
levezetőjéül szolgáljon és ilyenképen meg-
akadályozza a szellemi proletáriátus el-
szaporodását. À középiskola maradjon 
kizárólag a tudományos pályára előkészítő 
iskolának, a polgári iskola föladata 
pedig főképen a gazdasági irányú pá-
lyákon működő társadalmi elemek elő-
készítésére, képzésére szolgáljon, vala-
mint mindazoknak képzésére, akik nem 
tudományos pályára kívánnak lépni, de 
nemzeti szellemű polgári műveltség birtokába 
akarnak jutni. A polgári iskolák alsó 
tagozata volna hivatva előkészíteni a külön-
böző gazdasági irányú középfokú szakisko-
lákra, a polgári iskola felső tagozata pedig 
a felsőbb gazdasági irányú szakiskolákra. 

Azonban a mi viszonyaink között ez 
a reform máskép végre nem hajtható, 
ha az ekképen hét osztályúvá fejlesztett 
polgári iskola végbizonyítványának bizo-
nyos minősítő hatályt nem adunk, kisebb 
hivatali állásokra és főképen az egy évi 
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önkéntességre. (Élénk helyeslés jobbfelől. 
Zaj balfelől.) 

A polgári iskolák reformja fogja csak 
lehetővé tenni egyfelől a középiskolák-
nak, másfelől a felsőbb kereskedelmi 
iskoláknak célszerű, a maguk céljai sze-
rint berendezendő reformját. 

Különösen nagy kihatással lesz az a fel-
sőbb kereskedelmi iskolákra. A felsőbb 
kereskedelmi iskolák ma ugyanis feles 
számmal vannak hazánkban, úgy, hogy 
azoknak egy része igen célszerűen lesz hét 
osztályú polgári iskolává átalakítható és az 
ezután megmaradó kereskedelmi isko-
lákat, mint mondám, a kereskedelmi 
szakképzés tulajdonképeni igényei sze-
rint lehet megfelelőbben berendezni és 
reformálni úgy, hogy az ezen iskolákban 
különösen mutatkozó túlterhelés bajai 
is megszűnjenek, a testi nevelés igényei 
is tekintetbe vétessenek, esetleg ezen 
iskoláknak három osztályából lefelé 
vagy fölfelé négy osztályúvá való kifej-
lesztése által. 

Mielőtt a sajátképeni népoktatás kér-
désére áttérnék, érinteni kívánom a 
tanítói nyugdíjalap ügyét, amelyre nézve 
két évi jelentés és zárszámadás, egy 
mathematikai mérleg és a közoktatás-
ügyi bizottságnak erre vonatkozó jelen-
tése fekszik tudomásul vétel végett a 
t. Ház asztalán. Ez a jelentés megvilá-
gítja az alap helyzetét, amelyre nézve 
csak azt akarom még fölemlíteni, hogy 
az időliözben lezárt 1903. évi zárszámadás 
tanúsága szerint az a deficit, amelyre mint 
bekövetkezendőre mutat a jelentés, ezúttal 
még be nem következett, ez azonban — 
megvallom őszintén -— inkább csak vé-
letlen és átmeneti körülménynek tulajdonít-
ható. A néptanítói nyugdíjalap pénzügyi 
helyzete minden esetre olyan, hogy egyen-
súlyának biztosításáról komoly rendszabályok-
kal kell gondoskodni. (Helyeslés.) Ezt a 
föladatot pedig megnehezíti az a körül-
mény, hogy ugyanekkor kell a törvényt 
revideálnunk olyan értelemben és olyan 
irányban, hogy a nyugdíjazás föltételeinek 

és módozatainak megjavítása tekintetében 
fölhangzott kívánalmak közül legalább a leg-
jogosultabbak és legméltányosabbak figye-
lembe vétessenek. (Helyeslés.) Erre nézve 
a tárgyalás köztem és a pénzügyminiszter 
úr között folyamatbeli van és igyekezni 
fogok, hogy mielőbb méltányos megoldáshoz 
jusson ez a kérdés. 

A népoktatás és kisdedóvás terén a 
fokozatos továbbfejlesztés munkáját folytatni 
szándékozom ós ahol fontos állami és 
nemzeti érdekek kívánják, folytatni 
szándékozom az állami népiskolák léte-
sítését is, a felekezeti iskolafönntartók-
kal szemben minden erőszakoskodás és 
minden agresszív tendencia nélkül. 

Amit a népoktatás terén törvényhozási 
úton alkotni és elérni akarunk, azt. bár 
még nem végleges alakban, magában 
foglalja az az előadói tervezet, melyet 
az ennek ügyében megtartott ankét 
naplójával együtt szerencsém volt a t. 
Ház tagjai között szétosztani. Megjegy-
zem t. Ház, bogy a két ankét tárgyalásai-
nak figyelembe vételével szerkesztendő végleges 
és formális törvényjavaslatot már az ősz 
folyamán óhajtanám alkotmányos tárgyalás 
végett a t. képviselőháznak előterjeszteni, és 
hogy a jövő évi költségvetésben — 
amennyiben a pénzügyi helyzetnek vala-
mely rosszabbodása meg nem akadályoz, 
— mindenesetre gondoskodni kívánok arról, 
liogy az ezen javaslatban kontemplált fölemelt 
tanítói illetmények, mihelyt a törvény életbe 
lép és az egyes iskolákra vonatkozó tárgya-
lások megtartattak, azonnal érvényesíthetők, 
illetőleg folyósíthatok legyenek. A. törvény-
javaslat ugyanis egyfelől a kormány 
részéről a nem állami tanítók fizetés-
rendezésére vonatkozólag te t t ígéret 
beváltását fogja tartalmazni, másfelől 
hatályos intézkedéseket a tankötele-
zettség végrehajtása, az intenzívebb 
tanfelügyelet, a tanítók fölötti fe-
gyelmi jog, az ismétlő-oktatás gazdasági 
irányú fejlesztése, a magyar nyelv taní-
tásának eredményessé tétele, a tanító-
képzés színvonalának emelése és a 
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tanítóképesítésnek állami bizottságokra 
való ruházása tárgyában. 

Ez a reform tehát megvalósítása azon 
elveknek, amelyeket nyolc év előtt, az 
országos tanügyi kongresszus alkalmával, 
mint a népiskolai reform legközelebbi 
céljait volt szerencsém megjelölni. 

Abban a reményben, hogy ezt a 
törvényjavaslatot nemsokára érdemle-
gesen tárgyalhatjuk i t t a Házban, most 
tartózkodni akarok akár annak tüzete-
sebb ismertetésétől, akár az ellene föl-
hozott vádak részletes cáfolatától, és 
arra volnék bátor kérni a t. Házat is, 
méltóztatnék beleegyezni, hogy a tör-
vényjavaslat ügyét majd a maga idején 
forma szerint tárgyaljuk. 

T. Ház ! Csak egy dologra kivánok 
szorítkozni, szemben azokkal a mond-
hatnám ádáz támadásokkal, amelyeknek 
ezen javaslat miatt a túlzó irányú nem-
zetiségi sajtó részéről, különösen pedig 
a román sajtó részéről kitéve voltam 
és vagyok: szükségesnek tartom, a ja-
vaslatnak a magyar nyelvre vonatkozó ren-
delkezéseit néhány szóval kellő világításba 
helyezni. 

Ami a nemzetiségek ellenkezését illeti 
a javaslat eszméjével szemben, én na-
gyon szívesen disztingválok félrevezetet-
tek és félrevezetők között, ós a szemé-
lyemet érintő támadásokat meglehetős 
közönyösen fogadom azért, mert mélyen 
meg vagyok győződve arról, hogy azok 
a követelmények, amelyeket a javaslat 
tervezete a magyar nyelv sikeres taní-
tása tekintetében fölállít ós amelyek 
csak a hatályosabb szankció szempont-
jából térnek el az 1879-iki törvények 
posztulatumaitól, hogy azok a követel-
mények a minimumát alkotják annak, 
amit az államnyelv joga, állami és nem-
zeti egységünk létező, fönnálló törvé-
nyeink szempontjából követelnünk kell. 
(Igaz! Úgy van! Elénk helyeslés.) Én 
épen azért meg vagyok győződve arról, 
hogy bárki foglalná el is ezt a helyet, 
ezen követelmények tekintetében mesz-

szebbmenő engedményeket, amilyeneket 
én a javaslatban tehetőnek tartok, a 
közvélemény jogosult nyomásával szem-
ben állami és nemzeti létérdekünk nyo-
másával szemben nem tehetne. (Za-
jos közbeszólások balfelől. Halljuk ! Hall-
juk! a jobboldalon.) Azt, amit elérni 
akarok és amit az én meggyőződésem 
szerint — és méltóztassék a javaslat 
fölött m i jd itélni, ha a t. képviselő 
urak lá t ták — a javaslatnak megfelelő 
törvény megalkotása által elérni tudunk 
is, hogy t. i. minden magyar honpolgár, 
aki az elemi iskolát elhagyj t, tudjon magyar 
polgártársaival magyar nyelven értekezni 
(Elénk helyeslés); ez nézetem szerint 
lehetséges, szükséges is. Hogy lehetsé-
ges, azt a kétnyelvű népelemek egész 
sorozata bizonyítja a külföldön Belgium-
ban, Svájcban, de van erre példa elég 
itt a mi hazánkban is, hiszen a nyelv-
határokon levő községekben akárhány 
helyen tapasztaljuk, hogy maga a nép 
majdnem egyenlően jól beszéli a magyar-
nyelvet és egy nemzetiségi nyelvet. 
(Igaz! ! gy van! Egy hang balfelől: 
Budapest egész környékén !) Hogy pedig 
szükséges és pedig elséi sorban a nemzeti-
ségek szempontjából szükséges ez, az úgy 
hiszem teljesen világos és kétségtelen. 
(Igaz! Úgy van! a jobboldalon.) Érzik 
és tudják ezt nagyon jól azok. akik 
a reform eszméjének hadat üzentek, és 
épen mert tudják ezt, azért izgatnak 
ellene oly eszeveszett módon. Tudják, 
hogyha a mi nemzetiségi polgártársunk 
a maga anyanyelvén kívül megtanulja 
a magyar nyelvet is anélkül, hogy 
amellett megszűnnék román (Fölkiáltá-
sok a szélsőbaloldalon : Oláh !), szerb, 
német vagy tót lenni, az a maga ma-
gyar polgártársával szemben nem fogja 
többé idegennek, elszigeteltnek érezni 
magát, az érvényesülni fog minden Irány-
bem és minden téren és boldogulni fog 
tudni épen úgy, mint magyar polgártársa. 
De hát épen ez az, amit nem akarnak 
azok a konkolyhintők, (Igaz! Úgy van!) 
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akik igen jól tudják, kogy fajrokonaik 
csak akkor és csak addig fognak az ő 
befolyásuk alat t állani. (Fölkiáltások 
balfelől : Ez a fő !), amíg magukat mint 
nemzetiségek elszigetelik. (Úgy van ! 
jobbfelől.) Mert ezen elszigeteltség, ezen 
látszólagos elkülönítettség, elnyomottság 
és az érvényesülhetés iránya által kel-
t e t t hangulatában ver csak gyökeret a 
szeparatizmus, amely a nemzetiségi 
álapostoloknak és izgatóknak a maguk 
vezérszerepét biztosítja, amelybe vajmi 
könnyen beleférkőzhetnek az állam meg-
rontására irányuló törekvések. (Igaz ! 
Ügy van!) 

Ezeket akartam, t. Ház, a tervezett 
reform céljára és az ellene irányzott 
támadások természetére nézve lehető 
rövidséggel megjegyezni. Egyebekben 
pedig fönntartom magamnak, bogy mind-
arról. amire mai rövid beszédemben ki 
nem terjeszkedhettem, valamint arról, 
amit csak fölületesen érintettem, más 
alkalommal, talán, a jövő költségvetési 
vita alkalmával nyilatkozhassam. Bátor 
vagyok a t. Háznak költségvetésemet 
jóindulatába ajánlani, abba a pártszem-
pontok fölé emelkedő jóindulatába, 
amelyet a magyar képviselőház, leg-
nemesebb és legszebb hagyományához 
híven, a nemzeti kultúra kérdéseivel 
szemben mindig tanúsítani szokott." 
(Elénk helyeslés és taps a jobboldalon.) 

Erzsébet-népakadémia. 
Uj kulturális intézményeink között kevés 

van oly nagyfontosságú, mint a mult évben 
keletkezett Erzsébet-népakadémia, egyike azon 
nagyobbszabású demokratikus törekvéseknek, 
melyek az ismeretet és müizlést a nép leg-
alsóbb rétegeiben igyekeznek meghonosítani és 
terjeszteni. 

Az Erzsébet-népakadémiát a Szabad Lyceum 
vezetői tervelték, ínnak a már országszerte 
ismert tadomány-népszerűsítő társulatnak veze-
tői, melynek élén többek között a mi nagynevű 
közoktatásügyi miniszterünk, dr. Berzeviczy 
Albert és az egykori népszerű miniszterelnök : 

dr. Weierle Sándor állanak több más jelesünkkel 
együtt. Az új intézet alapításában különösen 
tevékeny részt vettek Pályi Sándor, a Szabad 
Lyeeum nagybuzgalmú igazgatója, dr. Hegedűs 
István egyetemi tanár és mások. Alig egy fél-
éve, hogy az Erzsébet-népakadémia működését 
Budapesten a szegény-gyermekkert-egyesülettől 
bérelt helyiségében megkezdette és május 15.-én 
tartott első közgyűlése máris oly jelentékeny 
sikereket és eredményeket mutathat föl, minőre 
régi egyesületek is büszkék lehetnek. 

Csak egy pár- számadatot említünk föl. Négy 
í hó alatt az Erzsébet-népakadémiában 85 elő-

adást tartottak, melyeken közel 8000 hallgató 
vett részt; volt ezenkívül három több hónapra 
terjedő látogatott tanfolyam rajz, szépírás és 
gyorsírás elsajátítása végett, négy művészeti 
előadás társasmulatságokkal és két tanulmány-
szerű kirándulás, egyik Aquincumba, másik 
Visegrádra. Az előadások nagy része vetítő 
képekkel és más szemléltető eszközökkel volt 
érdekessé téve ; tárgyait természetesen gon-
dosan kiválogatták; voltak szakjellegű előadások 
is a mentők és antialkoholisták részéről. A 
2000 Sötétét meghaladó könyvtárt naponkint 
átlag 56-an használták, összesen 4390-en. Az 
egyesületnek volt mintegy 800 fizető tagja, 
kik 99 különböző foglalkozású egyének voltak. 
Es a sok érdekes munkásság által megkívánt rs o 
tetemes kiadások dacára a népakadémiáaak az 
első év végén 10.000 koronát meghaladó va-
gyona volt, melynek csaknem felerésze ado-
mányokból gyűlt össze. 

Az Erzsébet népakadémia tehát nemcsak jól, 
de valóban kitűnő sikerrel indult meg. Alapítói 
méltán büszkék lehetnek reá és egyúttal arra 
is, hogy példát mutattak másoknak, miként 
kell ily kulturális intézeteket virágzásba hozni. 
Igaz, hogy a mi kisérletünk még valóban 
csekélység egyeí külföldi intézetekkel szemben, 
melyek között kimagaslik a londoni világhírű 
„Néppalota", melynek termeiben és óriási kertjé-
ben százezrek nyernek oktatást, szórakozást és 
lélekemelő buzdításokat, de a budapesti kísérlet 
is szép és különösen lelkesítő az a tény, hogy 
a tanfolyamok hallgatói szilárdan kitartottak és 
hogy a vezetők, körök, egyes lelkes ifjak a 
könyvtár kezelésében, időt és fáradságot ál-
doztak az eszmének. 



21. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

Nem hallgathatjuk el a kezdeményezők pa-
naszát, hogy a hatóságok és egyesek aránylag 
kevéssé támogatják törekvéseiket. Ügy hisszük 
azonban, hogy a derék úttörők csak azért 
vannak még némileg elszigetelve, mert kevésbé 
ismerik őket. A nagy néptömeg szellemi neve-
lését ma már a kultúra minden barátja a leg-
fontosabb teendők közé sorolja s hisszük, hogy 
a magyar tanítóit is igyekezni fognak meg-
ismerkedni az Erzsébet-népakadémia szerve-
zetével és működésével, mély igen sok tanidságot 
nyújt, különösen azoknak, akik ifjúsági egye-
sületek alkotását és vezetését tűzték ki föl-
adatokul. 

(Budapest.) György Aladár. 

A kótás énektanítás. 
A kótás énektanítást a készülő tanítási 

tervezet nemcsak óhajtja, hanem egyenesen 
követeli is. Hogy mi a célja ezzel az újabb 
terheléssel, nem tudjuk, csak sejtjük. Sejtel-
münk oda konkludál, hogy az elemi iskola e 
tekintetben alapozni akar a jövő művészet 
számára. Tehát céljával nem egészében nézi az 
életet, hanem annak csak igen kis terjedelmét: 
az előadó művészetet. Mivel a tervezet aligha 
fog engedni ebből a 48-ból, azért szükséges-
nek mutatkozik kisütni azt, vájjon kivihető-e 
ez az elemi népiskolában? Avagy ez is csak 
olyan lesz, mint a többi követelményük, 
hogy nem fog átsiklani az életbe, hanem sok 
más társával együtt csak a papirost fogja 
ékesíteni. 

Mindenekelőtt konstatálnunk kell, hogy az 
énektanítás a maga kizárólagosságában, tehát 
kóta nélkül s<emlélve is, különös tehetséget 
kíván attól, aki az ő templomába akar menni 
imádkozni. Jó fül, jó hallás, jó torok, jó tüdő 
kell hozzá. Aki ezekkel az eszközökkel teljes 
mértékben nem rendelkezik, az hiába fog 
bemenni Polyhitnnia templomába, nem fog 
tudni ott imádkozni, ha szinte ezer karmester 
fogja is nógatni az imára. Ez áll. 

Ha még erre a csupán hangra alapított 
énektanulásra is ilyen nehézségek merülnek 
föl, akkor el lehet képzelni, hogy a kótás 
énektanítás mily kemény és legyőzhetetlen 
ütközőkre fog találni. Ugy fogunk vele járni, 
mint a mádi zsidó, aki Tokajba indult és egy 
éjszakai fárasztó menetelés után Tokij helye'.t 
mégis csak Mád piacán gyújtotta meg reggel 
a pipáját. Ehhez képest mi is csak ballagni 
fogunk egy ideig a kótás énektanítás éjjelé-
ben, s reggelre arra fogunk virradni, hogy cél-

szerűbb mégis csak kóta nélkül dicsérni isten-
nek pirkadó hajnalát. 

Mert hát mi a kótás énektanítást az elemi 
iskolában részint szubjektív, részint tárgyi 
okokból nem tartjuk kivihetőnek. Lehetetlen-
ség ugyanis, hogy a még fejletlen gyermek ily 
még felnőttek közt is külöiös talentumot 
kívánó nehéz dologgal eredményesen meg 
tudna birkózni, még abban az esetben is, ha 
zeneileg kitűnően képzett tanítói elme állana 
is a háta mögött. Ha pedig nem tud ered-
ményt elérni, akkor Isten ellen való vétek, őt 
ezzel kínozni. De a tanítók 90°/o-ja sem képes 
kótás metódus szerint éneket tanítani. Ha 
pedig valaki nem tud valamit, hogy tudja azt 
a valamit még tanít mi is? Tehát, hogy tudjon 
kótás rendszerben mozogni, mikor maga sem 
képes egy lépést sem benne tenni ? Különben 
maga az a tény, hogy maguk a tanítók sem 
képesek, akik pedig négy évig tanulták a 
zenét, kóta után énekelni, legeklatánsabban 
bizonyítja, hogy a kótás énektanítás a terve-
zetben csak amolyan csalóka délibáb lesz : 
amely a messzeségben palotákat fog mutatni, 
de amelyekhez, ha közel fogunk érni, szegé-
nyes viskókká fognak zsugorodni, amelyekben 
nem hJmi sörényes zenészek, hanem a nép 
egyszerű gyerekei fognak énekelni, de csak 
kóta nélkül. Tessék elhinni, hogy így lesz. És 
ha így lesz : jó lesz. 

De tárgyi okok is ellene szólanak a kótás 
énektanításnak. Sokan tudniillik, csakhogy 
ennek a képtelenségnek az elemi iskolában 
kötelező polgári jogot biztosítsanak, a többi 
között azzal érvelnek, de persze érveikkel 
komoly gondolkodót meg nem győznek, hogy 
a kótás énektanítás tökéletes pendantja volna 
az írvaolvasás tanításának. tTgy fogván föl a 
dolgot, hogy valamint az írvaolvasás tanításá-
nál az olvasást megelőzi az írás, per analogiam  
az éneklést is meg kell előznie a kotázás-
nak. Ez a hasonlat bármily tetszetős is, még 
sem helyes. Mert míg az olvasásnál mindig 
abszolút hanggal van dolgunk, melyre nézve 
nagyon is közönyös a hangmagasság, s amelyet 
nem nehezít meg a többivel való hangmagas-
ságbeli csatlakozás : addig a hangjegy után 
való éneklésnél épen a hangoknak különböző 
magassága és egymáshoz való e tekintetbeni 
viszonya, tehát a teljes relativitás nehezíti 
meg és teszi lehetetlenné a kivitelt. Járuljunk 
példával a magyarázathoz. így könnyebben ért-
hető lesz. 

Gondoljunk csak az egyvonásos C-re, erre 
a skálabeli alaphangra. Bár alaphang, mégis 
ritka ember képes annak magasságát, pedig 
itt ez a fő, — eltalálni. Hátha még ehhez több 

' hang is járul ! Ha csatlakozik hozzá : f , d, h, e 
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stb. Tehát mikor egyik nehézség a másikat 
fogja szülni, mi lesz akkor az iskolában? Zavar, 
mint Bábelnél, vagy pedig olyan némaság, 
mint amily némák lettek a békák akkor, ami-
kor a kálvinista torony a pocsolyába dűlt. 
Hiába fogja a gyermekeknek a tanító mon-
dani, hogy adj hangot Dóéi. Nem fognak 
adni. Mert valamint a békáknak a torony, úgy 
nekik a kóta torkukra fogja forrasztani a szót. 
Ha pedig a kóta nótát nem, csak kínt fog 
fakasztani a gyermek lelkéből, akkor csupán 
a tanterv kedvéért kár lesz őt ezzel kínozni, 
nyakgatni. 

De hiszen .nem is az a cél, hogy kótázzunk,. 
hanem az, hogy magával az énekkel, mint 
képző eszközzel a nyers anyagot nemesítsük, 
a gyermeki lelket szívben és érzésben a szép 
iránt fogékonnyá tegyük. Erre pedig nem a 
kóta a maga bunkós nyelével, hanem az ének 
a maga költészetével az egyedüli árkánum. 

Delendam esse ! 
(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Külföldi szemle. 
Egy kis statisztika. Egy osztrák tanügyi lap 

e cím alatt: „Német és magyar művelődési 
szükséglet" a következőket írja : Müller tanár 
az egész elmúlt éven át „Uránia"-előadásokat 
tartott Magyarországban. Kísérleteket tett az 
iránt, hogy ezeket az előadásokat magyar 
nyelven is megtarthassa s e célból Temesvári 
Dezső budapesti írót szerződtette mint föl-
olvasót ; azonban a magyar előadásokat teljes 
sikertelenségük miatt időnek előtte be kellett 
szüntetni. A Müller tanár által Magyarország-
ban eddig tartott előadások a következő ered-
ménnyel jártak : Budapesten (700.000 lakos) 
tizenkét magyar nyelvű előadást, átlag 221 
személyt számítva, összesen 2652 személy láto-
gatta; négy német nyelvű előadást (átlag 1473 sz.) 
5892 személy. Pozsonyban (65.000 lakos) 5 
magyar nyelvű előadást (átl. 87 sz.) összesen 
435 személy; 8 német nyelvű előadást (átlag 
514 sz.) összesen 4112 személy. Győrött (32.000 
lakos) 4 magyar nyelvű előadást (átl. 76 sz.) 
összesen 304 személy. Komáromban (13.500 
lakos) 4 magyar nyelvű előadást (átl. 34 sz.) 
összesen 136 személy. Tatán (10.000 lakos) 
a magyar nyelvű előadásokat meg sem lehetett 
tartani. Csak az ottani lapnak szerkesztője és 
a főszolgabíró jelent meg s ezeknek szabad-
jegyük volt. Temesvárott (43.000 lakos) a 
német nyelvű előadásokat a magyar színházra 
való tekintettel hatóságilag betiltották. Versecen 
(25.000 lakos) 4 német nyelvű előadást (átlag 
610 sz.) összesen 2440 személy látogatott. 
Fehértemplomban (10.000 lakos) 4 német elő-

adást (átlag 819 sz.) összesen 3276 személy 
látogatott. Pancsován (22.500 lakos) öt német 
előadást (átlag 543 sz.) 2715 személy. Zimony-
ban (16.000 lakos) 4 német nyelvű előadás 
(átlag 478 személy) összesen 1912 személy, 
és így tovább. — (Erre azt jegyezzük meg, 
hogy van nekünk Uránia-szinházunk s így 
e tekintetben nem szorulunk osztrák importra. 
Az pedig, hogy az idéztük lap Győr helyett 
Raab-ot, Komárom helyett Komorn-t ír s így 
tovább — egyenesen megfosztja ez urakat attól 
a jogtól, hogy minket „civilizálni" jöjjenek, 
mert aki maga is tudatlan, az nem taníthat 
másokat. Szerk.) 

= Az Eötvös-alap köréből. Új alapítvány. 
Háromszék vármegye volt főispánja, néhai Potsa 
József v. b. t, t. emlékére és nevére a Ferenc 
József Tanítók Házában 4000 koronás alapít-
ványt tett. — A Tanítók Házai igazgató-tanácsa 
aug. 4.-én tartandó ülésén tárgyalja a főiskolai 
internátusokba való fölvételért beadott kérvé-
nyeket, amelyek ezután, aug. 5.-én, az Eötvös-
alap választmánya s végső fokon az orsz. 
osztó-bizottság elé kerülnek. Fölvételért össze-
sen 184-en folyamodtak ; időközben egy folya-
modó meghalt. A javaslat szerint Budapestre 
118, Kolozsvárra 65 főiskolai hallgatót vesz-
nek föl. Az ösztöndíjakért és segélyekért be-
adott kérvényeket is aug. 5.-én tárgyalja a 
választmány (gyűjtő- és kezelő-bizottság). Az 
Orsz. Osztóbizottság ülése aug. 25.-én d. e. 
8 órakor lesz. Kívánatos, hogy erre, valamint az 
ugyanazon nap d. e. 11 órakor tartandó közgyű-
lésre a vidéki tagok mennél nagyobb számban 
jönnének föl s így befolyhatnának az ösztöndíjak, 
segélyek és internátusi fölvételek odaítélésébe. — 
A gyarapodás. F. é. január 1.-től július 31.-ig 
összesen 835 új tag 5505 K-t fizetett be az 
alap pénztárába; az új tagok közt van 723 
három-koronás, 108 ötven-koronás és 4 húsz-
koronás részjegyes tag. Arányi Antal igazgató 
az iglói állami tanítóképző-intézet alapítványára 
újabban 829 koronát fizetett be. — Gyermek-
előadást rendezett az Eötvös-alap javára Me-
rényben Gtatz Anna állami óvónő. A német-
ajkú növendékek magyar nyelven énekeltek, 
szavaltak és közmegelégedésre egy színdarabot 
is eljátszottak. A sikerült előadás az Eötvös-
alapra 65 koronát jövedehnezett, melyet Soós 
gondnoksági elnök küldött be az alap pénztárába. 



21. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 1 

I q a z i k o l d u s . 
Az út medrébe alig fér él 
A tüntető embertömeg 
S a szitkokkal, átkokkal együtt 
Szállnak, repülnek a kövek. 

Egészségtől, erőtől duzzad 
A menet élén a vezér ; 
Hogy jól ebédéit, látszik rajta, 
Ordítja is: nem kell kenyér! 

„Nem kell kenyér, mi nem koldulunk, 
Mi tisztes munkát akarunk, 
De holmi piszkos munka nem kell: 
Sarat, havat nem kaparunk." 

„Jó munka kell, kényelmes munka 
S a fizetés, az nagy legyen, 
Kevés dolog mellé nagy napszám, 
Kávé, kalács és kényelem." 

S a piszkos ár míg hömpölyögve 
Az utakon végigrobog, 
Kopott ruhában, sárga arccal 
Egy „úr* utánok sompolyog. 

A diploma ott a zsebében 
Es két-nap óta nem evett — 
Az éhség győzött büszkeségén 
S most megy koldulni kenyeret. 

S míg irigyelve nézi, nézi 
Az elvonuló zord hadat, 
Halkan morogja : Én kaparnám, 
Ha birnám a sarat, havat . . . 

Vértesy Gyula. 

A zúgólepke. 
— Rajz. — 

Ott könyököltem szobám ablakánál, élveztem 
munkám után a verőfényes őszi napfény me-
lengető sugárit. Álmodozva sütkéreztem, sze-
meim tétován kisérték a légben úszkáló ökör-
nyálat. 

Egyszerre megrezzenve pillantottam föl. — 
Tili-tuli . . . a kezemfejére szállott egy kis 
pillangó. Valami késői ivadék a nagyszámú 
lepke-familiából. 

Kíváncsian szemléltem a kis tolakodót. 
Kacsafarkú lepke volt, kisebbfajta zúgólepke. 

Teste hossza mintegy 3 cm. Igen élénk, de 
óvatos lepke-faj. Május és augusztusban szokott 
repülni, gyakran nappal is látható, amint a 
virágok fölött röpködve, édes mezőket szívja. 
Mellső szárnyai szürkésbarnák, hátsó szárnyai 
rozsdássárgák. Jellemző tulajdonsága: meg-
fogva, egész teste remeg. 

Amint a kis lepke leszállott, fordult jobbra, 
fordult balra. S/árnyacskáit egyszer-kétszer 
megmozdította, egyengette, azután rálapult a 
kezemre. Edes nyugalomba helyezte magát. 

Csak néztem, néztem ! Elgondoltam: ob be 
szép, be aranyos ! Szárnyacskái telistele him-
porral. Hosszú csápjaival olykor gyöngéden 
simogatta meg kezemet, belecsippentve pólu-
saimba. 

Alszik ! Potroha gyorsan mozog, — lélegzik. 
Bizonyára fáradt szegény. Hadd nyugodjék. 
Dehogy bántom ; úgyis rövid szegénykének az 
élete, egy-két napig tartó, azután elmúlik az 
örök semmiségbe, belefékszik a maga szőtte-
fonta koporsóba, begubózván : volt — nincs ! 

A kis lepke csak nem akart tovaszállni. 
Végül is belefáradtam az álldogálásba. 

— Menj utadra kis állatka — tűnődve 
mondám magamban — ott túlnan a kert 
végén, sűrű orgonabokor van, keress ott nap-
sütötte déli oldalt, készíts magadnak puha 
ágyat — sirodat és utódaidnak a jövő tavaszra 
boldog föltámadást! 

— Hess, hess kis pillangó; szállj tova, 
menj utadra ! 

Zúgólepke csak nem szállott el. Még akkor 
se, ahogy gyengén megérintettem. Csak épen 
összerezzent s helyet változtatott. 

— Maradj hát aranyszárnyú lepikém, ha 
jól érzed magad, ha megszerettél ! Pedig 
— látod — véletlenül rossz helyet is választ-
hattál volna, ha durva ember kezére szállsz. 
En azonban szeretlek. Szeretem a föld pará-
ny ait, téged is, kis féreg . . . 

— Csakhogy, picike lepke, nem maradhatsz 
mindig nálam. A te sorsodat is kijelölte a 
Teremtő. A te utad a lég, életed a virágok 
kelyhében rejlő méz, a fény, a napsugár. 
Élvezd a rövid életet, hisz úgyis „örök a sír". 

Meglebbentettem újólag kezemfejét. Kis 
pillangó nyújtózkodott és — újra maradt. 

— Nem mégy el ? No jó ! Ártatlan lepike, 
tehát szívesen látlak egyszerű hajlékomban. 
Adok szállást is. Itt áll íróasztalomon egy 



12 

kicsibe skatulya ; cseppentek bele kevés mézet. 
Látod, eleven, mozgó kis jószág, mint szeretlek ! 
Jer no . . . De nem zárom rád a skatulya 
fedelét, mert akkor oda vagy, megfúlsz! . . . 
így ni ! . . . 

— Most pedig én elmegyek. Várnak kis 
tanítványaim. Pá, pá, aranyszárnyú lepike. 

* 

Itt vagyok, megjöttem, kedves tanítványaim. 
Fiacskáim, hallgassátok figyelemmel oktató 
szavaimat. 

„Az állatok iránt való rokonszenvet az Isten 
oltá az ember szívébe. Az állatok iránt érzett 
rokonérzet talajából kihajt a virágok virága : 
az emberszeretet is." Irgalmatlanság az állatok 
iránt elvadítja a szívet, a lelket. Aki az állatok 
iránt irgalmatlan,"az gyűlöli az embertársát is . . . 

— De nini! Hallga!.. Mi az ? ! Miért riadtok 
föl ? Ah . . . lepke röpköd az iskolában. Tili-
tuli ! ! Pszt ! Ne bántsátok fiacskáim a hívatlan 
kis vendéget, legyetek csendesen ! — Ah, 
leszállt a fogasra, épen a Pistuka kalapjára. 

— Fogjuk meg, fogjuk meg — vijjogja az 
egész osztály. 

— Csendesen fiuk! Zúgólepke szállt otthon 
ablakomnál a kezem fejére. En nem bántottam, 
nem űztem el, szállást adtam neki egy kis 
skatulyában és mézet, hogy éhen el ne pusz-
tuljon. Azt hiszem, sötétnek találta a hajlékot. 
Kilopódzott odújából, észrevétlenül megint 
rám szállott, belebújt a kabátom zsebébe. 
Bizonyára itt sem találta jól magát. A dél-
utáni verőfény oly kedves itt a szép iskolánk-
ban, zúgópilike ezt észrevette, kedve jött hát 
szétnézni köztetek. 

— Itt repül, ott repül — zsibong az apró 
népség. — S Pistukában fölébredt a tulajdon-
jog érzete : övé a pille, mivelhogy az ő kalap-
jára szállott rá. Közel is ült hozzá, nosza hát — 
szempillantásnál gyorsabban a pille után kap. 
Csakhogy — oh Végzet ! - azon minutában 
fölreppent a kalapról a pille. Tili-tuli — ott 
repül már a nyitott ablak körül és huss ! ! 
kilibben az ablakon. 

Pá! pilike, szerencsés utat! 
Pístukán pedig szívből kacag az egész osztály, 

t. i. nagy igyekezetében megbotlott, alaposan 
végigtenyerelt a földön — az én titkolt 
örömömre, mert ebből megint alkalmat merí-
tettem oktató szavaim továbbfűzésére, hogy 
„legyetek fiacskáim irgalmasak az állatok 
iránt, ne tekintsétek játéktárgyul, hanem tekint-
sétek, mint Isten teremtményeit. Isten a mi 
szolgálatunkra és gyönyörködtetésünkre terem-
tette az állatokat s nem eltipornunk, bántal-
maznunk, hanem védelmeznünk kell őket . . 

(Budapest.) Csálty Elélt. 

IRODALOM. 
Megjelent: 100 magyar férfikar. Népének-

karok, tanítók és tanítójelöltek számára egybe-
állította Sarudy Ottó, pápai áll. tanítóképezdei 
tanár. Ara 3 K. (Pesti Könyvnyomda Részvény-
társaság.) Nagyon ügyes és használható munka. 
A hangterjedelmet egybeállítója úgy állapította 
meg, hogy a tenor g-r\é\ följebb, a basszus 
.F-nél mélyebbre ne menjen. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította : dr. Havass 
Rezsőnek, aki szegény iskolás gyermekek ré-
szére 1000 koronás ösztöndíj-alapítványt léte-
sített ; gróf Majláth József perbenyiki nagy-
birtokosnak, aki a karádi reform, hitközségnek 
népisk. és áll. óvói célokra egy 3000 korona 
értékű beltelket ajándékozott. 

Kinevezte: Berzeviczy Ilona oki. tanítónőt 
az ungvári áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Birkás Gizella oki. tanítónőt a törökbálinti áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Máry Jolán oki. 
óvónőt az újbányái áll. óvodához óvónővé; 
Fischer Stefánia oki. tanítónőt a jazovahodicsi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Kis Károly 
oki. tanítót a csongrádi tanyai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Fischer János és Palásthy 
Mária oki. tanítót, illetve tanítónőt a kiliti áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; 
Prekup László oki. tanítót a bródi áll. elemi 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Pravlik Mihály, Bores 
Ferenc, Jósa Ilona oki. tanítókat, illetve tanító-
nőt a polonkai áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, 
illetve tanítónővé; Kántor József, Weinberger 
Mór és Kovácsné-Drisnyei Mária oki. tanítókat, 
illetve tanítónőt a vásárosnaményi áll. el. nép-
isk.-hoz rendes tanítókká, illetve tanítónővé; 
Wohlfart Lőrinc oki. tanítót a tiszaujhelyi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Lipták János, Odor 
Gizella oki. tanítót, illetve tanítónőt a závad-
kai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, illetve 
tanítónővé; Barthalos Béla, Borka Lajos és 
Miklós Katalin oki. tanítókat, illetve tanítónőt 
a gyergyó-remetei áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tókká, illetve tanítónővé; Ihász Károly oki. 
tanítót és Munka Ilona forrai áll. el. iskolai 
állandó h. oki. tanítónőt a szinai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; Balogh Ida 
oki. tanítónőt a csomonyai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé ; Dvorszky Ferenc, Mikitta Emilia 
oki. tanítót, illetve tanítónőt a pohorellai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; 
Nyiri Etelka oki. tanítónőt a bátyúi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Kovács Gyula oki. 
tanítót a tivadari áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
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Maár Károly oki. tanítót a pomogyi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Lauf Gyula okleveles 
tanítót a forrói áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Makovics Béla, Engyél Géza, Kubinyi Rózsa 
oki. tanítókat, illetve tanítónőt a helpai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítókká, illetve tanítónővé; 
Szabó Sándor és Doboz Olga oki. tanítót, ill. 
tanítónőt a nagydobronyi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá, ill. tanítónővé ; Kovács Mihály, Papp 
Ilona, Schlögl Margit és Banovits Lujza oki. 
tanítót, illetve tanítónőket a battonyai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá, illetve tanítónőkké. 

Áthelyezte : Kovácli Mihály szkárosi áll. el. 
isk. tanítót a kispesti áll. el. isk. hoz jelen 
minőségében ; Sidlovits Kálmán egri áll. felsőbb 
leányiskolái r. tanárt jelenlegi minőségében a 
szegedi áll. felsőbb leányisk.-hoz ; Veress Mihály 
tívadari, Magyar Jolán csomonyai áll. elemi 
tanítót, illetve tanítónőt jelen minőségükben a 
nagydobronyi áll. el. isk.-hoz; Babies Rezső 
csongrádi áll. el. tanyai tanítót a battonyai áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Pálinkás Béla 
haszonfelsőhutai áll. el. isk. tanítót a fiumei 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Sébesztha 
Róza nagykikindai áll. polg. isk. r. tanítónőt 
jelenlegi minőségében a belényesi áll. polg. 
leányisk.-hoz ; báró Jeszenák Anna csáktornyai 
áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségé-
ben az abonyi áll. polg. leányisk.-hoz; Asbóth 
Alma nagykárolyi áll. polg. isk. r. tanítónőt 
jelenlegi minőségében a csáktornyai áll. polg. 
leányisk.-hoz; Nagy Károly ópécskai és Schill 
János kunszentmártoni gazd. ismétlő - iskolai 
szaktanítókat kölcsönösen ; Hock János kovász-
nai áll. el. isk. tanítót a hasznos-felsőhutai áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Mátyás Lajos 
hársfalvai áll. el. isk. tanítót a lajtaujfalui áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében ; Miklós György 
besztercei áll. segély, közs. polg. fiúiskolái és 
Miklósné-Gallov Lujza besztercei áll. polgári 
leányisk. r. tanítót, illetve r. tanítónőt jelenlegi 
minőségükben a németpalánkai áll. polg. isk.-
hoz; Nikell Irma győri áll. polg. isk. rendes 
tanítónőt jelenlegi minőségében a nagykárolyi 
áll. polg. leányisk.-hoz ; Pappné - Haidvogel 
Paula resicabányai áll. segély, közs. felsőleány-
iskolai r. tanítónőt jelenlegi minőségében a 
szászvárosi áll. polg. leányisk.-hoz. 

Jóváhagyta: az alsó fehérvármegyei álta-
lános tanítóegyesület módosított alapszabályait. 

Engedélyezte és az engedélyezett tan-
szerek jegyzékébe fölvette: Pásztor Dávid 
„új szerkezetű olvasógép "-ét a hivatalos bírálat 
alapján az elemi népiskolák I. oszt. számára. 

Nyugdíjat utalványozott : Batiné-Stancsics 
Fanni szegzárdi munkaképtelen k. polg. isk. 
tanítónő részére évi 2780 koronát; Kováts Anna 
welbachi munkaképtelen áll. óvónőnek évi 640 

koronát; Szente Pál óvári munkaképtelen ev. ref. 
el. isk. tanítónak évi 1140 koronát; Szél Sándor 
hódmezővásárhelyi munkaképtelen ev. ref. taní-
tónak évi 1240 koronát; Jójárt János újvidéki 
ev. ref. el. isk. elaggott tanítónak évi 1580 
koronát; Aranyi József tiszaigari munkakép-
telen ev. ref. tanítónak évi 620 koronát ; 
Engel Simon erzsébetfalvai magánisk. tulaj-
donos és tanítónak évi 1400 koronát; Hardy 
János norápi róm. kath. tanítónak évi 540 
koronát; Joandrea Tamás nagyszebeni józsef-
városi munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
900 koronát; Uxá Károly nagysurányi róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 780 koronát; 
Flek Károly sérci r. kath. tanítónak évi 1080 
koronát; Mészáros Sándor öcsödi munkakép-
telen evang. ref. tanítónak évi 1412 koronát; 
Hetesi Lajos mezőlaki elaggott ev. ref. tanító-
nak évi 800 koronát ; Piufóich János fiilesi 
r. kath. elaggott tanítónak évi 980 koronát; 
Barabás György kétegyházai munkaképtelen 
g. kel. tanítónak évi 880 koronát ; Pattermann 
Ede n.-vezekényi elaggott tanítónak évi 740 
koronát; Bujtor Imre bakonytamási munka-
képtelen r. kath. tanítónak évi 520 koronát ; 
Márkus János gyulai elaggott g. kel. tanítónak 
évi 1080 koronát ; Dobosán János dentai gör. 
kel. román munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 
920 koronát; Kurz Sámuel budapesti ág. hitv. 
ev. munkaképtelen tanítónak évi 3000 koronát ; 
Pivovárcsi József kis-udvarnoki közs. el. isk. 
tanítónak évi 1000 koronát; Hornyák Ferenc 
tornai r. kath. el. isk. tanítónak évi 580 koronát ; 
Polónyi Károly szentetornyai munkaképtelen 
közs. isk. tanítónak évi 1120 koronát; Szedlá-
rik Mihály románfalvi r. kath. el. isk. tanító-
nak évi 880 koronát; Bomán György sajtényi 
elaggott gör. kel. tanítónak évi 1160 koronát; 
Zayzon Farkas sepsiszentgyörgyi elaggott áll. 
polg. ig.-tanítónak évi 2900 koronát; Alföldi 
János hódmezővásárhelyi elaggott áll. polg. isk. 
tanítónak évi 2100 koronát; Nemes Soma 
komáromi közs. elaggott tanítónak évi 1240 
koronát; Beke Sándor somogyszobbi ev. ref. 
el. isk. elaggott tanítónak évi 820 koronát; 
Fekete Pál ilki ev. ref. el. isk. elaggott tanító-
nak évi 680 koronát; Eber Márton szekszárdi 
r. kath. tanítónak évi 1440 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Bábi Irma 
győri ág. hitv. ev. munkaképtelen tanítónőnek 
520 koronát; Simonidesz Jolán kovarci f. m. 
k. e -i óvónőnek 600 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett: 
néhai Ocskai János aknasugatagi róm. kath. o o 
kincstári el. isk. tanító 4 kiskorú árvája részére 
604 korona 52 fillért; Vrba Nándor oscsad-
nicai r. kath. tanító 2 kiskorú árvájának 200 
koronát ; néhai Marcsányi István isaszegi közs. 
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el. isk. tanító özv., szül. Halama Etelka és 
3 kiskorú árváinak 693 korona; néhâ i Huber 
Imre nagykapornaki nyug. volt róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Illés Rozália Franciská-
nak évi 300 koronát; néhai Bopovics Flórián 
békési nyug. g. kel. tanító özv., szül. Popovics 
Teofániának évi 634 korona 40 fillért; néhai 
Bánóczy János nyug. r. kath. tanító özv., szül. 
Lacsa Rozáliának évi 680 koronát ; néhai 
Dózsa Imréné szül., Beráts Antonia pancsovai 
áll. el. isk. tanítónő Margit, Antonia, Aranka, 
Márta és Amália kiskorú árváinak egyenkint 
156 korona 66 fillért, együtt 783 korona 30 
fillért; néhai Butnáriu György rozsnyói g. kel. 
el. isk. tanító János, Emil és György nevű kis-
korú árváinak 337 korona 50 fillért; néhai 
Schrötter János dobrocsi nyugalm. r. kath. tanító 
özv., szül. Tychy Ágnesnek évi 454 koronát; 
néhai Bálás Imréné szül. Gyertyánff'y Katalin 
segesvári áll. el. isk. tanítónő 4 kiskorú árvá-

rü 
jának 600 koronát ; néhai Székely Géza etei 
ev. ref. volt tanító 2 kiskorú árvájának évi 291 
korona 50 fillért. 

T A N Í T Ó K t a n á c s a d ó j a . 

K. I). Pályázása alkalmával be kellett volna 
jelentenie már eddig megszerzett korpótlék-
igényét. Ha az iskolafönntartó akkor is meg-
választotta volna, akkor önként magára vállalta 
volna eddigi korpótlékainak továbbfizetését. 
Budapesten mulasztási kimutatást 3 helyre is 
készítünk : 1. A községi statisztikai hivatalnak. 
2. A kir. tanfelügyelőnek. 3. A központi sta-
tisztikai hivatalnak. — R. A tanítónak nincsen 
joga önkényesen beirási díjakat szedni tanít-
ványaitól. Azt az iskolaszék határozza meg. 
Ha nincs rá külön határozat és díjlevelében 
sincs megemlítve ez a joga, akkor ne is te-
gyen ilyet. ;— Z. 1. Az iskolafönntartó köteles 
az iskola telkét és a hozzátartozó kertet be-
keríteni. 2. A tanító nem köteles saját szolgá-
jával az iskolát füttetni és vele fát vágatni, 
hacsak a díjlevél nem kötelezi erre. 3. A ta-
nítónak a kötelezett heti óraszámon fölül min-
dennapi ismétlő-iskolát is kötelessége vezetni. 
4. A kántori- és tanítói fizetést a minimum 
megállapításánál együttesen szokták számí-
tani. — Sz. A közoktatásügyi miniszteri ren-
deletből, melyet ön kivonatban közöl, világosan 
kitűnik, hogy a második korpótlékra kapták 
az államsegélyt. Az első korpótlék fedezésére 
valószínűleg azért nem adtak, mert az iskola-
fönntartó annak idején nem kérelmezte. — K. R. 
1.Magyarosított nevét régebbibizonyítványmáso-
lataiba nem szabad beleírnia. Hiszen akkor 
nem volna másolat. A névmagyarosításra vonat-
kozó miniszteri rendelet másolatát csatolja 

kérvényéhez, melyet a már megmagyarosított 
nevén ír alá. 2. Kellően fölszerelt kérvény az, 
mely a pályázat kívánalmainak mindenben meg-
felel. 3. Felekezeti iskolához intézett folyamod-
ványára is kell bélyeg. — Cs. József. Mind-
addig, míg hivatalos rendeletet nem láttunk, 
a kérdezett ügyben tájékozást nem adhatunk. — 
B. T. Nagy-Léta. Tanszerekért a kir. tanfel-
ügyelő útján kell folyamodni; iskolájuk szegény-
ségét igazoló hatósági bizonyítvány mellék-
lendő. — Sz. E. Igen. — Z. J. A gazdasági 
ismétlő-iskolában a közismereti tárgyakat kö-
teles tanítani — Cs. K. F.-Gyarmat. Nem; 
csak tényleg működő tanítóra nézve érvényesek 
a katonai kedvezmények. — B. J. A tanítói 
közéletben előforduló mintákat a Tanítók 
Tanácsadója című útmutató - könyvünk III. 
függelékében találja meg. — Ch. M. Kaplyon. 
Ugye megvizsgálás céljából a kir. tanfelügye-
lőségnél van 75.877/903. szám alatt. Míg onnan 
válasz föl nem érkezik, addig a minisztérium-
ban nem lehet intézkedni. — Sz. A. Gyön-
gyös. Pótlékának megállapítása megvizsgáláson 
van. Száma: 53.636/904. — K. L. B.-Szt-
György. Pótlékának folyósítása soron van. — 
G. G. Ü-Sové. Ügyében még folynak a tár-
gyalások. Türelem. — V. I. Vámosladáuy. 
43.168/904. szám alatt már megtörtént. — 
B. 0. N.-Ugróc. Fölösleges kihallgatásra jönnie, 
mivel ügyét már elintézték s e _ napokban 
expediálják. — T. J. Ladomány. Áll. segélye 
24.243. szám alatt folyósíttatott. — P. G. 
Mecsekszabolcs. Nyugdíjazása megtörtént. A 
végzés e napokban lesz kézbesítve a kir. 
tanfelügyelőség útján. — Községi isk.-szék. 
Becsehely. A pótlékot 45.648/904. szám alatt 
utalványozták. — T. J. Szent-László. A költ-
ségvetést megállapították. Innen a napokban 
kerül ki. — D. J. M.-Nádas. Tárgyalás alatt 
van; száma: 56.614. — Sz. F. Alsósinién-
falva. Korpótlékának utalása céljából adjon 
be bólyegtelen, de okmányokkal (szolg. biz. stb.) 
fölszerelt kérvényt. — N. Y. Jászkarajenő. 
1759/904. szám alatt pótléka utalva van. — 
G. M. Juta. A föllebbezés még nincs a min.-
ban. Addig pedig hozzászólni nem lehet. — 
Cs. K. Nyir. Ügyének nincs nyoma a minisz-
tériumban. írja meg világosan, miről van szó. — 
V. M. Zálnok. A törvény értelmében a szolg. 
idő arányában történnek hivatalból az előlép-
tetések. Korpótlékának utalása érdekében nyújt-
son be bélyegtelen s okmányaival fölszerelt 
folyamodványt a tanfelügyelőség útján a minisz-
tériumhoz. — V. S. és F. L Menyö. P. J. 
Hasznosfelsöhuta. Évötödös pótlékuk utalása 
iránt illetékes helyen intézkedtek. — H. K. 
Neszniély és K. D. Németszentniiklós. Állam-
segélyük engedélyezve van s e napokban utal-
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ványozva lesz 99.031/903, illetve 25.176/904. 
szám alatt. — Sz. I. Lokca. Segélye utal-
ványozva van. Száma: 18.329. — B. a . Hagy-
mádfalva. Korpótléka megállapíttatott s nem-
sokára ki lesz utalványozva 55.042. sz. alatt. — 
Tanítónő. A magániskola fölállítását a királyi 
tanfelügyelőség útján kell kérelmezni. — Al-
földi. Nagyobb pénzintézet az ön fizetésére, 
ha mindjárt gazdasági eszközök beszerzésére 
fordítaná is azt, nem engedélyez 1000 korona 
kölcsönt, miután törvény szerint köztisztviselők 
csak fizetésüknek 1600 koronán fölül eső részét 
foglalhatja le biztosítékul a járásbíróság. — T. 
J. Ötödéves korpótlékra vonatkozó államsegély 
kieszközlése végett az esedékessé válás előtt 
még az előző évben kell folyamodni a közok-
tatási minisztériumhoz. — Csehi. Sajnáljuk, 
de nem tudjuk, hogy az illető községben 
nyílik-e szeptemberben állami iskola. — A. B. 
A gazdasági ismétlőiskolában való alkalmazás 
ügyében lépjen érülkezésbe a kir. tanfelügye-
lősséggel. — D. E. A miniszteri rendeletben 
megmondották, mily alapon történt nyugdíj-
igényének leszállítása. On az ellen föllebbezett, 
de mint mondja, újabb kérvényével elutasították. 
Ily körülmények között újabh lépést nem tehet, 
mert hiszen alaptalanul nem lehet helyesbítést 
kérni. — K. Nagyon sajnáljuk kellemetlen 
helyzetét, — a kincstári és uradalmi tanítók 
ügyében a közoktatási miniszter úr jelenlétében 
tartott ankéten fölszólalás történt oly irányban, 
hogy helyezze ezen tanítókat is törvényes 
védelem alá, korpótlékaik ügyét pedig ezen 
új törvényjavaslat életbeléptetése alkalmával 
egyidejűleg rendezze. Azt hisszük, előbb nem 
is fog ön ügyével rendbe jönni, míg a kultusz-
miniszternek ezen intézkedése meg nem törté-
nik. Ha már a közigazgatási bizottság sem 
tudott boldogulni, akkor mi sem tudunk semmi 
más módot ajánlani. Minden esetre méltányos 
dolog volna, ha a kincstári tanítók minden tekin-
tetben oly bánásmódban részesülnének a kincstár-
tól, mint amilyenben a közoktatási minisztérium 
tárcája keretébe tartozó áll. tanítók részesülnek.— 
Sz. Ül. Zalaszentgyörgy. O. Sz. M. Mezőlak 
és B. I . Patóháza. A nyugdíjügyek 42.039., 
43.031., 50.405/904. számok alatt el vannak 
intézve s a legrövidebb idő alatt expediálva 
lesznek. — G. J. Katlóc. Ügyében az intéz-
kedés 51.588 904. szám alatt a közigazgatási 
bizottságnál van. — M. E. Lovászi. Ny. J. 
Mezöberény. R. G. Lacháza. Ügyük elin-
tézését illetékes helyen megsürgettük. — B. A. 
Ziinánd-IJjfaln. Az idézett szám allatti pót-
lékát kiutalványozták. — H. J. N.-Kanizsa. 
Díjai 51.885/904. számmal folyósítva vannak.— 
G. E. Prakfalva. Ügye elintézésre vétetett 
62.622. szám alatt. — D. P. Veresmart. Ál-

lamsegély kérvénye a minisztériumhoz még be 
nem érkezett. — L. S., M. J., H. J. és H. A; 
Esztergom. Patai áll. isk. gondnokság. A. 
Li H.-M.-Vásárhely. R. F. Győrpármánd. 
I). E. Hahót. Kornádi ev. ref. iskolaszék, 
ügyükben a szükséges intézkedés megtörtént. — 
Sz. J. Jászkarajenő. A kérdezett korpótlék 
25.180. szám alatt e napokban lesz folyósítva. — 
K. Gy. Alsóncsa. A t.-díj 54.816. szám alatt 
e napokban lesz kiutalva. :— K. I. Mezö-
laborc. Korpótlékügye 56.023. szám alatt meg-
állapítva, utalás alatt van. — 0. G. Ny.-
Sóskút. 36.953. számmal az átutalás foga-
natosítása soron van. — B. I. Sóskút. A 
Wechselmann-íéle alapítványra jelenleg nincs 
pályázat hirdetve s így folyamodni sem lehet.—-
N. Miklós. A vasúti tiszti tanfolyamra (úgy 
hisszük, azt érti az „ állomásfőnöki " tanfolyam 
alatt ?) csak érettségi vizsgálati bizonyítvány 
alapján vesznek föl. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőháza július 

30.-án és aug. 1.-én foglalkozott az 1904. évi 
közoktatásügyi költségvetéssel. A költségvetést, 
mely 52 millió koronára rúg, a mult évi 
45 millió koronával szemben, gr. Te'eJii Sándor 
rövid, de tartalmas beszédben ismertette, elfoga-
dásra ajánlván. Az előadó beszéde után rögtön 
fölszólalt dr. Berzeviczy Albert miniszter és 
nagy figyelem közt elmondotta program-
beszédét, melyet lapunk első helyén közlünk. 
A miniszter után Veress József szélsőbaloldali 
képviselő beszélt, aki nem hiszi, hogy a nép-
iskolában meg lehetne tanítani a gyermekeket 
egy idegen nyelvre is. A középiskolák elhelye-
zését nagyon helytelennek tartja; a legtöbb 
középiskola a nemzetiségi vidékeken van, ahol 
a magyar faj nem fér hozzá, a nemzetiségi 
ifjak pedig nem tanulnak meg magyarul. Ezzel 
azt érjük el, hogy se magyarosítani nem 
tudunk a középiskolával, se a magyar fajnak 
nem adjuk meg a lehetőséget arra, hogy 
szupremáciájának megfelelő arányban járathassa 
fiait a középiskolába. Attól tart, hogy a nép-
iskolai reformról szóló törvényjavaslat csak 
papiron marad ; teljes szigorral kellene alkal-
mazni a törvényt, akár tetszik a nemzetiségnek, 
akár nem. Szomorú az is, hogy az iskolázta-
tásban a németek és tótok fölülmúlják a ma-
gyarokat. — Csernoch János a katolikus auto-
nómia ügyéről és a felekezeti iskolák „elnyo-
másáról" beszélt. Ohajtandónak'tartja a tanítók 
egységes fizetését, mert nincs semmi oka annak, 
hogy ugyanazon képesítéssel bíró tanítók fize-
tésében különbség legyen. Ez a fizetési különb-
ség a tanítótestületben visszavonást okoz, mert 
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a nagyobb fizetésű állami tanító a felekezeti 
tanítóval szemben fölényt akar gyakorolni. (Úgy 
van! balról.) A polgári iskolák reformját 
helyesli, annyival is inkább, mert az 1868-iki 
törvény intencióinak úgy sem feleltek meg s 
a törvényben kifejezett célt el nem érték. 
Életrevaló eszme tehát a reform, ha ez úgy 
vitetik keresztül, hogy a szellemi proletáriátust 
nem növeli. Ellenzi a középiskolák szaporítá-
sát s ezekben nagyobb szigort sürget. Külö-
nösen az alsóbb osztályokban megokolt ez a 
szigor, hogy tehetségtelen emberek érettségi 
után ne szaporítsák az elégületlenek számát a 
társadalomban. Az egyetemi vizsgarendszert 
tarthatatlannak mondja s veszedelmes jelenség-
nek deklarálja azt, hogy az egyetemi ifjúság 
körében a szocialista eszmék terjednek. Éber 
figyelmet követel a minisztertől a tanszabadság 
tisztaságának megvédése körül. (Helyeslés a 
néppárton.) Helyteleníti a leánynevelés rend-
szerét, mely elvonja a leányokat a családtól s 
ki nem elégíthető igényeket támaszt bennük. 
Nem felel meg az osztó igazság elvének az, 
hogy a leánygimnáziumok tananyagát arány-
talanul megrövidítsék a fiukéval szemben. Ha 
ugyanoly kvalifikációt ad a leányoknak az 
érettségi, mint a fiuknak, ugyanoly tananyag-
ból vizsgázzanak. — Udvary Ferenc azt kivánta, 
hogy a polgári iskolák az iparosok számára 
alakíttassanak át. Reformot vár ebben az 
irányban. 

— Világ folyása. Franciaország és a 
Vatikán szakítása volt a mult hét legnagyobb 
szenzációja. A francia kormány és a pápa közt 
már régebb idő óta nagy volt a feszültség a 
szerzetes-rendek megrendszabályozása miatt, s 
most végre megtörtént a diplomáciai viszony 
megszakítása. A vatikáni francia nagykövet 
már el is utazott Rómából, a nuncius meg 
Párisból. Ennek a szakításnak a következ-
ménye az lesz, hogy Combes kormánya a jövő 
évtől kezdve már nem utalványozza ki a francia-
országi papoknak a fizetésüket. Ha ugyan 
addig még élni fog a Combes-minisztérium. — 
Oroszországban meggyilkolták Plehve belügy-
minisztert ; egy fiatal ember bombát vetett 
kocsija alá. Ez a borzalmas merénylet egy 
gondosan előkészített és messze szétágazó 
nihilista-összeesküvésnek a következménye. A 
konskribáltak névsorában szerepelnek a biro-
dalom legfőbb méltóságai, első a car, az-
után következik Pobjedonoszcev, Okrinszki és 
Bezobrazov. A pétervári rendőrség már régeb-
ben nyomára jött az összeesküvésnek és igen 
sok embert elfogott. Azt hitte, hogy az össze-
esküvés főembereit ártalmatlanná tette, de mint 
most kiderült, e föltevésében csalódott. Kétség-
telenné lett ugyanis, hogy Plehve gyilkosának 

bűntársai voltak, akik a merénylet végreliajtá-
ban segédkeztek. A gyilkos kilétét még nem 
sikerült megállapítani. A bombavető még a 
nevét sem akarja megmondani. Sebesülése kü-
lönben olyan súlyos, hogy eddig már kétszer 
meg kellett őt operálni. Az orvosok elkövetnek 
mindent, hogy megtartsák az életnek — a vizs-
gálat érdekében. A gyilkos azonban tudja, hogy 
mi sors vár rá, ha fölgyógyul, és ezért nem 
vall semmit. A merényletet az egész világon 
elítélik, de vannak hangok, amelyek a gyilkos-
ságot az orosz kormányzat szörnyű terroriz-
musa miatt érthetőnek találják. Plehve hivatalát 
egyelőre Durnovo szenátor, a fölrobbantott 
miniszter helyettese vette át, aki teljesen Plehve 
szellemében nőtt föl és kegyetlen üldözője 
minden forradalmárnak. — A keletázsiai harc-
téren is nagy nehézségekkel küzd Oroszország. 
A japánok mindig és mindenütt győznek és 
már Mandzsúria fővárosáig : Mukdenig szorít-
ják vissza az orosz sereget. Port-Arthur ostro-
mát is nagy erővel kezdették meg a japánok, 
akik, az egész világ nagy bámulatára, vitézül 
állják meg a sarat Oroszországgal szemben. — 
Krüger Pált, a transzváli köztársaság volt elnökét, 
ideiglenesen a hágai temetőben temették el. A 
holttest, amelyet Svájcban bebalzsamoztak, addig 
marad ott, amíg a diplomáciai formaságok 
elintézése után hazavihetik Transzválba. 

— Lapuiik felelős szerkesztője f. hó 6-án 
két heti tartózkodásra Velencébe utazik; 
távolléte alatt dr. Göőz József segédszerkesztő 
helyettesíti, aki erre az időre a lap szerkesz-
téséért felelős. Ismételten fölhívjuk t. olvasóink 
figyelmét arra a körülményre, hogy lapunk 
szerkesztősége folyó hó 4-e óta II. ker. Török-
utca 4. szám alatt van. 

— Jubileum. Hackl József ruszti tanító 
július 23-án ünnepelte meg szűk családi körben 
tanítóskodásának 40. évfordulóját. Ez alkalom-
ból a derék népnevelőt igen számosan, köztük 
Széchenyi Miklós gróf püspök is, fölkeresték 
szerencsekivánataikkal és üdvözlésükkel. 

— Halálozás. Szemerjai Károly, krizbai 
ny. igazgató-tanító, ág. hitv. énekvezér, 48-as 
honvédörmester, a koronás ezüst érdemkereszt 
tulajdonosa, hosszas szenvedés után, életének 
76-ik évében július hó 26.-án jobblétre szen-
derült. Áldás emlékére ! 

Tartalom. Dr. Berzeviczy miniszter program-
beszéde. — Erzsébet-népakadémia. György Alndár. — 
A kótás énektanítás. Szabó Kálmán. — Külföldi 
szemle. — Az Eötvös-alap köréből. — Szünóra: 
Igazi koldus. Vértesy Gyula. — A zúgólepke. Csáky 
Elek. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP ÀLFEÉD. 

Gyümölcstermelés. 
(P. J.) Magyarország természeti viszonyainál 

fogva elsőrendű gyümölcstermelő ország. Mint 
Molnár István gyümölcstermelési miniszteri 
biztos mondja, az európai államok közül csak 
egyedül Franciaország az, mely a gyümölcs-
félék termelésére kedvezőbb föltételekkel ren-
delkezik, mint hazánk. 

Ám a franciák élelmessége, rátermettsége és 
ami a legfőbb : szakértelme a természet ezen 
bőkezűségét ki is tudja aknázni. Nem keve-
sebbet mint évi ezerhatszáz, ezernyolcszáz millió 
koronát vesznek be a gyümölcstermelésből. Hol 
áll ezzel szembe a mi gyümölcstermelésünk ? 
Legjobb esetben és jó esztendőben csinálunk 
átlag 18 millió koronás forgalmat. Pedig a mi 
viszonyaink közt ezt meglehetne tízszerezni. 

Tagadhatatlan, hogy ezen a téren is haladunk 
és különösen az utóbbi években meglehetős 
szép eredménnyel. 

Ez a haladás azonban különösen kisgazdáink-
nál inkább a mennyiség, mint a minőség javára 
esik. És épen ez a legnagyobb baj, mert a 
piac annál biztosabb, mennél több és jobb minő-
séggel rendelkezik a termelő ugyanazon fajtá-
ból. Ugyancsak akadálya a nagyban való érté-
kesítésnek az is, hogy az egyes fajokat vidé-
kenként más és más néven ismerik s így a 
vevő nem mindig van tisztaban azzal, hogy 
vájjon az épen szükségeset kinálják-e megvételre. 

Ezek volnának tehát azon okok, amelyek 
fokozatosan megszüntetendők. A megszüntetés-
nek pedig legjobb helye az iskola. Itt lehet 
elméletben és gyakorlatban egy olyan újabb 
nemzedéket nevelni, mely nemcsak a házi szük-
séglet kielégítéséért, hanem a piacért is fog 
gyümölcsfát termelni. 

A gazdasági népoktatás legnagyobb föladata 
Magyarországot úgy a hegyvidéken, mint az 
Alföldön egy. nagy gyümölcsöskertté varázsolni. 
Ez azután gazdag tárháza lenne nemcsak Európa 
gyümölcskedvelőinek, hanem a ma szegénységgel 
küzdő népnek is. Kiszámíthatatlan az a vagyon, 

amely ezzel közvetlen az egyént s közvetve az 
államháztartást érné. És emellett nemcsak azon 
nagy anyagi tőkét kell érteni, a minőre elég példa 
a franciák főnt érintett közel ezer milliós jöve-
delme, hanem az erkölcsi átalakulást is. Mert 
az az ember, aki a fatenyésztést, méhészetet 
stb. kedvteléssel űzi, rossz ember nem lehet. 

Az pedig, hogy mindez céltudatos munkás-
sággal elérhető, nem utópia. Ugyanis ma 
Magyarországnak van mintegy 2200 gazdasági 
ismétlő iskolája kerekszámban 140 ezer tanuló-
val. Minden tanuló évenként és egyenként, ha-
csak 10 oltványt készít is, akkor az évi ter-
melés egymilliónégyssásezer darab lesz. És ez 
csak minimális számítás, mert tekintet nélkül 
a tanulók nemére, minden egyes tanulónak 
évenként legalább is 30 darab oltványt kell 
készíteni. 

Itt említem meg, hogy igen sok helyen az 
ismétlő iskolákban egyáltalán nem tanítják a 
lányokat sem a gyümölcsfa, sem a szőlő neme-
sítésére. Ez határozottan kár, mert aránylag 
sokkal jobban végzik a nemesítést, mint a fiuk. 
Különösen a szemzésben érnek el nagy ügyes-
séget. 

Ezen ügyességnek a magyarázata pedig abban 
keresendő, hogy könnyebb a kezük, a munka 
végzésénél gondosabbak mint a fiuk, sőt a 
hiúság is jobban sarkalja őket. 

Tapasztalatból állíthatom, hogy míg a lányok-
nál 20 darab fásnemesítésből — (az ágyasok-
ban soronként 20 darab oltvány esett) — átlag 
3 maradt el, addig a fiuknál 4—5. És míg a 
fiuk legnagyobb része a sokkal bizonyosabb 
eredménnyel járó héj alá való nemesítést űzte, 
addig a lányok a lapozást és párosítást is 
vegyesen végezték. 

Visszatérve az előbbi termelési számításhoz, 
a gyümölcsfák előállítása tehát épen a gazda-
sági népoktatás révén eszközölhető a lehető 
legnagyobb arányokban. Ha már most figye-
lembe vesszük, hogy az évenként igen könnyen 
és semmi megerőltetés nélkül, sőt kötelesség-
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szerűen előállított egy millió négyszázezer 
fából 5 év alatt csak ötszázezer kerül termés 
alá és ha egy fának a termését 5 év múlva 
csak 2 koronában állapítjuk meg, már akkor 
is évenként több mint egy millió koronával 
járul hozzá az iskola a nemzet vagyonosodásá-
hoz. Ha pedig nem redukáljuk az évi átlagos 
tíz számot, akkor a jövedelem évenként két és 
fél millióra tehető. Ez azonban mindig fokozó-
dik, mert egy barack, alma, körte, cseresnye, 
szilva stb. termése a fa fejlődésével állandóan 
emelkedik úgy, hogy már a 10—15-ik évben 
azon fának a termése 10—20 koronát kép-
viselhet. 

Mikor a szegedi országos mezőgazdasági O O o o 
kiállítást az akkori földmívelésügyi miniszter 
Darányi Ignác megnyitotta, a többek közt 
azt mondta, hogy Magyarország földjének 
kétannyi lakosságot kell jólétben eltartania, 
mint amennyi ma rajta él. És hogy ez a 
kijelentés mennyire komoly alapon áll, mi sem 
igazolja jobban, mint a gyümölcstermelésről 
tett futólagos számítás. 

A gyümölcsfa-termelést indokolttá teszi más-
részről az is, hogy nagy befektetést nem igényei-
Gyümölcsmagot mindenki gyűjthet s ha egy 
kis kertje van, akkor abból fát is nevelhet, 
mely azután háládatos lesz, mert minden leg-
kisebb gondot a leggazdagabban fizet vissza. 
Es még csak azt sem kívánja, hogy a 
termelője más munka rovására foglalkozzék 
vele. E!ég, lia a szabad időt fordítjuk rá. 
Csakhogy ezt az időt azután értelmesen és 
céltudatosan kell fölhasználni. 

Attól talán sokan megijednek első tekin-
tetre, hogy tömeges termelésnél a sok gyümöl-
csöt nem lehet értékesíteni. Ez pedig csak 
fölösleges idegenkedés volna, mert a jó gyü-
mölcsnek mindig van piaca. Ezen kérdésnél a 
legnagyobb leküzdeni való a csomagolás módja. 
Ha valaki a keresett fajt termeli, termeléséből 
a szebbeket kiválogatja, osztályozás után 
gondosan csomagolja és a szállítást az elvállalt 
időben eszközli, akkor állandó vevőre is akad. 

De nemcsak így lehet értékesíteni, hanem 
szárítva, kandirozva, befőzve, vagy szesznek 
kifőzve stb. Már nálunk is van gyár, mely a 
különféle gyümölcsöket oly jól praeperálja, 

mint a francia gyárak. Mindezeket egybevetve, 
tagadhatatlan, hogy a gyümölcstermelés szociális 
kérdés és épen ezért minden téren föl kell karolni. 

A szőlő érése. 
Midőn a szőlő elvirágzott s termést kötött, 

lassanként megindul a bogyók növekedése. Az 
időjárástól és egyéb természettani tényezőktől 
függ, hogy a bogyóknak térfogatban és súly-
ban való szaporodása mily arányban halad 
előre. A bogyók növekedése a fejlődés eme 
stádiumában majdnem teljesen fizikai munka, 
míg a bennük végbemenő változás csak akkor 
válik észrevehetővé, ha megkezdődik a szőlő 
érése, amely már vegyi folyamat. 

Mihelyt megindul az érés, a bogyó teriméje 
nem változik többé. Ellenben más jelenségek 
mutatják ama változásokat, amelyek a bogyó-
ban végbemennek. A szilárdság csökkenése, 
valamint a jellegző színváltozás a héjon mu-
tatják az érés kezdetét s bátran mondhatjuk, 
hogy az érés első szaka a színeződéssel veszi 
kezdetét. Vegyileg pedig a következő változá-
sok állnak be : A víz és cukor fokozatosan 
fölszaporodik s ennek arányában a durva savak, 
mint oxálsav (sóskasav), almasav és tannin 
(csersav) csökkennek. Csupán a nemes borkősav 
az, amely a többiek rovására előtérbe lép. 
E kémiai folyamatra, vagyis a cukor és savak 
súlyviszonyainak kölcsönös változására nézve 
azt mondhatjuk, hogy amint fogy a bogyó sav-
tartalma, azon arányban növekedik a cukor-
tartalom, minthogy a savak egy része változik 
át lassanként cukorrá. A cukorképzésre igen 
nagy befolyása van a leveleknek s ma már, 
annyi alapos vizsgálódás után bátran lehet 
mint tényt állítani, hogy minél több levél van 
a termőhajtáson, annál dúsabb a fürtök cukor-
tartalma. A levelek ugyanis nagymennyiségű 
keményítőt raktároznak, amely a nedvek áram-
lása által átvitetik a bogyó kocsányába, illető-
leg a vacokba, hol cukorrá változik át s így 
jut a bogyóba, hogy azt fokozatosan érlelje. 

Hogy a cukorképződés már itt kezdődik 
(nem pedig a bogyóban), mutatja azt azon 
körülmény, hogy különösen tartósabb borús idő 
után a vacok sejtjeiben nagymennyiségű kemé-
nyítőt találunk. A vacok chlorophyll testecskéi 
ugyanis a bennük levő keményítőt a napfény 
behatása nélkül nem tudják növényi tápszerré 
alakítani s az megmarad ott, mint keményítő. 

Az érés második stádiuma a cukor gyors 
fölszaporodásával veszi kezdetét. 'Ilyenkor a 
színeződés már be is fejeződött (kivéve egyes 
fajtákat, mint pl. a Góher, amely a teljes érésig 
színét többször változtatja). 
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Minél több keményítőt raktároznak a vacok 
sejtjei, annál nagyobb cukortartalomra számít-
hatunk. A szőlő- és gyümölcscukor fölszaporo-
dása egyenlő arányban történik. Ugyanekkor 
kezd képződni a bogyóban található egyéb 
szerves anyag, melyek közül legfontosabbak a 
pektin és növényi nyálka, valamint a fehérje s 
a zamat- és illat-anyagok. A levelek által készí-
tett mindezen tápanyagok ott rakódnak le, ahol 
azokra épen szükség van, pl. a cukor a bogyó-
ban, az olaj a magvak sejtjeiben. A bogyó 
héjján pedig a viasz-bevonat, melynek hivatása 
a bogyót állati és növényi paraziták ellen 
védeni. 

Az érés harmadik és pedig legfontosabb 
szaka a teljes érés, vagyis azon állapot, amidőn 
új anyagok már nem jutnak a bogyóba. Ilyen-
kor már csak a meglevők mennek keresztül 
bizonyos változáson. A víztartalom az elpárol-
gás által kevesbedik, valamint fogy a tannin 
és almasav is. Ez a magyarázata annak, hogy 
vörös borfajtáknál nem szabad a túlérést be-
várnunk, hanem le kell szüretelnünk a szőlőt 
még akkor, amidőn a vörös borok jellegzetes 
tannin-tartalma még kellő arányban jelen van. 

A cukor és borkősav (acidum tartarieum) 
fölszaporodása az érés eme szakában már csak 
relatív szaporulat, amennyiben ezen alkatrészek 
a víz fokozatos elpárolgása által összesűrűsöd-
nek. Ha az időjárás kedvező, úgy a teljes érés 
a legjobban mehet végbe, sőt jó expozíciókban 
aszú-szemek is képződnek. Nem egyszer lehet 
tapasztalni, hogy az erjesztő gombák, melyek 
határtalan mennyiségben ott vannak már a 
szőlő talajában, a tőkén levő fűi-tökben is meg-
kezdik munkájukat ; elárulja ezt az illető bo-
gyók szeszes íze és szaga. 

Legbecsesebb a szőlő teljes érésben s ha 
valóban jó és tartós bort akarunk nyerni, úgy 
lehetőleg várjuk ezt be. Ámde nem egy dolog 
kényszeríthet bennünket arra, hogy inkább ko-
rábban szüreteljünk, mert épen a teljes érésben 
levő szőlő az, amely a legtöbb állati és növényi 
ellenség kártételének van kitéve. Ilyenkor inkább 
áldozzunk föl valamit a minőségből, hogy leg-
alább a mennyiségben találjunk kárpótlást. 

Hazai szőlőfajtáinkat érési idejükre nézve 
4 csoportra oszthatjuk. Tájékozásul szolgáljon 
az alábbi kis kimutatás, néhány lényegesebb 
hazai fajta megnevezésével: 

C s o p o r t 

Érési idő-
tartam 

(virágzás-
tól teljes 

érésig) 

Érés kez-
detéhez 

Teljes 
éréshez 

F a j t á k n e v e C s o p o r t 

Érési idő-
tartam 

(virágzás-
tól teljes 

érésig) 
megkívántató 

összes hőmennyiség 
Celsius fokokban 

F a j t á k n e v e 

I. 
Igen korán 

érők 
80 nap 

95 nap 

1200° 1600° Kis Burgundi, Madeleine Angevine, Madl.-Royal, Précoce 
de Malingre, Oporto 

II. 
Korán érők 

80 nap 

95 nap 1425° 1900° Zöld Sylváni, Tramini, Ruhlandi, Cläwner, Veltelini korai 
piros, továbbá egyes Chasselas-fajok 

III. 
Rendes időben 

érők 
105 nap 1570» 2100° Veltelini-félék, Piroshegyű, Rakszőlő, Leányka, Járdovány, 

Dinka-félék, Rizling-félék, Zierfandl, Muscat-Lunel, Furmint 

IV. 
Későn érők 120 nap 2200° 2400° Muscat Alexandrin, Kecskecsöcsü, Ökörszem, Cabernet-félék 

(Pozsony.) Györy Elemér. 

A hazánkban termő mérges 
növények. 

ív. 
A boglárkák (Ranunculus) közül 44 faj 

tenyészik az országban. Legtöbbnek a levele 
tenyeresen szeldelt s majdnem mindeniknek a 
virága aranyszín-sárga. Á csészelevelek száma 
3 -7 (többnyire 5), ezek lehullok vagy leszára-
dók; a szirmok száma 3—12, szintén több-

nyire 5. A porzók és termők száma sok. A 
terméske egymagvú. 

A legelterjedtebb és egyúttal legmérgesebb 
fajok a következők : 

Torzsika-boglárka. (Csipős szironták, csomo-
rika, égető boglárka, farkasnevető fű, istárj, 
libadöglesztő, méhek nevetése, sebesítő fű, 
torzsika, vízi méreg. Ranunculus sceleratus L.) 
Egyéves növény, de ősszel is csirázik. Szára 
6 dm. magas ágas, sokvirágu és csöve \ Az 

31* 
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egész növény vagy kopasz vagy felső részében 
kissé érdes. Alsó levelei hosszűnyelüek, tenye-
resen 3—5 karéjúak ; szélük bevagdaltan csip-
kés ; a legfelsők ülők, hármasak, keskeny 
lándzsás, ép szeletekkel. Apró virágai sárgák, 
csészéjök visszahajlott ; apró terméskei hosszú, 
hengeresre megnyúlt vackon fejlődnek. Terem 
pocsolyákban, árkokban, utak szélén az egész 
országban. Virít májustól őszig. Igen mérges. 
Koldusok széltében arra használják, hogy testü-
kön szánalmat gerjesztő sebeket nyissanak. Innen 
van ez a neve : lator koldus lába sebesítő fű. 

* 

Égető boglárka (R. Flammida L.J. Évelő 
0'5 m. hosszúra növő szára a földön hever, a 
csomókon gyökerezik. Levele egyszerű, hosszú-
kás terüietes vagy lándzsás, keskeny lánd-
zsás. Virágai aprók, legfeljebb 1'4 cm. átmérő-
jűek, rendszerint nem érik el az 1 centi-
méteres méretet ; aranyszín-sárgák. Terme'skéi 
2 mm.-nél kisebbek, fölfelé álló, apró, hegyes 
csőrrel. Terem pocsolyák szélén, árkokban, 
nedves réteken az egész ország hegy- és domb-
vidékén. Virít nyár elejétől a tél beálltáig. 
Legmérgesebb növényeink egyike s minthogy 
főleg marhaitatók körül is tenyészik, a jószágra 
igen veszedelmes. 

* 

Réti boglárka. (Aranyka, égető boglár-
virág, lángos fű, krajcárvirág, liba vagy zsiba-
virág. réti y békavirág, sömör fű. (Ranunculus 
acer L.) Évelő. Szára megnő 1 méter magasra 
is ; levelestül odasimuló szőröktől borzas. Tő-
levele mind sallangokra szeldelt. Kocsány hen-
geres, kopasz, csészelevelei az aranyszínsárga 
szirmokhoz simulok. Terméske kopasz, rövid 
és egyenes csőrű. Terem kissé nedves réteken 
az egész országban. Virít májustól őszig. 

* 

Kúszó boglárka. (Holló-, kakas-, vagy 
tyúklábfű, kerti teltvirágú fajtája : pénzecske. 
It. repens L.) Gyökerező indáiról nagyon 
könnyen lehet fölismerni. 

* 

Saláta-boglárka. (Arany vagy arannyal 
versengő, aranysaláta, búzaeső vagy zápor, 
fügelevelű fű, fügezöld, galamb vagy galamb-
begy saláta, golyvarontó fű, Isten búzája, Kakuk 
vagy kerek saláta, kis fecskefű, mennyei árpa, 
papsaláta, saláta szironták, súlyfű, Szentgyörgy 
saláta, tavaszi saláta, trencsényi manna, varjú 
mogyoró, versengő saláta, zsibavirág. Ranunc. 
Ficaria L.) Évelő tőkéjéből számos apró gumós 
gyökér fejlődik. Az eső helyenként kimossa, 
összehordja ezeket s akkor sárba hullott tarho-
nyára emlékeztetnek. Leheveredő szára gyöke-
rezik. A levelek szíves tojás alakúak, kopaszok, 

fényesek, szélük gyakran szögletesen és egyen-
lőtlenül csipkés. 8—12 szirma aranysárga. 
Terem főleg nedves erdőkben az egész ország-
ban. Erdőirtás után vagy 50—100 esztendeig 
tengődik a napos gyepen. Virít kora tavasszal. 
Fiatal hajtásait helyenként korai salátának 
eszik, később határozottan mérges és mái-
emberek is meghaltak élvezetétől. 

Valamennyi boglárka hatása hólyaghúzó, 
hasindító. Az állatok vizellete véres lesz tőlük, 
lesoványkodnak, elvetélnek, vagy pár óra alatt 
el is hullhatnak. Szárítva elveszítik mérgező 
hatásukat és a szénában teljesen ártalmatlanok. 

* 

Piros linnyor. (Kígyófü, papkalap, tavasz-
elei paponya v. páponya és hibásan zászpa. 
Helleborus purpurescens W. et K.) Vaskos tő-
kéje évelő. Levelei ölbe fogottak, vagyis a 
közös nyél kétágú és a szélső levelek a közbe-
esőket körülveszik. Levelei különben gyakran 
szeletekre osztottak és élesen fűrészesek. Visszá-
juk puhaszőrű és részben mirigyes. Szártetőző 
1 — 3 virága nagy, átmérője 8 cm. is lehet. 
A csésze háta pirosló; sok porzóját tölcséres 
mézfejtők szegélyezik. Tüszőtermései fölfuvó-
dottak. Kizárólag magyarhoni növény, mely 
hazánk középvidékén: a Mátrán, Pilis-Vérte-
sen és az ezzel szomszédos hegyvidéken tenyé-
szik. Kora tavasszal virít. 

Keleten a sokkal gyakoribb keleti hunyor 
(II. Baumgarteni Kov.) helyettesíti. Virágai 
jóval kisebbek, csészéje egészben pirosló, levele 
soha sem mirigyes. 

* 

Illatos hunyor (H. odorics W. et K.) Bőr-
nemű levele kitelel. Virága olyan nagy vagy 
csaknem akkora, mint a piros hunyoré, de 
egészen sárgászöld ; erős és nem kellemetlen, 
de nehéz illatú. Terèm hegyvidéki erdőkben 
Krassó-Szörény vármegye déli részétől Fiúméig; 
északra Tolnáig. Kora tavasszal virít. 

* 

A kisvirágú hunyor (H. dumetorum W. 
et K.) zöld színű virága soha sem üti meg a 
4 centiméteres méretet, tehát a többihez képest 
föltűnően kicsiny. A Dunántúl terem. Fiumének 
van még 4 faja. 

* 

Valamennyi hunyorfajtának minden része, 
de kivált a gyökere mérges. A bőrön hólyagot 
húz, gyökérpora erős tüsszentésre ingerel, íze 
keserű és izgató. Élvezve nyálkafolyást, émely-
gést, hasmenést, hányást, gyomorfájást, végre 
álomkórságot idéz elő, a szembogár kitágul 
közbe és a szívverés elgyengül. 

Jó ellenhatással van a tannin, és mint min-
den növényi mérgezésnél, elő kell segíteni a 



21. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 21 

liánvást és hasmenést is mesterségesen, hogy 
a, még föl nem szívódott, meg nem emésztett 
részek minél nagyobb mértékben küszöböltes-
senek ki a szervezetből. 

* 
Közönséges cámoly. (Csámoly, galambvirág, 

gamó, gangabugya, gelesztafü, harangláb, ha-
rangvirág, keselyű;, sas- v. saskeselyű-fü. Aqui-
legia vulgaris L.) Évelő, fél méter magas, kedves 
kerti virág, mely nagyon könnyen fölismerhető 
arról, hogy magányos, nagy, többnyire lilaszínű 
virágain mind az 5 sziromlevél sarkantyús és 
a sarkantyúk, körben állva, a kocsány felé gör-
bülnek. Levelei kerekded levélkékből vannak 
összetéve, kétszer hármasával. 

Az északi és keleti hegyvidéken mindenütt 
vadon is tenyészik. Van még 3 közeli rokon 
faja az országban. 

Minden része mérges, és hatása épen olyan 
mint a sisakvirágé, csak valamivel enyhébb. * 

Katika-sisakvirág. (Csuklyafű, ebrontó-fű, 
erdei vaduborka, farkasbab, farkasméreg-fű v. 
farkasfű, farkasölő-fű v. farkasrépa, Katika 
répája, kék sarkantyú, kék tetüfű, méregfű, 
oroszlánszáj, sisakfü, tetűrontó. Aconitum Na-
•jpellus L.) Évelő. Szára 1 m.-nél magasabbra 
is nő. Répaalakú főgyökeréből évről évre egy-
egy kisebb répa sarjad ki, mely a következő 
évben szintén szárat hajt; ezért mindig cso-
portosan tenyészik. Levelei öt-hétfelé tenyere-
sen osztottak, szeleteik ismét háromfelé hasad-
tak. Virágai sötét liláskékek. A csészelevelek 
tulajdonképpen itt is sziromneműek. A felső 
sisakalakú és körülbelül olyan magas, mint 
széles. A termők száma rendesen 3. A tüszők 
már fiatal korban kissé szétállók, rövid csőrűek. 

Hazánk északi részén terem, forrásos helye-
ken, erdei tisztásokon, pásztorkunyhók körül. 
Számos rokonfaja nő azonban hazánk minden 
hegyvidékén. Némelyiket igen nehezen lehet 
tőle megkülönböztetni. Fiatal, tehát szárat még 
nem fejlesztett répáit orvosságnak gyűjtik. 

Minden sisakvirág igen mérges, legmérgesebb 
a Icatika s.; a bennük lévő aconitin a legmér-
gesebb hazai növények közé emeli ezeket. 
Tőkéjük égető, összehúzó ízű, a levél maga 
•émelygős, íze keserű, égető. Hatásuk igen gyors : 
nyálkafolyás, nyelési nehézség, hányás és has-
menés, szédülés, fölfuvódás, merev tekintet, az 
összes érzékek tompulása, gyér szívverés, nehéz 
lélegzés, tág pupilla és a halál már pár óra 
múlva áll be. 

A sisakvirág szárítva sem veszíti el mér-
gező hatását ; így nemcsak a szénában veszedel-
mes, de ha a legelőn lekaszálják és meg nem 
semmisítik, akkor a legelésző állatok a meg-1 o o 

száradt sisakvirágot is megeszik és tömegesen 
hullhatnak el tőle. 

A hazai tíz faj közül leggyakoribb a Keleti 
sisiik. (A. moldavicum Hacqu.). Ez könnyen 
ismerhető föl a négyszer magasabb mint széles 
sisakjáról, virágjának színe rendkívül változó, 
többnyire sötétlila, de lehet halványlila, rózsa-
színű, fehér stb. . . . A sisakvirág némely faját 
kertbe is ültetik, ezért még a gyermekekre is 
veszedelmes. Laikustól is adható ellenszere a 
konyak. 

* 

Mocsári gólyahír. (Béka-, fülemile-, gólya-, 
kácsa- vagy kásavirág, lotács, Lukácsvirág, 
mocsárvirág, német kaporna, sár- vagy sári-
virág, tűzvirág^ vizi sárga viola. — Caltha 
palustris L.) Évelő. Alsó részében gyakran 
lecsepült, de sohasem gyökerező szára megnő 
4 dm. magasra is. Levelei vesealakúak vagy 
kerekdedek, jókorák; az alsók hosszúnyelűek; 
alapjuk pedig szíves. Tojássárga-szinű virága 
nagy, átmérője 4 cm. Tűszőtermései hirtelen 
csőrbe keskenyednek, hátuk erősen görbül. 
Tenyészik vizenyős réteken hazánk közép és 
nyugati vidékein. Vele nő a C. cornuta S. N. K. 
és a hegyvidéken helyettesíti a C. laeta (alpina). 

Virít kora tavasszal szálanként kivált a hegy-
vidéken tél beálltáig. 

Minden része mérges. A legelésző állatok 
ezért nem is bántják. Szárítva sokat veszít a 
mérgező hatásából, de azért a szénában is 
hasmenést okozhat. 

Bimbója szolgáltatja a német káprit. 
* 

Fekete békabogyó. Farkasbab vagy szőlő, 
füzéres takta, Kristóffű. Actaea nigra r (L.) 
Fritsch. vagy A. spicata L. nigra L.) Évelő. 
Szára 6 dm. magas. Tőlevelei nagyok, kétszer 
3-osztatúak ; szeletei tojásalakúak, vagy hosszú-
kás szívesek, kihegyezettek és bevagdalva füré-
szesek. Apró fehéres virágai tömött szártetőző 
fürtben fejlődnek. Termése hosszúkás, fekete 
bogyó. Terem árnyas, sziklás erdőkben az egész 
ország hegyvidékén. Virít májusban. 

Gyökere keserű, azután kissé édes ízű; csí-
pős ; minden része hólyaghúzó. 

(Arad.) Wagner János. 
(V. közlemény a jövő számban.) 

Nedves és száraz keitek. 
A kert talajának nedvességi viszonyai min-

denkor befolyással vannak a kert értékére és 
használhatósági viszonyaira. Kimenvén a kertbe, 
vagy a kertnek szánt földre ásóval kezünkben, 
mindenek előtt arról kell meggyőződnünk, 
hogy milyen minőségű a talaj és milyenek 
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nedvességi viszonyai. Ássunk először is egy 
legalább 1 méter mély lyukat. Ha ez alka-
lommal a lyukból víz kerül a felszínre, úgy 
ez azt jelenti, hogy e talajban víz van, amelyet 
talajvíznek vagy altalaj-víznek szoktak nevezni. 
A talajvíz különböző mélységben van a talajban 
és szintén emelkedik és sülyed éppen úgy, 
mint a patakok és folyók vize. Ha most azt 
tapasztaljuk, hogy kertünk talajában talajvíz 
van, meggyőződést kell szereznünk arról, hogy 
milyen mélyen fekszik átlag ennek felszíne. 
E célból a kertben, vagy a kertté alakítandó 
területen több helyen ásunk különböző mély-
ségű lyukat. Ezen lyukakban felszínre kerülő 
vízről könnyen megítélhetjük a talajvíz állását, 
amit nagyon fontos tudni azért, mert ettől függ 
a kert megmüvelhetésének és használhatóságá-
nak módja. 

Tapasztalat szerint — különösen a lapályos 
fekvésű, — vagy folyók, patakok közelében 
fekvő helyeken, vannak olyan talajok, amelyeken 
a legsekélyebb ásásnál is már talajvízre buk-
kanunk, kivált tavasszal és ősszel. Az ilyen 
kertek talajvizének állása átlag 40—50 cm. 
A talaj ezen nemét sekélynek vagy nedvesnek 
mondjuk. Kertészeti szempontból csekély érté-
kűek, mert csak néhány növénynemnek műve-
lésére használható föl célszerűen. A legalkal-
masabbak az ilyen sekély talajok réteknek, 
kevésbbé jók már szántónak, kertnek csak abban 
az egy esetben használjuk, ha erre a célra 
más talaj egyáltalában nem áll rendelkezésünkre, 
mert ott, ahol a talajvíz kezdődik, van a művelés 
alatt álló növényzet gyökerének határa. 

A kert növényei a gyümölcsfák, bokrok, 
spárga stb., nagyobbára mélyre gyökerezők. Már 
ezen egy okból is a kerti talajnak mélyebbnek 
kell lennie, mint a szántóföldnek. A tartós 
talajvizes, vadvizes helyen semmiféle kultúr-
növény gyökérzete sem fejlődhetik. Az időszaki 
talajvizet azonban számos növény képes elszen-
vedni, különösen télen, amikor az életműködés 
úgyszólván a lehető legkisebbre szorítkozik. 

Sekélyen gyökerező konyhakerti növények, 
egynehány nyári virág és cserjés növény szá-
mára a 30—40 cm.-nyi mélységig száraz talaj 
átlag kielégítő. A mélyebben gyökerező konyha-
kerti növények és virágok számára 50—60 cm. 
talaj ; fák, cserjék és spárga, valamint évelő-
virágok részére pedig 100—120 cm. mély talaj 
okvetlenül szükséges. 

Azok a kertek, amelyekben átlag 1 méter 
mélységben tűnik föl először a talajvíz, arány-
lag a legtermékenyebbek és legerőteljesebbek, 
mert az altalajból a víz fölemelkedik s a gyökér-
zetet olyan időben is ellátja nedvességgel, ami-
kor különben a szárazság miatt kevesebb ned-
vességet kapnának fölülről. 

Előfordul az az eset, hogy a talajvíz csak 
4—6 méter mélységben jelentkezik, sőt 50— 
60 méter mélységben bukkanik föl csak egy kis 
víz-erecske. 

Az ilyen talajokat nevezzük azután száraz 
talajoknak s valamint az előbbi talaj — a ned-
ves talaj — a nagy vízmennyiség miatt csak 
kevés művelési ágra volt fölhasználható, mert 
sokféle növény nem fejlődik benne, akként van 
az itt is, a vízhiány miatt. 

Ismeretes, hogy a szabad természet ölén 
vannak növények, amelyek a nedves talajon 
jobban fejlődnek, mint a szárazon és ez utóbbi-
nak is megvannak a maga növényei ; úgy van 
ez a kerti növényeknél is. Mert vannak faj-
táink és nemeink, amelyek ezekhez a föntemlített 
viszonyokhoz mérten különbözőleg viseltetnek. 

A jó, a kitűnő művelés mellett igen sokat 
erőszakolhatunk ki a növénytermelés terén, de 
még sem tartjuk célszerűnek olyasmit erő-
szakolni, ami a talaj nedvességi viszonyai mellett 
egyáltalában nem célszerű. Az ilyen erőszakolt 
művelés sohasem fog a kellő kivánt ered-
ménnyel járni, sőt sok esetben balsiker lesz 
munkánk és fáradozásunk végeredménye. Ezt 
azután keservesen bánhatjuk. Maga a kísérlet 
ily módon nagyon drága lehet. 

Az a kérdés most, hogy mit lehet tehát 
tennünk, hogy a nedves és száraz talaj hát-
rányait a lehetőség szerint megszüntessük s a 
növények átlaga számára alkalmassá, nyere-
ségesen művelhető talajjá alakítsuk át? 

A nedves talajú kertekből a vizet el, illetve le 
kell vezetni. Ezt árkolás és alagcsövezés által ér-
hetjük el. Ez azonban kisebb kerteknél rend-
szerint nehezen vihető keresztül, részint a talaj 
fekvése, részint a víz lefolyásának hiánya miatt. 
Mégis hasznos a legrosszabb esetben a leg-
megfelelőbb helyen egy széles, mély árkot 
ásni, vízlevezető-árkot. A víz ebbe az árokba 
lehúzódik, itt hamarabb elpárolog, s így a 
talajvíz mozgásban van és nem áll oly magasan, 
mint a levezető-árok nélkül. Az árkolásnáb 
földet nyerünk, amelyet a • talaj feltöltésére 
használunk föl. 

A földnek fölhordása által is meg lehet 
némileg javítani a sekély mélységű talajokat. 
Akinek alkalma nyílik használható, jó kerti földet 
olcsón beszerezni, az jól teszi, ha a saját talaja 
megjavítására szerez belőle és 30—50 cm. 
magasságra felemeli, feltölti. Ezáltal már igen 
nagyot lendítettünk kertünk talajának jóságán, 
mert a gyökérzetnek ily módon 70 cm. mély 
talajt szereztünk s ennélfogva már többféle 
kultúrára, művelésre tettük alkalmassá. Az 
ilyen feltöltött kertek rendszerint nagyon jól 
javulnak meg. Ahány ilyen feltöltött kertet 
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ismerek itt, Budapest környékén, az valamennyi 
szépen fejlődő növényzettel bír. 

Ennek a talajjavítási módszernek azonban 
van egy kis hátránya is. Gyakran nagyon is 
drága. Ezért a feltöltési munkálatokat és az 
egyéb fölmerülő költségeket eleve meg kell 
fontolnunk és kiszámítanunk. A kis kertnek 
költségei azonban — ha az a kert a mi ott-
honunk, kedvencünk — bizonyára könnyedén 
fedezhetők lesznek, annál is inkább, mert szám-
talan eset adódhatik a földnek beszerzésére. 
Még a nagyobb kertek feltöltése is haszonnal 
járhat. Lássunk egy kis számítást. A feltöltést 
első sorban is mindig olyan időben végeztet-
jük, amikor a munkabér a legolcsóbb. 

Ha télen olcsó fuvarbér mellett vagy saját 
kocsinkon 60 fillérért egy köbméter használ-
ható földet szállíthatunk, úgy egy Va m. fel-
töltés, amely később 30—40 cm.-re üllepszik le, 
négyzetméterenként 30 fillérbe kerül. Ehhez 
kell még természetesen a fuvarbért is számí-
tani. Az új földet azonban nem szabad egy-
szerűen csak a régi föld fölé szétteregetni, 
mert csak ritka esetben jobb minőségű a föld 
a meglevő kerti földnél. Ezért ugyanis bizo-
nyos elő vigyázatra van szükség : az idegen föl-
det nem teregetjük ki, hanem aláássuk. Ez a 
müvelet akkép végezhető, hogy a régi talajat 
megforgatjuk, s az új földet a barázdák aljára 
hányjuk. 

Ha a feltöltendő talajon fák állanak, akkor 
ezek esetleg mélyebbre kerülnek a feltöltés 
által. Ez pedig a fa életébe kerülhetne. Fiatal 
fákat egyszerűen kiemelünk, de öregebbeket 
más módon kell megvédeni. Lehet körülök 
téglákból sáncot rakni, amely a törzset sza-
badon tartja. Természetesen nagyobb faállo-
mány mellett inkább mellőzzük a feltöltést, 
mert a fák jelzett módon való védelme nagyon 
is költségessé tenné az egész feltöltési munkát. 

Száraz talajon a javításra jó öntöző-berende-
zést alkalmazunk. Magát a talajt is elő kell 
készíteni, úgy, hogy a nedvességet jobban ma-
gában tartsa. A száraz talaj rendszerint tele-
vényben (liumus) szegény s ennélfogva nehe-
zebben is tartja meg a nedvességet magában 
— s így a természetes csapadékot sem — 
és az eső sem sokat használ neki. Ezért „tele-
vény "-ben gazdagabbá kell változtatnunk. Ezt 
pedig szintén hozzákeverés által érj ük el, hor-
dalék-földet, hulladék-földet és más jó földet 
hordunk reá. A javításnak ezt a módját, mint 
a kertészetnek egyik legfontosabb müveletét, 
más alkalommal, külön fogom ismertetni. 

Az igen száraz talaj javítására nagyon jó a 
földnek betakarása. Az a talaj, amely egész 
nyáron át vékony rövid trágyával, törekkel, lomb-
hulladékkal, tűlevelű fák hulladékaival, mohával 

be van födve, az sokkal nedvesebb, nyirkosabb 
lesz mint a födetlen' száraz talaj. Mind a 
gyümölcsösben, mind a konyha és díszkertben 
egyaránt jó szolgálatot tesz a földnek rövid 
trágyával való befedése. 

A száraz, szeles, magas fekvésű talajnál 
fontos, hogy a kertet falak, védő és faültet-
vények által árnyékoljuk : ez esetben nem 
szárad ki oly nagy mérvben. 

Bármilyen legyen is a talajunk : nedves 
vagy száraz, minden körülmények között arra 
kell törekednünk, hogy mentül több televe'nvt 
hozzunk bele. A kertgazdaság csak akkor lesz 
célra vezető, ha televényes földben dolgoz-
hatunk. Minden kertésznek a jelszava tehát : 
Televényt a földnek ! Az eljárás, amelyet e 
célból a kertészek követnek a fent jelzetteken 
kívül még igen sokféle és számos ügyeskedéssel 
van összekötve. Ezen eljárásokat itt leírni 
most nem lehet, egyet azonban mégis előre 
kell bocsájtanom és mintegy figyelmeztetés 
gyanánt fölemlítenem : a televény, humus a 
levegőn érjen meg, vagyis minden egyes televény 
szemecskével jusson érintkezésbe a levegő, 
s azután minden televényszem a javítandó 
föld minden porcikájával. A jelszó tehát a 
televényt illetőleg: „Mentül tökéletesebb össze-
keveredés a jól átlevegőzött talajjalEzt 
tanítják a tapasztalt kertészek, erre oktatnak 
az újabb és régibb szakkönyvek, de mert még 
mindig nem méltányolják ezt kellőleg, nem 
árt, ha figyelmeztetésképpen hangoztatjuk. 

(Budapest.) Kardos Árpád. 

Baromfihimlő. 
(Gregorinozis.) 

Mint a neve is mutatja, ezen ragályos beteg-
ség a baromfiakon fordul elő, azokat pusztítja. 
Főképen a tyúkoknak betegsége ez, azonban 
a ludak között is előfordul. Ha egy baromfi-
állományban föllépett, úgy onnan kiírtam 
nagyon nehéz, legtöbbször kétséges, sőt néha 
lehetetlen is. 

Különösen a kisgazdára nézve veszedelmes 
ezen betegség, mert csekély tenyészetét igen 
könnyen tönkre teheti. Már pedig ez érzékeny 
veszteséget ró rá, mivel a kisgazdának a 
baromfiudvar a mészárszéke, de meg ezenkívül 
jelentős jövedelmi forrása is, s nélküle tanya 
vagy falubeli ház tájéka el sem képzelhető. 

A betegség föllépését a fejnek tollatlan 
részem és a nyálkahártyákon, tehát a tarajon, 
a száj belsejében, a szemhéjakon és a végbél 
körül vehetjük észre. Ha fölnyitjuk az ezen 
betegségben sínylődő baromfi csőrét, úgy a 
toroklebenyeken tojásdad alakú zöldes-fehér 



2 4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 25. SZÁM. 

szinű genygócokhoz hasonló dudorodásokat 
észlelhetünk. Ezek a gregorinák. 

A bőr legtöbbször a fejen, tehát a tarajon, 
a toroklebenyeken, a fejnyílásainak (szem, 
orrlyuk) szomszédságában betegszik meg. 
Eleinte a beteg részeken szürke bevonat lát-
ható, mely folyton nő és vastagodik. Föllép 
azután a szem körül ; elébb keményebb állo-
mányit, majd későbben genyszerü váladékot 
termel, miközben eldugul az orrnyilas is. Ezek 
a genygóeok mindinkább nőnek, végre össze-
folynak s ellepik az egész fejet; a szem össze-
ragad, csipás lesz. Az orrnyilásokból geny 
folyik, a beteg baromfi fejét gyakran rázza. 
Abban az esetben, ha a belek lettek meg-
támadva, a baromfi étvágyából veszít, rohamo-
san elgyengül, még előrehaladottabb stádium-
ban hasmenés jelentkezik, s ürülékében vér 
is látható. 

Bár tagadhatatlan, hogy ezen betegség sok-
szor enyhe lefolyású, a genyes pörkök maguk-
tól is leválnak, mégis gondolnunk kell ezen 
betegség orvoslására. Gondolnunk kell pedig 
azért, mert ezen önmagától beálló gyógyulás 
ritka s bizony leggyakrabban a baromfi elhul-
lása következik be, mi azután a baromfi-
tenyésztőnek nagy kárára van. 

A gyógyítás legegyszerűbben lígy eszközöl-
hető, hogy a beteg baromfiakat az egész-
ségesektől a betegség föllépésekor azonnal 
elkülönítjük. 

A gregorinákat cinkvizes glycerinnel ecse-
teljük. A kezelő egyén térdei közé veszi a 
beteg baromfit, melynek taraját és alsó káváját 
a segítő egyén megfogja s száját fölnyitja, 
egy kis csiptetővel a pörköt lecsípi, a grego-
rinákat eltávolítja, s a sebhelyeket cinkvizes 
glycerin-oldattal bekeni. Ajánlják ezen célra 
az lVo-os sublimât borszeszes oldatát 'is. Ha 
a betegség csak a tarajon mutatkozik, akkor 
a tarajon levő pörköket eltávolítjuk s a seb-
helyt 1—2%-os creolinnal kenjük be. 

A leírt kezelés mutatkozik a legjobbnak, 
bár hosszadalmassága és nehézkessége nyilván-
való. Gondos és jó kezelést föltételezve, mégis 
2—3 hétig is eltart; föltételezve persze azt 
is, hogy a beteg baromfiakat az egészségesektől 
elkülönítve, száraz, tiszta helyen tartjuk. 

Ha állományunkban a gregorinozis már 
hosszabb idő óta pusztít és lelkiismeretes 
orvoslás dacára sem akar elmúlni, akkor aján-
latos a következő, bár fölötte radikális, de 
biztosan célhoz vezető módhoz folyamodni : 
szigorúan válogassuk ki a beteg állatokat és 
öldössük le őket. A szenvedett veszteség nem 
is oly nagy, mint a milyennek az az első 
pillanatra látszik, mert a baromfi húsa, a fej 
és gyakran a máj kivételével, élvezhető. Ebben 

az esetben a baromfiólak fertőtlenítése is 
különös gonddal eszközlendő. 

Az ólakat és ketreceket különben mindig 
is fertőtlenítsük. Ezen célra legjobb, ha '/2V0-OS 
kreolin-oldatot csinálunk, s ezzel alaposan 
kisúroljuk a deszkaanyagból készült ólakat. 
Téglafalú épületeket pedig klórmészszel, vagy 
kreolinos mészszel meszeljük ki. 

Ott, hol ezen betegség föl nem lépett, leg-
biztosabban meggátolhatjuk nemcsak ezen, de 
minden más betegség behurcolását oly módon, 
ha a vásárolt baromfiakat nem eresztjük álla-
taink közé, hanem legalább pár napig külön 
helyen tartva, előzetes megvizsgálás alá vetjük. 
Ha ezen vesztegzár után bocsátjuk az egészsé-
gesnek bizonyult baromfiakat állományunk 
közé, úgy a ragályos betegség föllépése a leg-
ritkább esetekben fog bekövetkezni. 

(CséjaaJ Könyves Béla. 

Növénykórtani levelek. 
(Augusztus hó.) 

Kedves kartársaim ! 
A gabonafélék és gyümölcsfák már ismer-

tetett állati és növényi eredetű betegségein 
kívül nagyobb gyakorlati jelentőséggel a takar-
mányféléken észlelhető kártételek is bírnak ; 
ezekkel jelen levelemben kívánok foglalkozni. 

A lóhere, lucerna, bükköny s egyéb növé-
nyek levelein nyár vége felé sokszor fehér 
bevonatok keletkeznek, melyek az egész szer-
vet is bevonhatják s annak életműködését káro-
san zavarják. A kártételek az Erysiphe Mártii 
Lév. nevű lisztharmatgomba támadásától ered-
nek, mely ellen kisebb területeken (pl. a borsó-
nál kertekben) kénporozással védekezhetünk ; 
korai vetés ajánlható. 

Ugyané növények leveleinek alsó felületén 
néha hamuszínű penészfoltok mutatkoznak, 
melyek a Peronospora Viciae De By. nevű 
gomba által idéztetnek elő ; korai kaszálás 
által a kártételek esetleg megelőzhetők. 

A hüvelyes vetemények levelein gyakran 
apró, kerek, rozsdaszínű, pornemű párnácskák 
láthatók, melyek későbben mindinkább eltűn-
nek, miközben úgy a levélfelületen, mint a 
levélnyeleken s a száron feketeszínű gomba-
spóratelepek lépnek fel. A betegség különösen 
a vetési bükkönyön s a disznóbabon észlel-
hető. Előidézője itt az Uromyees Viciae Fabae 
Schröt. nevű gomba, mely ellen némileg szin-
tén csak korai ültetés, illetve vetés által véde-
kezhetünk. A megbetegedett növényrészek a 
szántóföldről mindig eltávolítandók s elége-
tendők. 

A herefajok leveleinek alsó részén néha föl-
lépő apró, koromfekete, fénytelen foltok a Phyl-
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lacliora Trifolii Fuclc. élősködését árulják el; 
a betegség különösen nedves fekvésekben ész-
lelhető. A majdnem minden here- s lucerna-
földön észlelhető barna levélfoltosodást a Pseu-
•dopeziza Trifolii Fuck. s a levelek alsó részén 
mutatkozó hamuszínű bevonatokat a Peronospora 
Trifoliarum De By. idézi elő. A lóhere föld-
feletti részeinek pusztulását a hererák is idéz-
heti elő, melynél a Sclerotinia Trifoliarum 
Erilcs. működik közre ; a rozsda (apró kerek, 
rozsdaszínű, majd sötétebb párnácskák) az Uro-
myces apicidatus Schröt. támadásától ered. (A 
lucernarozsdát az Uromyces striatus Schröt. idézi 
elő.) Az említett betegségek ellen alig védekez-O O O 
hetünk ; a korai vetésnél egyebet nem tehetünk. 
Megemlítendő itt a lucerna gyökérpenésze is, 
melynek pusztításánál a levelek juniustól kezdve 
megsárgulnak s elhalnak, miáltal az egész táblán 
is kisebb-nagyobb fertőzési foltok keletkeznek. 
A növény gyökerén ily esetben, hacsak egyéb 
élettani körülmények nem idézik elő a bajt, 
violaszínű gombafonalak találhatók, melyek 
állítólag a lóherén, spárgán, komlón s a répán 
is előfordulhatnak s a Rhizoctonia violacea Tul. 
alapszervét, a myceliumot alkotják. A betegség 
ellen a már megfertőzött helyeknek árkok által 
történő elkülönítésével vagy fölforgatásával 
védekezhetünk. Mély termő talajú, talaj víz-
mentes s meleg földben a- betegség ritkábban 

o o o 
lép föl. 

Van a lóherének s a lucernának még egv O o«/ 
veszedelmes kártevője, mely szintén növényi 
eredetű s még nagyobb kártételeket idéz elő, 
mint a gomba és rovarellenségek ; ez az aranka 
(Cuscuta Trifolii Bab). Az utóbbi időkben e 
gyom annyira elterjedt, hogy a lóhere és 
lucematermelést már végső veszéllyel fenye-
geti s így állattenyésztésünk jövőjét kétségessé 
teszi. A roppant kártételek jelenlegi földmive-
lésügyi miniszterünket egy szigorú rendelet 
kiadására ösztönözték (36451/1904. sz.), mely 
az arankairtás munkáját újból szabályozza s 
mulasztás, esetén komoly következményekkel 
járó intézkedéseket ír elő. Ezek szerint úgy a 
hatóságoknak, mint az egyes gazdáknak fontos 
kötelességeik vannak. Az utasítás szerint az 
egy évre müveit táblákon minden arankafoltot 
kaszálás előtt karóval meg kell jelölni, majd 
a foltokat, jó mélyen az egészséges részbe 
lesarlózni ; a több évre szánt herésekben s 
lucernásokban ezenkívül a lekaszált foltokat 
szalmával is be kell hinteni s elégetni, majd 
a még mutatkozó arankát eltávolítani, mely 
eljárás szükség szerint ismétlendő. Figyelmez-
tessük a gazdákat a védelem fontosságára s a 
mulasztások következményeire ! 

A leírt növényeken számos állati kártétel 
is található ; ismerkedjünk meg röviden ezek-

kel is. A szár fér eg (Tylenchus devastatrix 
Kühn) föllépésénél a herén és lucernán elkor-
csosodott hajtások keletkeznek, melyek rövid 
idő alatt elszáradnak, miáltal az egész növény 
idő előtt elpusztul. Az összes eljárások között, 
melyek a védekezésnél állítólag sikerre vezet-
nek (elégetés, letakarás, csalogató vetés stb.) 
leginkább a kellő váltógazdaság emelendő ki, 
mely a kártevő állandósítását lehetetlenné teszi. 
Nagyobb károkat a pajorok is okozhatnak, 
melyek rágásuk által a here és lucerna elszá-
radását idézhetik elő. Irtásukra legalkalmasabb 
a földforgatás, kapálás és szántás ideje, midőn 
a felszínre kerülő kártevők elpusztítandók : az 
eljárás mellé a kifejlődött cserebogár irtása is 
sorakozik, melyről azonban már egyik előző 
levelemben volt szó. 

Elterjedt kártevő a lucernásban a hamvas 
vincellérbogár (Otiorrhynchus ligustici L.) is, 
mellyel lépten-nyomon a szőlőben is találko-
zunk. Kártételeit kukackorában idézi elő, midőn 
a gyökereket annyira megrágja, hogy az rendes 
életműködését egyáltalában nem folytathatja, 
miáltal az egész növénynek is el kell pusztulnia. 
Védekezési eljárásul a bogarai; nak kézzel való, 
vagy pulykák által történő összeszedetését 
ajánlják. È munkát legjobb már április első 
felében kezdeni; jó, ha a lucernások ilyenkor 
már körül vannak árkolva, hogy a bogár ne 
távozhasson. 

Nagyobb kártételeinél fogva említést érdemel 
a lucernabarkó (Sitones lineatus L. et Sitones 
griseus L.) is, mely tévesen kis répabogár név 
alatt is ismeretes. Ezen apró kártevő a lucerna, 
bükköny, here és borsó leveleinek széleit szokta 
sajátságosan kicsipdesni, mely bántalom sokszor 
egész természetes jelenségnek látszik ; ily csipkés-
szélű levelek különösen a borsónál gyakoriak. 
A bogár lárvaalakban a gyökéren is élősködik, 
amelyet rágása által rongálja. Ismeretes lesz a 
lucernabogár (Phtodecta f'ornicata Brg.) és a 
lucernaböde (Epilachna globosa Schn.) is; előbbi 
a katicabogárhoz hasonlít, de teste hosszúkás, 
nyaka piros s szárnyfedőin nyolc fekete pont 
van; utóbbi a lucernabogárnál kisebb, sötét-
barnaszinű s szárnyfedői 28 fekete pont által 
vannak tarkítva. Mindkét rovar szintén bogár 
és lárvakorában kártékony. A lucernaböde mint-
egy hámozva károsítja a levélkéket, melyből 
végül csak egy vékony, átlátszó hártya marad 
vissza ; a lucernabogár rágása kevésbé föltűnő, 
ámbár itt a bogár jelenlétét inkább annak 
kirívó pirosló szine árulja el. Itt is főképpen 
csak a bogarak összeszedetése ajánlható, mire 
a lepkehálókhoz hasonló nyeles zacskót hasz-
nálunk. A munkás, mintha kaszálna, végig-
meregeti a lucernás s herés táblát, az össze-
fogott állatkákat az utána hordott petroleumos 
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vizet tartalmazó vedrekbe töltögeti s így rövid 
idő alatt ' igen sok bogarat fogdoshat össze. 
Kellő váltógazdaság mellett a kárte'telek itt is 
csökkennek. 

A lóheremag tenyésztésének igen nagy ellen-
ségei az ápionbogár-Íííjok (Apion Trifolii L. 
apricans Germ, et assimile Kirb.) is, melyek 
kora tavasszal e őbb a leveleket károsítják, 
majd a fejlődő virágbugára vetik magukat, hová 
petéiket rakják. Az azokból kikelő álcák a fiatal 
magvakkal táplálkoznak s azokat tisztára meg-
eszik. Későbben ezen álcákból a gombostűfej 
nagyságú, fekete vagy ólomszürke, hegyes fejű 
bogár fejlődik ki, mely rágásai által szintén 
károsítja a levelektet. Hogy a kártételeket csök-
kentsük, a herét akkor kell lekaszálni, amikor 
bugája már-már elvirágzott s az ott tartóz-
kodó álcák csak bebábozódtak, de a bogár 
még nem kelt ki. Az így levágott herét a 
szarvasmarhával meg lehet etetni. Miután e 
munka mellett mégis még sok ápion marad a 
hereföldön, jó lesz ezeket a tarló kizöldülésétöl 
kezdve az előbb ismertetett bogárhálóval is 
összefogdosni, miáltal számuk tetemesen apad. 
Ajánlható ilyenkor a dohánylúgvíz 2 százalékos 
oldatával (thanaton-oldat) való permetezés is, 
mely munkát akkor kell eszközölni, mikor a 
here kaszálás után már kihajtott, de még nem 
nőtt egészen nagyra és még nem sűrűsödött 
meg annyira, hogy a here egy részéhez hozzá-
férni már lehetetlen volna. A frissen permete-
zett herét természetesen takarmányozási célokra 
nem szabad felhasználni. 

Óriásiak a mezei egerek, helyesebben földi 
pockok (Mus agrarius Pali. et Arvicola ar-
valis L.) kártételei is, melyek gazdasági növé-
nyeink legtöbbjére kiterjednek. A pocok min-
dent megrág, mindent megeszik ; a legszebb 
lucernás föld támadása következtében olyan 
lehet, mint a kirothadt tarló s ha belefészkeli 
magát a vetésekbe, bizony van oka aggódnia 
a gazdának. A m. kir. áll. rovartani állomás 
a földmívelésügyi miniszter néhány kiadványá-
ban a sorozatos védekezést a következőkben 
állapítja meg. 

Ne kezdjük a kártevő irtását akkor, midőn 
már annyira elszaporodott, hogy irtása a nagy 
költség miatt már igen drága volna, hanem 
akkor fogjunk a munkához, mikor a fenyegető 
bajt csekély költséggel még csírájában elfojt-
hatjuk. Tavasz végén a szántás alá nem kerülő 
helyeken, tehát a legelőkön, kaszálókon, heré-
seken, partokon, töltéseken stb. végezzük az 
irtó munkát ; nyáron aratás után, ez a szántás 
alá kerülő helyeken, tehát a feltört tarlóban 
folytatható ; cséplés után pedig a kazalokat és 
nyomtató- s cséplő-szérüket tisztítjuk meg a 
kártevőtől. A fél nem szántott helyeken tör-

ténő védekezés a hohenheimi egérfogók segít-
ségével történik, mely elég olcsón beszerezhető 
(száz darab 10 korona). Kisebb gazdának elég 
50—60 darab belőle. Ha a pocok letelepedése 
megállapítható, minden szökőlyukját s bejáróját 
be kell előzetesen tipratni, mely munkára a 
déli órák legalkalmasabbak. Amely lyuk másnap, 
a fogás idején nyitva lesz, abban él a pocok. 
E lyukakba most már másnap egy-egy meg-
vetett fogót illesztünk, melyben a pocok, ha 
egy kötőfonalat elrág, megfogódik. Fél óra 
múlva a munkás megnézi a fogókat, az össze-
fogott egereket, ha még nem pusztultak el, 
megöli s a fogókat újra megveti ; a várakozási 
időt újabb lyukak letiprására használja föl. 
E fogókat nemcsak nyáron, hanem pl. a heré-
sekben, a lucernásokban és az őszi vetésekben 
bármikor is alkalmazhatjuk. 

Ha a pocok nyáron a gabonába húzódott, 
onnan csak a tarló feltörésekor irtható ki. 
Az állat 18—25 centiméternyire a föld színe 
alatt fészkel ; ezért a pocoklepte területen nem 
szabad beérnünk az egyszerű tarlóhántással, 
hanem föl is kell azt szántani, hogy az eke a 
pockot mind fölvesse s az ekét követő munkás 
azt mind agyonverhesse. Ha a tarlóhántás a 
gyom miatt el nem maradhat, akkor a pocok 
irtása miatt a bajon úgy kell segíteni, hogy 
az elébb sekélyen lebuktatott tarlót kizöldülése 
után fölszántjuk s a pockot agyonverjük. Az 
irtást úgy is lehet végezni, hogy a területnek 
csak 3A-részét szántjuk föl, a negyedik negye-
det pedig egy hétig felszántatlanul hagyjuk, 
hogy a pocok idehúzódjék, ahol azután agyon-
verhető. Cséplés után a szalmakazlak helyét 
25—30 cm. mély és ugyanily széles árokkal 
zárjuk körül, hogy a kazalból kifelé igyekvő 
pocok az árokba hulljon ; legyen tehát gondunk 
arra, hogy ennek fala meredek és egészen sima 
legyen. Az összefogdosott pockok naponként 
agyonverendők. Ahol a nyári pocokirtás el-
maradt, ott az őszi vetések és herések tábláit 
szintén körül kell árkolni, hogy az állat a 
táblákba be ne húzódhassék. 

A hengerezéssel, kiöntéssel, elárasztással s ki-
füstöléssel történő irtáson kívül a pockok ellen 
különféle mérgek, mint foszfor, strychnin, arzén 
stb. is kerül alkalmazásba ; ezen eljárások azon-
ban oly nagyfokú óvatosságot igényelnek, mely 
munkásainknál a legtöbb esetben nem tételez-
hető föl, amiért mégis inkább az egyszerűbb, 
veszélymentes eljáráshoz fordulunk. Német-
országban újabban bariumkarbonatot tartal-
mazó kenyérrel, mely az egérlyukakba kerül, 
valamint a Löffler-féle egérbacillusnak egyes 
egészséges egerekbe való beoltásával s így az 
egértyphus mesterséges előidézésével értek el 
szép sikereket; ott azonban a növényvédelem-
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mel már annyira vannak, hogy a gazdáknak 
nagyobb óvóintézkedéseket igénylő, kompli-
káltabb eljárások is ajánlhatók, míg nálunk 
még a technikai védekezés is elég nehézségekbe 
ütközik. No, de van azért nálunk is haladás ! 

A répabetegségekről más alkalommal. 
(Grinád.) Posch Karoly. 

A gyümölcspálinka főzése. 
Nem állok hadilában az alkoholelleni egye-

sülettel, sőt magasztalom nemes szándékát. 
Népünk szegénységének indító okát azokban a 
sűrű krajcárokban keresem én is, melyek 
pálinkára mennek a korcsmákba és pálinka-
mérésekbe. Üzletemberek vagyont szereztek 
már a méregnek nevezhető pálinka kiméré-
sével, s bizony nem csodálkozunk el azon, 
hogy egy-egy italmérési engedélyért valósággal 
ostromolják a pénzügyigazgatóságokat. 

Furcsa, találná mondani valaki, hogy ezeket 
tudva, még mindig akadt tanító (aki egyébként 
hónapokig maga se iszik egy kupica pálinkát), 
ki mindannak dacára a pálinkafőzésről akar a 
„Néptanítók Lapjába" írni. 

Aki azonban tudja azt, hogy a pálinka-
kereskedelem mennyit jövedelmez, aki tudja 
azt, hogy a gyümölcspálinka élvezése kevesebb 
delírium tremenszes beteget juttat a társada-
lomnak, az helyénvalónak látja e cikket, mert 
hiszen egyik-másik gyümölcspálinkának még 
gyógyító hatása is van, így pl. a diópálinkának. 

Nálunk különösen a szilvapálinka főzése 
dívik. Ritka ember tudja azonban az igazi 
bánásmódját, inkább a szerbek értenek hozzá, 
nálunk csak itt-ott egy-egy ember. Első sorban 
arra kell ügyelni, hogy anyagkészletünk meg-
adja a várt folyadékot, azaz bőven fizessen a 
szilva. Másodszor színt kell neki adni, harmad-
szor igazi jó szilvaaromát. Amit minálunk a 
kávéházak szilvapálinkának neveznek, az való-
ságos méreg, mely iváskor az ember torkát 
marja ; szesz van benne bőven, de a szilvához 
ritkán van köze. 

Az érett, de nem rossz gyümölcs kádba 
hordandó, ott 10—12 napig erjedni hagyjuk. 
Erjesztő kádnak 9—10 hektl. kádat használunk 
és e kádhoz deszkából felső fedelet kell készí-
teni, mely a kád szájába mintegy 3—4 cmé-
terrel beljebb teljesen megszorul. A fedő kézi 
fogantyúval van ellátva s a közepén egy 25— 
30 cm. átmérőjű négyszögű nyilást vágunk, 
melyre szintén négyszögű, jól rá illő ajtót 
készítünk. A nagy fedő bármely részén aztán 
boroshordó szájához hasonló lyukat furatunk, 
abba meg közönséges borforraló görbe bádog-
csövet erősítsünk. Mikor aztán a hordónál 

dolgunk van, a nagy fedő széleit, hol a kád 
belső oldalával érintkezésben van, agyagsárral 
jól betapasztjuk, hogy a kádba levegő ne jut-
hasson. Meg kell jegyezni, hogy a közepén 
lévő négyszögű nyilást szintén légmentesen kell 
elzárni s azt csak akkor bontjuk föl, mikor a 
szedett gyümölcsöt belé töltögetjük. Ha a kád 
megtelt és pedig olyképpen, hogy a fedőn alul 
csak cirka 8 cm üreg maradt, a négyszögű 
nyilást levegőjével ismét légmentesen elzárjuk. 
Ekkor egy csupor vizet állítunk a forraló cső 
alá úgy, hogy a cső vége 2—3 cm-nyire a 
vízben legyen. 

Az erjesztésre, illetőleg főzésre szánt gyü-
mölcsöt nem szabad a fáról lerázni, csak azt 
kell összeszedni, amely magától lehullott. A 
lehullott gyümölcsöt magjától meg kel tisztí-
tani, főleg a barackot s az erjesztőkád fene-
kének, illetve fedőjének négyszögű nyilásán a 
gyümölcsöt leeresztjük a kádba, ahol a kád 
megtelése után, egy darab fával, furkóval 
akként gyömöszöljük össze a gyümölcsöt, hogy 
hézag ne legyen közötte, mert, a levegő a rot-
hadást idézi elő. Itt merül föl az a kérdés, 
hogy hátha nincs egyszerre annyi gyümölcs, 
hogy a kádat egyszerre megtöltse, mit tegyünk 
akkor ? A készletet kádba öntve, mindaddig 
légmentesen kell elzárni a kádat, míg újból 
lesz gyümölcskészletünk. A kádat árnyékba 
kell állítani, ne oda, ahol a nap reá tűz. A 
legtöbb gyümölcspálinka-főző elrontja pálin-
káját, mert abban a hitben van, hogy az erje-
déshez igen sok meleg kell. Ez nem áll. A 
kellő hőmérséklet szükséges, de a 25—30° 
melegben oly rohamosan következik be az 
erjedés, hogy a pálinka nem kap jó aromát. 
Ha úgy 10 nap múlva a forraló cső bugyo-
gása elhallgat, vagy megszűnik, akkor a főzés-
hez foghatunk. 

A gyümölcspálinka-főzés engedélyhez van 
kötve. Ezt szükségtelen magyaráznom, inkább 
a főzés mikéntjét akarom világosan leírni. Nem 
kell azt hinni, hogy az erjedő cefre lábbal való 
taposása jó dolog, inkább célravezető a lég-
mentes elzárás, mert taposás közben a cefre 
sokat veszít erejéből, szesztartalmából, amennyi-
ben annak jó része elillan. A főzésnél nem 
kell vizet alkalmazni, (kivéve természetesen 
a törkölyt, mert ezt víz nélkül nem lehet 
főzni.) Lehet, hogy egyes emberek ez állítá-
somat megcáfolni akarják; szinte hallok egy-
két ellenvetést : „ Ha vizet nem használunk, a 
pálinka kozmás ízt kap, odaég az üsthöz." 
Dehogy ég, még a malter-sűrűségű cefre se 
ég az üst fenekéhez, ha dupla üstön főzzük a 
cefrét. 

Az üst, melyben pálinkát főzünk, teljesen 
tiszta legyen. Csapját jól elzárva, a kádat 
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8 tizedrészéig megtöltjük cefrével, alatta jól 
tüzelünk mindaddig, míg a folyadék csurgása a 
hütőcsövön meg nem indul. Mikor ez megvan, 
a katlan ajtaját elzárjuk, a főzéshez csak 
csekély tüzet használunk mindaddig, míg az 
üst lejár, vagy a beleöntött cefre szesztartalma 
végképpen kimerül. Ezt megállapítani nem nehéz. 
Egy pálinkás pohárba csurgatok a hűtőcsőn 
lefolyó vatkából (alszeszből) egy keveset, azt 
az üst forgó sisakjára öntöm, s ha az a 
gyufa lángjától lángra lobban, úgy még 
elegendő szesztartalom van a cefrében, de 
ha már nem kap lángot, akkor az üst fel-
bontható. így vigyázni kell arra, hogy a hűtő-
ben mindég eledendő víz álljon. 

Most már a cefréből lefőzöt vatkával, ha 
egy más egész üstre telik, az üstöt szinte 
8 tizedrészig megtöltöm, tovább főzöm, s az 
ebből lefolyó folyadék már tiszta pálinka. Ha a 
pálinkát erősre akarjuk, a legelőször lefolyt 
folyadékot külön hordóba tesszük, azaz a 
Wagner-fokra (22) leszállott pálinkát a csur-
gástól elvesszük és a gyöngébb pálinkát addig 
főzzük, míg az alszesz az előbb említett módon 
a gyufalángtól meg nem gyúl. 

Ha a szilvát magostól öntjük a kádba, a 
cefre kiöntése után a hordó fenekére gyűlt 
magot összezúzzuk, tiszta vászonzacskóba tesz-
szük és mikor a vatkát csurgatjuk, a zsákot 
magostól az üstbe helyezzük el. Nem is gon-
dolja az ember, hogy milyen pompás zamatot 
ád ez a pálinkának. Zsák nélkül ne tegyük a 
magot az üstbe, mert a mag héja leszáll a 
fenékre s ez kozmás ízt kölcsönöz a pálin-
kának. 

Gyümölcspálinkát főzhetünk barackból, körté-
ből, dióból, egresből. Utóbbiból nagyszerű 
szörpöt is készíthetünk. Ezt kevesen ismerik, 
de ha valaki iszik belőle, kedvet kap, hogy ő 
is készítsen. 

Készítési módja a következő : A leszemezett 
egrest súlyának tizedrésznyi cseresznyével vegyít-
jük, de a cseresznye magját eltávolítjuk. Az 
egészet most már összegyömöszölve egy teljes 
napig erjedni hagyjuk; ezután a levét lesaj-
toljuk és 500 gr. léhez 1 ki gr. cukrot számítva, 
a keveréket lassú tűz mellett addig főzzük, 
míg a keverék a kellő sűrűséget elérte. Ha ez o O 
megtörtént, málnaszörppel aromatizáljuk, körül-
belül úgy, hogy ötszáz gr. sziruphoz 60—70 gr. 
málnaszörpöt adunk. 

A gyümölcspálinkának jó ára van. Tudja 
mindenki, aki valódit vásárolt valaha. Az egres-
pálinka, ha jó, megér 6 koronát literenkint. 
Kertészkedő tanító jól pénzelhet belőle, ha jó 
az egres termése. Már pedig ez a legtöbb 
évben sikerül, mert az egrest, leszámítva a 
levéltetvek pusztítását, alig bántja valami 

ellenség, nem igényes és munkálása, ápolása 
nagyon csekély. 

A diópálinka főzéséről — tekintettel arra, 
hogy az hosszabb leírást igényel — más alka-
lommal leszek bátor megemlékezni. 

(Solymár.) Verner Jenő. 

Méz a háztartásban. 
Lehetetlen, hogy a méhészkedés terhére 

volna valakinek. Részemről kedves és ártatlan 
foglalkozásnak tartom. Ha érdeklődő figvelem-O f _ o./ 
mel kisérjük a méiheket : tapasztalunk náluk 
a legnagyobb szorgalmat, kitartást, tisztasá-
got és rendet. Ezekből is okulhat sokszor az 
ember ! 

Ezen előnyökön kívül hasznot is hoz a 
méhészet, részint méz és viaszkban, részint 
gyümölcsfáink és növényeink megtermékenyí-
tésében és pedig anélkül, hogy kénytelenítve 
volnánk nagyobb tőkéket befektetni a méhé-
szetbe. 

Hazánk virágos völgyein és rétjein méhek-
nek való táplálék annyi terem, hogy talán 
húszszor annyi méh mint amennyit a statisz-
tika kimutat, képes hazánk összes virág nek-
tárát fölszedni. 

Sok embernek elmegy a kedvök a méhész-
kedéstől. Némelyek nem találnak benne kedves 
foglalkozást, vagy a helyi fekvés kedvezőtlen, 
vagy nem látnak abból semmi hasznot. Azon-
ban bármilyen méhészkedési módszert köves-
sünk is, az csak hasznunkra lehet. 

Ha esetleg kevés, vagy épen semmi hasz-
nunk nincs a méhészetből, annak oka főképen 
abban rejlik : hogy némely méhész saját ház-
tartásban kevés mézet fogyaszt, figyelmen 
kívül hagyva azon körülményt : hogy egy éven 
át egy kisebb családnál is igen sok cukor 
fogy el, míg a méz használatával a pénzbeli 
kiadás jelentékenyen apadhat. 

Ezelőtt a méz mikénti fölhasználásában csak 
a mézeskalácsosok tudtak helyesen eljárni ; 
pedig ha a méztermelő is a drága cukor 
helyett a mézet használja föl a házi szük-
ségletekre jelentékeny pénzbeli megtakarítást 
érhet el. 

Egyébiránt ma már az összes mézünket és 
viaszkunkat a „Magyar Méhészeti Egyesület" 
is a lehető legjobb árban értékesíti. Célszerű 
azonban azt, mint már említem háztartásunk-
ban élelmi cikkekkel fölhasználni s ez eljárás-
hoz okszerű utmutatót találunk Nemesszeghy 
Kálmán (Keszthely) „Méz a háztartásban" 
című müvében, s amely lapunk első számában 
már ismertetve lett. 

(Markuska.) Bokor János. 



A magtárak ellensége. 
Ebéd után, a déli pihenő alatt, hol a sógo-

rom jön hozzám, hol pedig én szoktam hozzá 
egy-két szóra befordulni. A minap én előztem 
meg ; kerestem a szobában, az istállóban, körül-
néztem az udvaron, de sehol sem láttam, végre 
a magtárban bukkantam reá, hol annyira el 
volt foglalva munkájával, hogy még a köszön-
tésemet sem hallotta. 

— Adjon Isten jó napot és hasznos munkát 
kívánok, sógor ! — ismételtem és vállára tet-
tem kezemet. 

— Ejnye ! észre sem vettem, hogy mikor 
jöttél be. 

— Hát ez a déli pihenés ? ! — kérdeztem. 
— Hja! ha nagy baj jelentkezik, akkor én 

nem tudok pihenni. 
— Amint látom, takarítod a magtárodat, 

pedig, elég sajnos, hogy Isten áldása nem 
nyilatkozik olyan bőségben, hogy a magtárra 
volna szükség. 

— Igaz, de valamicske csak kerül ide is ; de 
ilyen magtárba egy szemet sein tehetek. 

— Talán sok benne az egér? Azokból min-
denkinek kijut. 

— Nagyobb itt a baj ; az átkozott zsuzsok 
befészkelte magát ide. 

— AlZ már veszedelmes ellenség és ugyan-
csak hozzá kell látni, hogy kiirthassuk. Hanem, 
kedves sógorom, okosabh ám a bajt megelőzni. 

— Hogyan ? 
— Hát úgy, hogy ne adjunk rá alkalmat, 

hogy a zsuzsok magtárunkban tanyát üthessen. 
— Utóbb én volnék a hibás?! — ráncba 

szedte homlokát sógorom. 
— Hiába szeded ráncba homlokodat, nem 

félek ; mert tudom, hogy az igaz szót elfoga-
dod, megmondom, hogy miben hibáztál. 

Erre sógorom a seprű nyelére támaszkodva, 
rám szegezte tekintetét és csak annyit mondott : 
„beszélj, hallgatlak". 

— Erre a veszedelemre én már régen és 
gyakrabban figyelmeztettelek. Gondolj csak vissza 
szavaimra, mikor itt, ezen a helyen, ahol most 
állunk, azt mondtam : sógor, magtárod álla-
pota nem tetszik nekem, előbb-utóbb egy 
kellemetlen vendég befészkeli magát ide, a 
zsuzsok. Megmondtam az okát is, hogy miért. 
Figyel i;eztettelek, hogy a magtárt nem egy-
szer egy évben, hanem gyakrabban ki kell 
tisztogatni, folyton szellőztetni; hogy a zugok-
ban ne tűrjünk meg hosszabb ideig semmiféle 

gabonahulladékokat, mint ime most is látom ; 
hogy a rakáson lévő gabonát többször lapá-
toljuk át és vigyázzunk, hogy magunk ne 
hozzunk be zsuzsokot a magtárba. 

— No, olyan bolond csak nincs, aki a 
zsuzsokot magtárába hozná ; — nem állhatta 
meg sógorom a közbeszólást. 

— Dehogy nincs ! csak nem tudja, hogy 
teszi. Tudod-e, hogy alig van malom, melyben 
nem volna zsuzsok. 

Sógorom fejével bólintott. 
— Most már ha a zsákok, melyekbe őrleni 

valót küldtünk, soká ott hevernek, nemcsak liszt-
tel, hanem zsuzsokkal is kerülnek haza. Behozhat-
juk még idegen gabonával is, ha nem vagyunk 
óvatosak. 

Sógorom fülét kezdte vakarni, mert ebben 
is ludas volt ; eszébe jutott, hogy ilyen gabona 
az ő magtárába is került tanácsom ellenére, 
mert akkor figyelmeztettem, hogy előbb ros-
tálja meg, csak azután tegye magtárába, de 
nem fogott rajta a jó tanács. 

Hiszen igaz, amit mondtál ; de most már 
azt szeretném tudni, hogy hogyan irtsam ki ? 

Pusztán ezzel a söprüvel nem, sógor ; ámbár 
legelőbb szükséges, hogy a magtár minden 
zugát tisztán kisöpörjük ; de még mást is kell 
tenni. Itt ezt a sok falrepedést be kell vakolni, 
a deszkák közeit hamus sárral be kell tömni, 
sőt, ahol a zsuzsok erősen befészkelte magát, 
ott még a padlózatot is föl kell szedni, az 
oldaldeszkaburkolatot le kell feszegetni, mert 
a zsuzsok ilyen rejtett helyeken telel, hogy 
tavaszkor előbújva, folytassa a pusztítást. 

— Máris nagyon rám ijesztettél ; akár szét-
szedhetem az egész magtárt. 

— Inkább ma, sógor, mint holnap és azután, 
ha ki lesz takarítva a magtárod, ha nem lesz 
benne zsuzsok, vésd eszedbe, hogy a zsuzsok 
legnagyobb ellensége a tisztaság és a friss 
levegő ; amellett ügyelj azokra, amit mondtam, 
hogy mivel hurcolhatjuk be a zsuzsokot mag-
tárunkba. Azután még egy tanácsomra hallgass. 
A magtárból a deszkaburkolatot vesd ki és 
csináltasd meg cementtel, úgy, ahogyan nálam 
is van. Padlója, falai olyanok, mint a tükör ; 
nincs ott egy hajszálnyi repedés sem, miáltal 
nemcsak a zsuzsok, hanem az egerek és pat-
kányok ellen is biztos védelmet nyújt. 

— Követni fogom példádat, hogy azt a 
rongy, kis bogarat kiirthassam. Ugyan mi a 
manóból keletkezik? Nem ismerőn az jél^ióf KöíiyVtáf 

és Tanszermúzeum: 
Gyertyánííy-könyvtára. 



3 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 25. SZÁM. 

— Szívesen elmondom, amit róla tudok. 
Nem szabad a zsuzsokot összetéveszteni a 
borsóban élő zsizsikkel, mert az egészen más 
bogár. A zsuzsok, ez az apró, orrmányos 
bogár, igen szapora állat. Evenként kétszer 
párzik, április és június táján. A nőstény meg-
fúrja a gabonaszemeket és mindegyikbe egy 
petét (tojást) tesz. A petékből pici sárgásszürke 
nyüvek (pondrók) kelnek ki, melyek nemcsak 
annak a magnak belét rágják ki, ahol világra 
jöttek, hanem másokét is. Amikor már elég 
nagyra nőttek a pondrók, valamely rejtett helyre 
bemásznak, ott bebábozódnak, mint a hernyók, 
vagy a légy nyűvei és a bábokból rövid 
időre ismét bogarak jönnek elő, mint ahogyan 
a légy nyűveiből ismét legyek lesznek. Az új 
ivadék ismét párzik. Most már ha megfontoljuk, 
hogy minden nőstény közel kétszáz petét rak 
és hogy ez évenként kétszer történik, elkép-
zelhetjük a nagy szaporaságát és megértjük 
azt is, hogy ez a pici bogár milyen nagy el-
lenség. 

Az életben sokszor úgy járunk, hogy a kis 
bajokra ügyet sem vetünk és következménye 
az, ami a kis szikrának, melyből láng lesz és 
mindent elhamvaszt. 

Újólag, kedves sógorom, csak azzal fejezem 
be szavaimat, hogy az ellenséget nem szabad 
kicsinyelni, hogy a bajt meg kell előzni, ami-
kor lehetséges. 

(Sárosfa.) Zátlor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
S. >1. Dobsina. A méhészeti tanfolyamra 

való fölvételről nem tudhatunk még semmit. 
Ez hivatalos titok. Legyen türelemmel. A 
szakkönyvek megküldése tárgyában intéz-
kedtünk. — L. S. Tolcsva. Molnár István 
„ Fatenyésztés " c. munkája megszerezhető a 
földmív. minisztérium könyvtárában, — ha 
ott nem volna már kapható, úgy Nágel Ottó 
könyvkereskedésében (Bpest, VIII., Muzeum-
körút) biztosan megszerezhető. — P. E. Palo na. 
Cégeket elvből nem ajánlunk. Forduljon köz-
vetlenül vagy az Orsz. Méhészeti Egyesülethez 
(Bpest, Vll., Damjanich-utca), vagy pedig Kovács 
Antal méhészeti főfelügyelőhöz (lak. : Bpest, 
II., Krisztina-körút 87. sz.) — 0. N. Abrud-
bátiya. Forduljon kérelmével közvetlenül a 
földmív. minisztérium könyvtárához (Bpest, V., 
Országház-tér), ahonnan a müveket címére 
ingyen küldik meg. A kérvényre bélyegjegy 
nem kell. „A tyúktenyésztés" c. müvet kész-
pénzért kell megvennie a szerzőtől: Hreblay 
Emil, állattenyésztési felügyelőtől (Budapest, 
földm. minisztérium). A „Kísérletügyi közlemé-

nyek" évfolyamaiért szintén a földmív. minisz-
tériumhoz kell fordulnia. Rovatvezetőnk csak 
akkor jár közbe, ha a müveket esetleg nem 
kapta volna meg. — K. J. Német-Keresztur. 
Ha a kért könyveket 2 hó lefolyása alatt nem 
kapta volna meg, forduljon lapunk rovatvezetőjé-
hez. — Zs. A. Alsótelek. Lapunk 22-ik számá-
nak G. tanácsadójában foglaltak nem vonatkoz-
tak kegyedre. A kérdésre másnak feleltünk. — 
N. B. A baromfijárványok rendkívül nagy 
károkat okoznak minden gazdának, anélkül, 
hogy ezek ellen védekezni tudna. Ugy a véde-
kezést mint a gyógykezelés módját szakszerűen 
tárgyalja Partliay Gézának „Szárnyasaink" 
című lapja, amely nagy tudással és valódi 
lelkesedéssel foglalkozik a baromfitenyésztés 
valamennyi ágával. Mutatványszámokat szí-
vesen küld a kiadóhivatal Budapesten, Rot-
tenbiller-utca 30. szám. — 1!. M. Kueora. 
A thanatonnal végzett permetezések remél-
hetőleg eredményre vezettek. A thanaton 
helyett ajánlható még a következő háziszer : 
Szivarcsutkákat összegyűjtünk, s ha van már 
körülbelül egy kilogrammnyi mennyiség, úgy 
azt circa 2 liter vízben jól kifőzzük, addig, 
míg elpárolgás folytán körülbelül 1V» liter 
marad meg. Ezt leszűrjük, s ha kihűlt, úgy 
ezen l'A liter dohányléhez veszünk 7« klgr. 
kékgálicot, V« klgr. oltott meszet, s mindezt 
összekeverve, föleresztjük circa 20 liter vízzel. 
E folyadék, praktikus kertészek állítása 
szerint permetezésre igen jónak bizonyult. — 
K. G. Törcsvár. A zöld levéltetű pusztítása 
ellen igen jó szernek bizonyult 1 klgr. szappan, 
1 klgr. mosószóda, 2 liter petroleum és 50 
liter víz keveréke. Ezen folyadékkal a levél-
tetvek által belepett fákat, illetve cserjéket 
naponként kétszer permetezzük, 3 napon át. 
A permetezést 14 nap múlva esetleg újból 
kell végezni. — Z. / . Nagy-Pálii. Azt már 
elég gyakran megírtuk, hogy gyümölcsfa- vagy 
erdeifa-csemetéket a tanítók ingyen nem kap-
hatnak, hanem igenis nagyon mérsékelt árban. 
Ez iránti kérvényét még a f. év őszén, de leg-
később f. évi október hó végéig a tanfelügyelő-
ség, vagy a községi elöljáróság által látta-
mozva és 1 kor. bélyegjeggyel ellátva, a föld-
mívelésügyi minisztériumhoz kell benyújtania. 
— A szőlőmívelésről szóló munka ugyanott 
szerezhető meg ingyen. — K. J. Patony. 
Fajtyúkok és kacsák, valamint tiszta tenyész-
tésből eredő tojások beszerzése végett fordul-
jon a „Baromfitenyésztés" című laphoz, illetve 
Hreblay Emil kir. állattenyésztési felügyelőhöz 
(Bpest, Földmív. Minisztérium). — T. L. Pálfa. 
Forduljon kérdésével Kovács Antal méhészeti 
felügyelőhöz (címe föntebb), avagy a gödöllői 
méhészeti tanfolyam igazgatóságához. — G. J. 
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Kötelek. Oláh D. úr címét mindeddig nem 
kaptuk meg. Ha azonban a „Köztelek" f. évi 
májusi és júniusi számait olvassa, úgy a gyógy-
növények termelésére vonatkozólag sok érdekes 
tudnivaló birtokába juthat. — Sz. A. Tót-
komlós. Forduljon kérelmével nagys. Magyar 
Kázmér földmív. isk. tanfelügyelőhöz (címe : 
Budapest : Földmív. Minisztérium). — P. K, 
Grinád. Szeptember havi „levelét" kérem 
lehetőleg augusztus hó 8-ig címemre (K. A. 
Féli, Pozsony megye) küldeni. A szíves figye-
lemért köszönet. — Gy. E. Pozsony. Szep-
tember 6-ika után kérem hivatalomban föl-
keresni. A kéziratokat kérem a „N. L." szerkesz-
tősége címére (Bpest, II., Ostrom-u. 17. sz.) 
küldeni. A többire válasz magánlevélben ment. 
— E. Gy. Poroszló. Kérvénye föltétlenül el 
fog intéztetni, legyen türelemmel. Ha október 
l-ig nem jön válasz, úgy értesítse lapunk 
rovatvezetőjét. — Cz. M. Nyarad. Forduljon 
1 koronás bélyeggel ellátott kérvényével a 
földmív. minisztériumhoz. — K. M. "Veszprém. 
1. A gazdatiszti törvény (1900. XXVII.) 13. 
§-a szerint : „Ha a szolgálati viszony a szol-
gálati idő letelte után a kötelezett által a 1 * 
másik fél tudtával folytattatok : úgy az hata-
rozatlan időre meghosszabbítottnak tekintendő. 
2. Ha a birtokos nem gazdatiszti szolgálat 
teljesítésére kötelezi, úgy szolgálatából azonnal 
kiléphet. 3. Kárpótlással tartozik. — L. J. 
Hódmezővásárhely. Sertéseknél a borsóka-
kór szavatossági hiba, mely az eladás napjától 
számítva 8 napig marad érvényben. Nyolc nap 
múlva, ha a bajt addig észre nem vette volna, 
a szavatosság megszűnik. — Sz. P. Szent-o O 
György. Belterjes gazdálkodásnál az üzemtőke 
nagysága a haszonbér 8—10-szeresét teszi ki. 
igy pl. ha a holdankénti haszonbér 8 forintot 
tesz (16 kor.), úgy belterjes üzemmód mellett 
64—80 forintnyi holdankénti üzemtőkére van 
szüksége. 

V e g y e s e k . 
— Értesítés. Az okszerű gazdálkodás egyik 

alapföltétele, hogy gazdasági növényeinket min-
den káros behatástól megóvjuk, mert megfelelő 
mennyiségű és minőségű terméseredményt csak 
egészséges növény adhat. Fordítsa tehát minden 
gazda főfigyelmét a növényvédelem felé s a nép 
minden tanítója s vezetője legyen azon, hogy 
ifjú s felnőtt egyaránt a betegségek megelő-
zésének, a védekezésnek s a gyógyításnak nagy 
fontosságát fölfogja, megértse s az ily irányú 
munkákat, tekintettel a növénybetegségek való-
ságos inváziójára, mindig elsó'rendűeknelc tekintse. 
A betegségeket meg kell ismerni, a védekezés 
munkáját ezen ismeretre kell alapítani s azt 

szakszerűen végezni ; látni fogjuk, hogy fára-
dozásaink s áldozataink nem tízszeres, de ezer-
szeres gyümölcsöt teremnek. Figyelemreméltó 
ajánlatot teszek kartársaimnak, mint a hazai 
népoktatási intézetek vezetőinek. „A magyar 
gazdasági növényeken előforduló gombabeteg-
ségeknek természetes praeparaturnokban való 
kiadása" című vállalatom a jelen évben fön-
állásának harmadik évébe lép, s praeparatu-
maim már ma is oly előkelő intézetek, mint a 
bécsi csász. és kir. udvari muzeurn, a bécsi és 
berlini „Hochschule für Bodenkultur" stb. bir-
tokába jutottak, ami legjobban bizonyítja, hogy 
vállalkozásom a növénykórtan oktatása terén 
hézagpótló volt. E gyűjtemények díszes kiadásai 
azonban — magam is mondom — elég drágák ; 
a kiállítás többe kerül, mint maga a praepara-
tum. Az I. számú kiadás első két sorozata 
(1902. és 1903.) 100 koronába; a II. számú 
kiadás, mely az elsőtől csak az üvegszekrények 
méreteiben különbözik, eddig 60 koronába, a III. 
sz. herbarium-alakú kiadás eddig 40 koronába 
kerül, mind oly árak, melyek a beszerzést meg-
nehezítik. Hogy most már kollégáim, illetve 
az általuk vezetett tanintézetek is megismer-
hessék a gazdasági növények, tehát a gabona-
félék, takarmány- és konyhakerti növények, 
gyümölcsfák s a szőlő legfontosabb gomba-
betegségeit s ami a fő, minden egyes betegség 
mellett a védekezési eljárásokat, elhatároztam 
magamat kellő pártolás esetén egy kikerekített, 
50 fajból álló herbarium-alakú gyűjtemény 
kiadására, melynél a gyakorlati szempontokra 
kiváló súlyt kívánok helyezni. Az első kötet 
ősszel jelenik meg s 25 fajt fog tartalmazni ; 
ugyancsak annyi betegséget tartalmaz majd a 
második kötet is. mely 1905 őszén kerül ki-
adásra. Egy-egy kötet árát csak 10 koronára, 
tehát a két kötet árát 20 koronára szabom, 
mely kínálat, tekintettel az egyes megbetege-
dett növények nehéz beszerezhetőségére, a költ-
séges utazásokra, a kiállítási költségekre stb., 
áldozatot jelent, amiről művem megrendelői 
annak idején bizonyára tudomást fognak sze-
rezni. A megrendelés mindkét kötetre mielőbb 
eszközlendő, amennyiben most van a gyűjtés 
ideje ; a köteteket a jelzett időben utánvéttel 
küldöm, amiért az iskolaföntartóknak most 
csak a beszerzés fölött kell határozniok (ha 
ugyan ez szükséges), míg a pénz kiutalványo-
zása októberre marad. Ha tekintetbe vesszük, 
hogy a tudományos munkák beszerzési ára 
sokszor nem 20 koronát, hanem 3—4-szer 
annyit, sőt többet is tesz ki, s mégis csak a 
betegség képét bírjuk abban, ha megfontoljuk, 
hogy a természetes praeparatumok legjobban 
tüntetik föl a képben alig reprodukálható 
sajátságokat s ismertető jeleket s végül, ha 
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tekintetbe vesszük, bogy a gyűjtemény leg-
minimálisabb ára bármely legcsekélyebb mér-
tékben dotált intézet, különösen gazdasági 
ismétlő islcola tanszerbeszerzési költségvetésébe 
beállítható, bízvást remélem, hogy kartársaim 
szívesen veszik ezen, a növényvédelem érdeké-
ben történő elhatározásomat is tudomásul s a 
munka beszerzése által módot nyújtanak nekem 
arra, hogy legkedvesebb ideámat, a növény-
kórtani ismereteknek a sors csapásaitól annyira 
üldözött gazdaközönség javára történő nagy-
körű terjesztését mindinkább megvalósíthassam, 
mely munkában a magyar tanítóságot, mely 
ügyszeretetének oly sokszor adott már kifeje-
zést, mindig legőszintébb s leghivatottabb munka-
társam gyanánt fogom tekinteni. Grinád (Po-
zsony megye). Pósch Károly, a „Növénykórtani 
levelek" írója. 

— Ültetöhagyma termesztése. Ha magnnk 
akarunk ültetőhagymához jutni, érdemes mag-
ról tenyészteni a dugványokat. Mert a jófajta, 
ízes és nagyra növő vereshagyma csak a má-
sodik évben fejlődik ki teljesen. Május közepe 
táján sovány és száraz talajba jó sűrűn beszór-
juk a hagymamagot, úgy, hogy szorulva se 
nőhessen nagyobbra egy mogyorónál. Télen át 
száraz, fagymentes helyen tartjuk, márciusban 
aztán 20 centiméteres közű sorokba, 2 centi-
méter mélységre egymástól 10 centiméterre 
kiültetjük és gyomtól tisztán tartva kezel-
jük. Őszre aztán nagyfejű és elálló hagymát 
kapunk. 

— Biztosítsuk magunkat és cselédeinket. 
Rohamosan növekszik azoknak a száma, akik 
sietnek biztosítani maguk számára a munkás-
pénztár áldásait. Nagyarányú mozgalom indult 
meg a vidéken azon célból, hogy az Országos 
Gazdasági Munkás- és Cselédsegély-pénztárt 
alkalma legyen megismerni minden szegény 
embernek, s hogy ily módon senki sem marad-
jon tájékozatlanul ezen nemes, emberbaráti 
intézményt illetőleg és senki, sem legyen meg-
fosztva annak támogatásától, tájékozatlansága 
miatt. Naponként vesszük a hírt az ország 
minden részéből, hogy minden valamire való 
községben értekezletet tartanak a munkás-
pénztár ismertetése céljából. Ezen értekezlet 
népes volta és a lelkesedés, amellyel mindenki, 
kinek ez módjában és tehetségében áll, a 
munkáspénztár működését elősegíteni igyek-
szik, biztos reményt nyújt arra, hogy rövid 
idő alatt minden jóravaló gazdasági mun-
kás és földmívelő tagja lesz a munkáspénz-
tárnak. 

— Tapasztalatok a dohánytermelés körül. 
A dohánypalántákat rendes fedőkeretes meleg-
ágyakban kell nevelni, hogy május elejére, 
kiültetésre alkalmas palánták biztosan rendel-

kezésünkre álljanak. A korán — május dere-
káig — kiültetett dohány minden körülmények 
között mennyiségileg nagyobb és minőségileg 
jobb termést ád, mint az, amely későn — junius 
elején — kerül kiültetésre. A kései dohányt 
sűrűbben kell ültetni, mint a korait, mert 
növekedése és fejlődése nem oly erőteljes. 
A kovasavas kálium és szuperf'oszfát, a dohány 
minőségére (finomságára és égetőképességére) 
feltétlenül kedvező hatást gyakorol. Az ősszel 
adott érett istálló trágya a termés nagyságát 
tetemesen fokozza, anélkül, hogy minőségileg 
kárt okozna. A föld tavaszi előkészítésénél a 
szántást a lehetőségig mellőzni keh és helyette 
a porhanyítást használni. A magyar dohányok, 
a magtőkék szakszerű kiválasztásával és helyes 
magtermeléssel nemesíthetők. A külföldi dohá-ig 
nyok közül a manilla, white-burley, big-frederick, 
Connecticut, továbbá a görög és török cigaretta-
dohányok lesznek nálunk sikerrel meghonosít-
hatok. A magyar dohányok egyes hibái, kül-
földi nemesebb fajtákkal való keresztezés útján 
kiküszöbölhetők. A zöld dohánylevelek füllesz-
tésével, azoknak későbbi szép színesedése 
fokozható. Csakhogy a füllesztés igen kényes 
munka, miért is nagy ellenőrzést és szakértelmet 
igényel. A különböző póréfűzési módok közül 
az oldalfűzés adja a legjobb eredményeket. 
A korán — augusztus hó folyamán — törés 
és szárítás alá kerülő dohány minőségileg jobb 
eredményeket ad, mint az, mely később — 
szeptember hó folyamán — kerül törés alá. 
A fűtésre berendezett Snowj-féle pajta különösen 
a későn tört dohányok és a sarjú dohányok 
szárításánál használható jó eredménnyel. A kerti 
dohányokat csak akkor szabad a napra kivinni, 
ha a pajtában előzetesen megsárgítottuk. A 
dohány fermentálásánál a megengedhető fel-
melegedés fokát csakis hőmérőkkel lehet szak-
szerűen ellenőrizni. A hőfok szabályozásától 
függ a dohány színe, fénye, rugalmassága és 
zamatja. A fermentálást befolyásoló tényezők 
közül legfontosabb a dohány nyirkossági foka. 
Minél nyirkosabb a dohány, annál veszedelme-
sebb az erjesztése és megfordítva. A 14—16% 
vizet tartalmazó dohányok erjednek a leg-
jobban. 

Tartalom : Gyümölcstermelés. (P. J.) — A szőlő 
érése. Györy Elemér. — A hazánkban termő mérges 
növények., Wagner János. — Nedves és száraz kertek. 
Kardos Árpád. — Baromfihimlő. Könyves Béla. — 
N övénykórtani levelek. Pósch Károly. — A gyümölcs-
pálinka főzése. Verner Jenő. — Méz a háztartásban. 
Bokor János. — A magtárak ellensége. (Tárca.) 
Zádor Gyula. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Ojváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 
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A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., Vár, Iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

•8« -
A nyomtatványokat az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a portómentes 

hatóságok- és hivataloknak, a netto-árösszeg előleges beküldése mellett, portómenlesen 
küldjük nie«. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket : 
I. 1er., Iskola-tér 3. szám", pontosan kitüntetni s a il 
utolsó póslát. is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek, 

a) Magyar nyelven. 
I. Ëleuii népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
4 K 80 f. netto ára 4 K. Á. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. sz., 
újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 7 V2 ív, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. A. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abç-hez. 8 ' , 7 ív, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. Á. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 X 20 f. Á. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható botiili. 90 drb 
betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 
20 f, netto ára 1 K. Á. 

Gáspár J. II. olvasókönyv; 8°, 9 ív, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 82 f. Á. 

Gáspár J . III . olyasôkonyv. 8°, '13 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8Ô, 17 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'/4 ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 

Nagy !.. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13 V« ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Nagy L. Vezérk. a m agy. nyelvtan tanításában a I. és 
II. oszt. sz. 8°, 6 ív, kötve, b. á. 40 f, n. á. 32 f. Á. 

Nagy L. Vezérk. a magy. nyelvtan tanításában a III. és 
IV. oszt. sz. 8°, 14 ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 64 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7 ív, kötve, i olti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. Á. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. Á. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 5t> f. Á. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/* 
ív, kötve,, bolti ára 30 f, netto ára 24 -f. Á. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára._ 8°, 5'/a ív, kötve, 
bolti ára 38 f, r.etto ára 30 f. Á. 

Dr. Beke M. Vezérk. a népisk. számtani oktatáshoz. 
8°, 14 ív, fűzve, b. á. 2 K 80 f, n. á. 2 K. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4'/4 ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan. Ml. oszt. sz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. Ny. Isk. 

Df . Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'/* ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 8V2 
ív, kötve, bolti ára 0 1 f. netto ára 4S f. Ny. Isk. 

„A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Budapest, 
íegrendelésekben — a rendeltetési helyen kívül — az 

Bartalus István. Énektanító vezérkönyv. I., 11. évf. 
83, 18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. A. 

Bartalus István. Énektanító vezérk. 111.. IV. évf. 83, 
12'/ii ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f. netto ára 2 K. Á. 

Bartalus István. Énektanító vez rk. V., VI. évf. 8°, 
18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf._ 8°, 4\i ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf., 8°, 4>/2 ív, kötve, 
f bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'/s ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Â. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'/í ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. 8°, 5 ív, 
kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. A. 

Margitai J. Gyermekdalok. 8°, 2 ív, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. Á. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egészség-
tanhoz. 8°, 16'/! ív, kötve, b. á. 1 K, n. á. 80 f. A. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 83, 53/s ív, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Maszák H. Kézi rajzminták. G. füzet (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. K. B. 

Tornatanítás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. K. B. 

Kiss és Kun. Játéktanító vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanítók számára. 8°, 5 ív, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. Sajtó alatt. K. B. 

Krünner Anna. A horgolás és kötés tömeges tanítá-
sának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 8°, 6 ív, 
főzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szokatás módja." 
16 ív, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. K. B. 

Gönczy. Utasítás a földgömbhöz és telluriumhoz. 8°, 
8 ív, bolti ára 1 K 50 f, netto ára 1 K 20 f. 

b) Német nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Lederer A. ABC- és olvasókönyv, javított és egészen 

átdolgozott, képekkel ellátott kiadás. 8°, 7'/2 ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk, 55 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f. Á 

Gönczy P. Nyomt. mozgat, betiik, 65 drb betű, kemény 
táblapapirra felhúzva, bolti á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. A. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 11 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16'/a ív, kötve, bolti 
ára 68 f, netto ára 56 f. Á. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 37 ív, kötve, 
bolti ára l K 44 f, netto ára 1 K 20 f. A. 
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Nagy L. Yezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 177a ív. kötve, b. á. 90 f, n. á. 72 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 87a ív, kötve, bolti ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Yezérkönyv a földrajz tanítá-
sához. 8°, 27 ', 2 ív, kötve. b. ára ! K 20 f, n. ára 06 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
26 V* ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss-Mayer. Magyarok története népisk. V. oszt. sz. 
8°, 7 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Dr. Széli. Yezérkönyv az egészségtanhoz; 8 ' , 16'A ív, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. Á. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 6 ív, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. Á. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 4 K 

80 f, netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P . ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 30 f, n. ára 24 f. Á. 
Gönczy P. Yezérkönyv az ABC-hez. 8°, 67a ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gönczy P . írásbeli mozg. betiik. 110 drb betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. A. 
Gönczy P . Nyomt. mozg. betiik. 110 drb betii, kemény 

táblapapírra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9'/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Groó Y. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 

tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'/a ív, kötve, bolti ára 
48 f, 'netto ára 40 f. Á. 

Nagy L. Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatok taní-
tásához. 13'A ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 874 ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 117» ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 '/a ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. IY. olvasókönyv. 8°, 15'A ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 3373 ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 

Groó Y. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
II—IV. osztálya számára. 8°, 93A ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8°, 25 ív, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 1®A ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P . Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
472 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 különféle alak, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

d) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. A15C és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti á. 30 f, n. á. 24 f. Á. 
Gönczy P. Yezérkönyv az ABC-liez:. 8°, 67a ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Groó Y. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 

sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 97* ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. 11. r. 8°, 71 2 ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 93A ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. IL olvasókönyv. 8°, ÍIV* ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 117a ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv.,8°, 157* ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 337a ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28, f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Yezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 1374 ív, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. Á. 

Nagy L. Yezérkönyv az anyanyelv tanításában. 1. és 
II. oszt. sz. 8°, 87a, ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 274 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 2« ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
174 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P . UtasítáS a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 
7 ív, kötve, bolti ára 60 t, netto ára 48 f. A. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
23 72 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P . Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. A. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 76A ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8°, 97a ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. 1-. 

8°, 7 74 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkú isk. II - IV. 

oszt. sz. 8°, 97a Ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Nagy E. Yezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-

hoz. 8°, 12 ív, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. A. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára. 

8°, 57a ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. oszt. számára. 

8°, 10 ív, kötve, bolti ára 80 f, netto ára 64 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, 174 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 
Nagy t . Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály számára. 

8°, 674 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gáspár J . H. olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. A. 
Gáspár J . III. olvasókönyv. 8°, 103A ív, kötve, bolti 

ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv., 8°, 14 ív, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. Á. 
Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30 Va ív, kötve, 

bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanítá-

sában. 83, 267a ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 96 f. Á. 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 

2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 
Kis-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 7 ív, 

kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 
Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 

27V* ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 
Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 474 

ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 
Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak bolti 

; ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 
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f ) Román nyelven. 
Göncz? P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. A. 
Gönczy 1'. ABC- és olvasókönyv. 8°, 5'/a ív, kötve, 

bolti ára ,30 f, netto ára 24 f. A. 
Gönczy P. írásb. mozg. betűk. 100 db betű, kein. 

táblapapirra felh., b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. Á. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 

drb betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 
1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 13'/4 ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában a 
népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 ív, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népisk. II. oszt. 
számára. 8°, 2 ív. kötve, b. á. 16 f, n. á. 12 f. A. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román 
ajk. sz. I. r. 8°, 9'/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára. II. rész. ,8°, 8'/a ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajk. II—IV. o. sz., 8°, 
1014 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. II. Olvasókönyv., 8°, 85/s ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. 111. Olvasókönyv. 8°, 11'/a ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. IV. Olvasókönyv., 8°, 13'/a ív, kötve, bolti 
ára 64 f, netto ára 56 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 28'/4 ív, kötve, b. á. 1 K 20 f. n. á. 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 81 2 
ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
4'.'4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto 'ára 60 f. Á. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 6°, 9'/2 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 9'/a 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. oszt. 
számára. 8°, 9' 2 ív, kötve, b. á. 48 f. n. á. 40 f. Á. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'/2 ív, kötve, bolti ára 3.0 f, netto ára 24 f. Á. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajk. II—IV. 

oszt. sz. 8°, 9'/2 ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, fr'/s ív, kötve, b. á. 40 f. n. á. 32 f. Á. 
Margitai J. Olvasókönyv a murák, horvát ajk. III—IV. 

oszt. sz. 8°, 8 ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 13'/a ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. K. B. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. K. B. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú isk. 
sz. 8°, 5>/a ív, kötve, b. á. 30 f, n. á. 24 f. K. B. 

Margitai J. Vezérkönyv az írva-olvasáshoz horvát- és 
vend-vidéki iskolák számára. 8°, 5'/a ív, kötve, bolti 
ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

i) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ur/oesa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 ív, kötve, bolti 

ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez, 8°, 4'/4 ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. Á. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, 11 Vs ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. A. 
Gáspár J. II. olvasókönyv., 8°, 11 ív, kötve, bolti 

ára 60 f, netto ára 48 f. A. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

rutén ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'/a ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajk. II—IV. oszt. sz. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
281,4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss Áron. Magyarország története. V. oszt. számára. 
8°, 7 '/a iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Valkovszky. Magyarország története. 8°, 4'/4 ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

b) Sáros-zemplén megyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6' 4 ív. kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. A. 

j) Vend nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótábla vend isk. sz. az átdol-

gozott Gönczy ABC-hez. 20 lap b. á. 5 K, n. á. 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6V2 ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gönczy P. írásb. mozg. betiik. 92 db betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. Á. 
Gönczy P. Nyomt. mozg. betiik. 100 db betű, kem. 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. Á. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. Á. 
Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'A ív, kötve, bolti 

ára 56 f. netto ára 48 f. A. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 ív, kötve, bolti 

ára 72 f, netto ára 56 f. A. • 
Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-

vidéki iskolák számára. 8°, 5'/a ív, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. K. B. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
iskolák számára. (1 példány = 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. K. B. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°. 13'/a ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. K. B. 

Margitai J. Vezérkönyv a magyar írás és olvasás 
tanításához a horvát és vend ajkú iskolákban. 8°, 
5'/2 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz. 8°, 12'/s ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Vezcrkönyv a magyar nyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára., 8°, 6'/a ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

Nagy 1. Nyelvtani gyakoiiókönyv a népiskolák II. 
oszt. sz. 8°,, 2 ív, kötve, b. á. 16 f, n. á. 12 f. Á. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 4'/4 
ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb különféle 
alak. Bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 
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II. Polgári és felsőbb leányiskolák 
számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17Va ív, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. K. B. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21',2 ív, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f. netto ára 2 K 70 f. K. B. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népisk. szám. 8°, 8'/4 ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. K. B. 

III. Tanító- és tanítónőképezdék 
szántára 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképezdék 
növendékei számára. 8°, 123/s ív, fűzve, bolti ára 
2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'A 
ív. fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. A. 

Hartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona já+szá-
sára. 4°, 32 ív, kötve, bolti á.a 10 K, netto ára 8 K. A. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és miiformái. (Pol-
gári iskolai tanítóképezdék számára.) 8°, 22 ív, be-
kötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. Á. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24 '/•» 
ív, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9' j 
ív, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. Á. 

Ábrányi K. Zenészetl aesthetika. (Polgári iskolai 
tanítóképezdék számára.) 8°, 9 '.,s ív, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f. netto ára 3 K. A. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. KisdedAvóképzö- in téze iek számára . 
Láug-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 43A 

ív, bolti'ára 80 f. netto ára 60 f. K. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. osztály sz. 8°, 11 '/a ív, 

bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. K. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. osztály sz. 8°, 17'/a ív, 

bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. K. B. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 

ív, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. IC. B. 
Peres-Fodor-Fxner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára, 8°, 
1 2 í v , számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, netto 
ára 3 K. K. B. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
lö íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. K. B. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve, bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. K. B. (1896.) 

Koboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára..Kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. K. B. 

V. Olasz nyelven. 
A fiumei iskolák számárt. 

Capellari stb. ABC- és olvasókönyv. (11. Libro di 
Lettura per la prima Classe.) 107 s ív, kötve, bolti 
ára 70 f, netto ára 55 f. K. B. 

Capellari stb. II. olvasó. (II libro di Lettura per la 
II. Classe.) 8 ív, kötve, b. ára 70 f, n. ára 55 f. K. B. 

Capellari stb. III. olvasó. (11 libro di Lettura per la 
III. Classe.) 13'/a ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

Capellari stb IV. olvasó. (II libro di Lettura per la 
IV. Classe.) 20 ív, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. K. B. 

Czink. Fiumei földrajz. (Manuale de geografia.) 10'A 
ív, kötve, bolti ára 1 k 20 f, netto ára 1 K. K. B. 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 
Commerciale.) I. rész, 125,s ív, kötve, bolti ára 4 K 
40 f, netto ára 3 K 40 f. K. B. 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 
Commerciale.) II. rész, 14'/a ív, kötve, bolti ára 
4 K 60 f, netto ára 3 K 90 f. Iv. B. 

VI. Háziipari müvek. 
Kubinyi L. A háziipar könyve. I. fűz. n. á. 2 K. K. B. 

„ ' „ „ „ II. „ n. á. 2 K. K. B. 
., III. „ n. á. 2 K. K. B. 

A magyar háziipar diszítményei, magyar szöveggel, 
bolti ára 56 K, netto ára 42 K. K. B. 

Ugyanaz német szöveggel b. á. 56 K, n. á. 42 K, K. B. 
Ugyanaz francia szöveggel b. á. 56 K, n. á. 42 i\. K. B. 
Női kézimunka-minták (32 minta, szöveggel) netto 

ára 1 K 80 f. K. B. 

VII. Tantervek és szervezeti szabályok 
a népoktatási tanintézetek, képezdék, felsőbb leány-, 

kereskedelmi és ipariskolák számára. 
Tanterv a népiskolák számára. (1877. évi augusztus 

26-án 21.678. sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 54 f. K. B. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 

(1879. évi június hó 29-én 17.284. sz. r.) 8°, 3 ív, 
fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Tanterv a felső népiskolák (fiúk és leányok) számára. 
Az 1868 : XXXVIII. t.-c. és az országgyűlési vég-
zések értelmében. 8°, l3/« ív, fűzve, netto ára 30 f. Ny. 

Tanterv az ipari tanműhellyel egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi augusztus 16-án 
18.634. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a gazdasági szaktanítással egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi aug. 16-án 18.634. 
sz. r.) 8°, 1 ív. fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. (1879. évi szept. 
hó 12-én 25.409. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a polgári leányisk. számára. (1887. évi aug. 
11-én 29.000. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanítóképezdék szá-
mára. (1882. évi február 6-án 3.998. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára -'12 f. K. B. 

Tanterv a m. kir. állaim elemi tanítónőképezdék szá-
mára. (Nem kapható. Új kiad. fog megjelenni.) K. B. 

Tanterv a budapesti m. kir. állami polgári iskolai 
tanító- és tan i tónőképző-intézetek számára. (1901. máj. 
22-én 498. ein. sz. r.) Bolti ára 68 f, netto ára 56 f. K.B. 

A kisdedóvónöképzö-intézetek tanterve. (1891. évi 
57.472. sz. r.) Netto ára 24 f. K. B. 

Az állami kisdedóvónöképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata. (1892. évi augusztus 26-án 29.973. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

Tanterv a házi-ipari munkamesternő-képezde számára. 
(lï<77 szept. 7-én 22.678. sz. r.) 83, '/» ív, n. á.lOf. K.B. 

Felsőbb leányiskola szervezete. (1887. évi júl. 7-én 
28.999. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, netto ára 76 f. K. B. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40.925. sz. 
r.) Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető rend-
tartási szabályok. (1887 július 7-én 28.999. sz. r.) 
Netto ára 28 f. K. B. 

A kereskedelmi tanonciskolák szervezete. (1897. évi 
! máj. 24-én 25.314. sz. r.) B. á. 40 f, n. á. 32 f. K. B. 

A női kereskedelmi tanfolyam szervezete. (1900 jún. 
11-én 26.033. sz. r.) B. á. 26 f, n á. 20 f. K. B. 

A felső kereskedelmi iskolák szervezete. (1895 aug. 
20-án 44.001. sz. r.) Bolti ára 80 f, netto ára 64 f. K. B. 

A középipartanoda szervezete. (1877. évi 23.042. sz. 
r.) 8°, l'A ív, fűzve, netto ára 24 f. K. B. 

Az iparos tanonciskola szervezete. (1893. évi 33.564. 
sz. r.) 8°, 2 '/4 ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Az iparossegédeket továbbképző tanfolyam szerve-
zete. (1894. évi augusztus hó 29-e'n 35.527. sz. r.) 
Bolti ára 12 f, netto ára 10 f. K. B. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
(1902. évi szeptember hó 24-én 66.569. sz. a. kelt 
r.) Fűzve, bolti ára 80 f. netto ára 60 f. K. B. 
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VIII. Szabályrendeletek. 
Szabályrendelet az állami népiskolai (elemi) tanítók 

és tanítónők képesítő-vizsgálatáról. (1900. évi dec. 
18-án 45.781. sz. r.) 8°, l>/8, ív, fűzve, bolti ára 
32 f, netto ára 24 f. K. B. 

Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók és 
tanítónők képesítő vizsgálatáról. (1902. évi február 
19-én 539. ein. sz. r.) 8J, 1 ív, fűzve, bolti ára 50 f, 
nettó ára 40 f. K. B. 

A budapesti lí. ker. áll. elemi iskolai tanítóképző-
intézet nevelőnői tanfolyamának szervezete, tanterve, 
és képesítő-vizsgálati szabályzata. (1898 évi 31.068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. K. B. 

Á budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanítóképző-intézettel kapcsolatban szervezett orsz. 
felső nép- és polgári iskolai tanítónő vizsgáló-
bizottság szabályzata. (1898. évi 17.139. sz. r.) 8°, 
l5/a ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-, 
felső nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tar-
tandó nyilvános, magán-, pót- és javító vizsgálatok-
ról. (1895. márc. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f. 
netto ára 30 f. K. B. 

Az állami elemi népiskolai tanító- és tanítónőképző-
intézetek rendtartása. (1900. évi december 18-án 
45.781. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. K. B. 

Szabályrendelet a közs., nép-, felső nép- és polg. isk. 
tanítók testületekké alakulásáról és ezek működésé-
ről. 8°, ív, fűzve netto ára 10 f. Ny. 

Szabályrendelet az állami tanító- és tanítőnő-képez-
dék tanárai és az állami vagy államilag segélyezett 
községi, felső nép-, polgári és elemi iskolai tanítók 
ötödik évi pótléka megállapításáról. 8°, 1 2 ív, fűzve 
(1880—32.941. sz. r.) netto ára 16 f. K. B. 

Szabályrendeletek a volt határőrvidék területén levő 
népiskolák ügyeiről. (1877. okt. 16-án kelt legf. 
elhatározással.) 8°, 4', 2 ív, fűzve, n. ára 50 f. K. B. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. (1897—456. sz. r.) Bolti ára 50 f, 
netto ára 40 f. K. B. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó írófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33.868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-
jellegű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/< ív. (1888. évi 
dec. 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leányisko-
lák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan- és 
segédkönyveinek megbirálása, engedélyezése és hasz-
nálatba vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 25-én 
5.5.800. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

IX. Utasítások. 
Utasítás a törvényhatósági közigazg. bizottságok szá-

mára a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fenntartott elemi iskolákban működő tanítók és 
tanítónők fizetésének rendezéséről. (Í893. évi XXVI. 
t.-c. 1894. márc. 2. 10.000. sz. r.) Bolti ára 40 f. 
nettó ára 32 f. K. B. 

Utasítás az állami elemi népiskolák gondnoksága és 
az áll. elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-
tanítói számára. (1901. évi május 21-én 32.055. sz. r.) 
Bolti ára 1 K, netto ára 80 f. K. B. 

Utasítás a polgári felsőbb és községi elemi iskolák 
számadásainak szerkesztése körül követendő'eljárás-
ról. '"-> ív. (1874—21.550. sz. r.) Netto ára 4 f. Ny. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára, a 
népiskolai közoktatást rendező 1868-iki XXXVIII. és 
1876. XXVII1. t.-c. végrehajtása tárgyában. (20.311. 
sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 24 f. K. B. 

Utasítás a in. kir. tanfelügyelők számára, a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában.) 8°, 1 ív, fűzve. (1879-17.284. sz. r.) 
Netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a népoktatás 
állapotáról szóló statisztikai adatok tárgyában. 
(1901. március 21-én 26Ö4/lö90. ein. sz. r.) 8J, 1 ' 1 
ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről az 
1868. évi XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a értelmében. 
(1883. június hó 26-án 13.217. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 12 f. K. B. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárainak szerkesz-
tése tárgyában. (1899. július 25-én 40.505. sz. r.) 
Bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 

Utasítás a polgári községek számára. (18 8. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-c.) 8°, 4 ív, fűzve. (20.311. sz. 
r.) Netto ára 32 f. K. B. 

Ugyanaz német nyelven. 8°, 4 ív, fűzve. n. ára 40 f. K. B. 
„ tót „ 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K. B. 
„ román „ 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K. B. 

Utasítás a községi iskolaszékek, valamint a községi 
elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-tanítói 
részére. (1868. évi XXXVIII., 1876. évi XXVIII. t.-c. 
és 1902. évi okt. 21-én 44.2-16. sz. r.) Netto ára 
1 K. K. B. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvás-
ról szóló 1891. évi X \ . t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi október 
8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyermek-
menedékházak felügyelőbizottságai (községi iskola-
székek és állami iskolai gondnokságok) számára a 
kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása 
tárgyában. (Vallás- és közokt. minisztérium 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

Utasítás a polgári községek számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi okt. 8-án 
44.000. sz. r.) Netto ára 1 K. K. B. 

Utasítás a törvényhatósági közig, bizottságok számára 
a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában. (Vallás- és közokt. miniszt. 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 40 f. K. B. 

Utasítás az állandó és nyári gyermekmenedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. (Vallás- és 
közokt. miniszt. 1892. évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) 
Netto ára 44 f. K. B. 

X. Könyv- és tanszerjegyzékek. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-
mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jól. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Jegyzéke a kisdedóvónőképző-intézetek számára szol-
gáló könyveknek. (1892. évi 49.308. sz.) Netto ára 
30 f. K. B. 

I. Jegyzéke az áll, községi, társulati és magánjellegű 
népokt. tanintézetek, kereskedelmi és ipariskolák 
használatára engedélyezett tankönyveknek. 2 ív. 
(1888. évi dec. 20-án 17.358. sz. r.) N. á. 50 f. K. B. 

II. Jegyzék ugyanazokról. (1889. évi április 10-én 
14.539. sz. r.) Netto ára 10 f. K. B. 

III. Jegyzék ugyanazokról. (1890. évi ápr. hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

IV. Jegyzék ugyanazokról. (1891. évi jún. 14-én 
26.70-í! sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

V. Jegyzék ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

VI. Jegyzék ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

VII. Jegyzék ugyanizokrol. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 
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Vili. Jegyzék ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

IX. Jegyzék ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

X. Jegyzék ugyanazokról. (1897. évi 71.662. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

XI. Jegvzék ugyanazokról. (1899. évi 19.004. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

XII. Jegyzék ugyanazokról (1891. évi 45.702. sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 

XIII. Jegyzék ugyanazokról. (1902. évi 13.262. sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 
XI. Népiskolai kezelési és rendtartási 

nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló A) minta. N. ára 4 f. Ny. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

B) minta. Netto ára 8 f. Ny. 
Népisk. költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. Ny. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló szám-

adás (kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a ért.) N. ára 6 f. K. B. 

Felvételi napló a/2. m. 1 ív b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló. 1 ív 4 tanulóra. 

Bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Együttes összeírási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 beliv 144, 1 küliv 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. K. B. 

Bérszerződés a kincstár által bérbeveendő épületek 
számára. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 

Tandíjmentességért folyamodók kim. 1 ív n. á. 4 f. Ii. B. 
Polg. isk. anyakönyv (kül- és beliv). 1 ív n. á. 10 f. Ny. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 ív bolti ára 
10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Polgári isk. előmeneteli és mulasztási napló 6/5, 
1 ív 4 tanulóra. Netto ára 3 f. K. B. 

leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
beliv). 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

Minősítvényi táblázat tanítók számára. 1 ív bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. K. B. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 ív netto ára 6 f. K. B. 

Haladási napló (kül- és beliv). 1 ív bolti ára 4 f, 
netto ára 3 f. K. B. 

Látogatási napló (kül- és beliv). 1 ív bolti ára 4 f, 
netto ára 3 f. K. B. 

Kimutatás az áll. el. iskolába beiratkozott mindennapi-
és ismétlő tanulókról. 1 beliv 84, 1 küliv 42 tanuló 
számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

Tandijkezelési nyomtatvány. 1 beliv 88, 1 küliv 64 
tanuló számára. 1 ív b. ára 4 f, n. ára 3 f. K. B. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. Ny. 

XII. KisdedAvodai és gyerinekmenedék-
hází rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónőképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. 50 f. K. B. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve. 24 f. K. B. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézetben 

végzettek számára. AJ minta. Netto ára in f. K. B. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői kép.-vizsgálatra 

bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 10 f. K. B. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. évi 
49.308. sz.) 30 f. K. B. 

Együttes összeírási kimutatás a 3—14. életévet be-
töltő gyermekekről. 4 f. K. B. 

Kisdedóvodai felv. napló, a/l m., b.á. 4 f, n.á. 3 f. K. B. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. K. B. 
Kisdedóv. mulaszt, napló, bel- és küliv, b/1 m. 3 f. K. B. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyerm. névsora, 4 f. K. B. 

Nyári gyermekmenedékházak vezetésére kép. anya-
könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Nyári gyermekmenedékliázak vezetésére képesítő 
bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

Állandó gyermekmenedékliázak vezetésére képesítő 
bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

XIII. Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. K. B. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. K. B. 
Mulasztási kimut. (bel- és küliv), b. á. 5 f, n. á. 4 f. K.B. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., bolti ára 6 f, 

netto ára 4 f. K. B. 
Osztálynapló (bel- és küliv), b. á. 5 f, n. á. 4 f. K. B. 
Mulaszt, napló (bel-és küliv), b/3 m.,b.á.4f,n.á.3 f. K.B. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. K. B. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. K. B. 
Iparos tanonciskola szervezete. N. ára 40 f. K. B. 
Ipariskolai ellenőrző-könyvecske. N. ára 30 f. K. B. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a/4 minta (bel- és küliv). 1 ív 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára, b/4. minta (bel- és küliv). 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

XIV. Nyomtatványok képzöintézetek 
számára. 

Felvételi napló, 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. Ny. 
Anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, netto ára 5 f. K. B. 
Időszaki értesítő, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Iskolalátogatási bizonyítvány, b. á. 3 f, n. á. 2 f. Ny. 
Osztályozó-ív (éwégi és évharmadi), 1 ív bolti ára 

14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítóképző oszt. bizonyítvány, b. á. 8 f, n. á. 6 f. Ny. 
Tanítónőképző oszt. bizonyítvány, b. á. 8 f, n. á. 6 f. Ny. 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, 

netto ára 5 f. Ny. 
Zenéből vizsg. anyakönyve, 1 ív b. á. 16 f, n. á. 12 f. Ny. 
Munkamesternői anyakönyv, 1 ív b.á. 16 f, n.á. 12f. Ny. 
Tanítói oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítónői oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Bizonyítvány énekből, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. Ny. 
Munkamesternői bizonyítvány, b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról, bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
Kivonat anyakönyvből, 1 ív b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
Osztályozó-ív képesítö-vizsg. számára, 1 ív bolti ára 

11 f, netto ára 8 f. Ny. 
Osztálynapló, 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
Mulasztási napló C), 1 ív b. á. 14 f, n. á. 10 f. Ny. 
Orsz. anyakönyv népisk. tanítóságra képesített taní-

tókról. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 
Orsz. anyakönyv népiskolai tanítónőségre képesített 

tanítónőkről. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 
Kimutatás a tanító(nő)-képző I. osztályába felvételre 

jelentkezett folyamodókról. 1 ív bolti ára 8 f, netto 
ára 6 f. K. B. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai taní-
tóságra képesített tanítókról. Bolti ára 14 f, netto 
ára 10 f. K. B. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai tanító-
nőségre képesített tanítónőkről. Bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. K. B. 

XV. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. b. á. 12 f, n. á. 9 f. K. B. 
Népisk. (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. Ny. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk sz. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 pd 

netto ára 4 f. Ny. 
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Gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népiskolai 
bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 

Ipari szakosztállyal megtoldott felső népiskolai bi-
zonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 

Polg. fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny, 
Polg. leányisk. bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
Polg. fiúiskolái bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Polg. leányisk. bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Tanítóképezdei bizonyítvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Tanítónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Munkamesternői bizonyítvány. 1 péld. n. ára 7 f. Ny. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. Ny. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. n. ára 10 f. Ny. 
Felső nép- és polg. iskolai tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. K. B. 
Felső nép- és polg. iskolai tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. K. B. 
Egyházi ének- és zenebizonyítvány. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
Elemi népisk. tornatanítónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 4 f. Ny. 
Felső nép- ós polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. K. B. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pd. netto ára 1 K 20 f. K. B. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézimunka-
tanfolyam-bizonyítvány. (32.028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

XVI. Felsőbb leányisk. nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. K. B. 
Jelentő-ív a tanév kezdetén. 1 péld. n. ára 4 f. K. B. 
Jelentő-ív a tanév végén. 1 péld. n. ára 4 f. K. B. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák számára 

(díszes kiállításban). Netto ára 1 K. K. B. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. Fűzve, b. á. 50 f, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

XVII. Felső keresk. isk. nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére: B. ára N. ára 
1. Érettségi bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
2. Bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
3. Beíró-könyv, kül- vagy belív . . . 8 f. 6 f. Ny. 
4. Tanulmányi napló, kül- v. belív . 8 f. 6 f. Ny. 
5. Fegyelmi napló, kül- v. belív . . 8 f. 6 f. Ny. 
6. Kimutatás éretts. vizsg., kül-v.belív 10 f. 8 f. Ny. 
7. Osztály-névkönyv 10 f. 8 f. Ny. 
8. Minősítő-táblázat tanárok részére . 8 f. 6 f. K.B. 

XVIII. Kői kereskedelmi szaktanfolyami 
nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos, női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és külív.) 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

Bizonyítvány. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 
Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 

Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló stat sz-
tikai kimutatás. 1 ív b. á." 10 f, n. á. 8 f. K. B. 

A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 
26.033. sz. a. k. r.) Bolti á. 26 f, n. á. 20 f. K. B. 

XIX. Tanfelügyelői kezelési nyom-
tatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Tárgymutató. II. minta. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Előadó-ív. III. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Iskolalátogatási napló. IV. m. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta. I ív netto ára 4 f. Ny. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 ív n. á. 4 f. Ny. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 ív n. á. 6 f. Ny. 
Tanítói változási jelentés. XL m. 1 ív n. á. 2 f. Ny. 
Határidő-napló. 1 ív netto ára 4 f. K. B. 
Jegyzőkönyv a teljesített iskolalátogatásról. 1 ív netto 

ára 3 f. K. B. 

XX. Gazdasági ismétlő-iskolai nyom-
tatványok. 

Felvételi napló, bel- és küKv, a/2 m., n. á. 3 f. K. B. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és külív, egy ívre 20 

név írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Haladási napló (bel- és külív), egy ív bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. K. B. 
Mulasztási napló (bel- és külív, egy ívre 10 név 

írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, külív, 
egy ív 3 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3. f, belív, 
egy ív 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 

Mulasztási kimutatás, 1 belív 88, 1 külív 83 tanuló 
számára, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

T a n e s z k ö z ö k . 
Szemléleti képek.* IV. szállítmány. Tartalma: 

1. Alföldi gazda udvara. — 2. Felföldi gazda udvara. 
— 3. A földmíves nyári foglalkozása. — 4. Zöldség-
piac. — 5. Gyümölcstárlat. — 6. Fazekas és takács. 
— 7. Épülőfélben levő házak. — 8. Iskolaterem bel-
seje. — 9. A bükk és gyertyánfa. — 10. Mocsaras 
vidék tájképe, b. á. 13 K, n. á. 11 K 70 f. K. B. 

Gönczy P. A métermértékek falitáblája, magyar, 
német, tót, ruthén, vend és szerb nyelven. Bolti ára 
1 K, netto ára 90 f. K. B. 

Gönczy P. Szöveg a métermérték-táblához, német, 
tót, ruthén és vend nyelven, b. á. 60 f, n. á. 50 f. A 
tábla szöveggel együtt. Bolti ára 1 K 60 f, netto 
ára 1 K 40 f. K. B. 

Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb nyelven, 
1 példány, b. á. 2 K 40 f, n. á. 2 K. K. B. 

Baseli-féle természetrajzi ábrák (16 darab színezett 
tábla, állat-, növény- és ásványtanhoz, táblapapirra 
felhúzva és 4*4 ívre terjedő magyarázó szöveggel, 
netto ára 13 K 20 f. A. 

Bopp-féle természettani ábrák (10 darab színezett 
tábla, 4 ívre terjedő magyarázó szöveggel, felhúzat-
lan. Netto ára 8 K. K. B. 

Bopp-féle természettani (géptani) ábrák. K. B. 
Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). N. á. 12 K. A. 
Metzner Alfons. Szám vető-készülék az elemi és pol-

gári iskolák számára utasítással. N. á. 36 K. K. B. 

* Az I., II. és III. szállítmány uem kapható. 
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Itopp. Métermértékek gyűjteménye. Tartalma : 1 db 
bádogliter, 1 db bádogdeciliter, 1 db bádogcentiliter, 
1 db pléhköbliter, 1 darab pléhcentiliter és 1 db 
deciméter-fakocka, 1 db 1 kilogramm vassúly, 1 db 
10 dekagramm rézsúly, 1 db 1 dekagramm rézsúly 
és 1 db 1 gramm rézsúly, valamint egy méterrúd. 
Netto ára 10 K. A. 

Dohánytermelés 1 tábla 18 sz. N. á. 2 K. 

B)k m.kir.tud.-egyetemi nyomda kiadványai, 
Kath. elemi népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv. 8°. 6Ve iv, kötve, bolti ára 
36 f, netto ára 30 f. 

Német nyelveli. 8°, 5 Va iv, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f.* 
Tót nyelven. 8°, 5'/a ív, kötve, b. ára 32 f, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'/s ív, kötve, bolti ára 54 f. netto ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, lO'/s ív, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 83, 97» ív, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, 16'/2 ív, kötve, b. á. 96 f, n. á. 80 f. 
Német nyelven. 8°, 16 ív, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 83, 167« ív, kötve, b. ára 96 f, n. ára 80 f, 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 ív, kötve., 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 19'/« ív, kötve, bolti áfa 1 K 28 f, 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetéssel, 

Ül. és IV. osztály számára. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 17 V* ív, kötve, b. ára 80, n. ára 66 f. 
Tót nyelven. 8°, 15'/« ív, kötve, b. ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző, 8°, 27* ív, fűzve, b. ára 14 f, n. ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. osztály számára. 

8°, 10 ív, kötve, bolti ára 64 f, netto ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 8°, 

15 '/s ív, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

oszt. sz. 8°, 12Va ív, kötve. b. á. 88 f, n. á. 72 f. 
Tót nyelven. 8°, 127< ív, kötve, b. ára 94 f, n. ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8 \ 8 ív, kötve, bolti 

ára 50 f, nettor ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. oszt. számára. 

8', 6 ív, kötve, bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 
Tót nyelven. 83, 6 ív, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. szá-

mára 8°, 61/2 ív> kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 

Tót nyelven. 8°, 6'A ív, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 t 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. — Tanítók é» tanítójelöltek számára. 
8°, 1272 ív, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8°, 9'/2 ív, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes péld. = 10 lap. ára 1 K 78 f. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 1 2 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 30 f. 

Izraelita iskolák számára. 
Német. ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 57a ív, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- ős olvasókönyv a népiskolák II. 

oszt. számára. 8°, 9'A ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 11 ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8', 17Va ív, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 177a ív, kötve, b. ára 82, n. á. 68 f. 
Héber ABC- és olvasókönyv, a népiskolák számára, 

8°, 4 ív, kötve,_ bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 

8°> 8 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 
^émet» Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. oszt. 

snail!ára. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német. Számolási gyakorlókönyv a népisk. IV, és V, 

oszt. sz. 8°, 6 7a ív, kötve, b. á. 42 f, n. á, 36 £ 

Szerb iskolák számára. 

Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 
8°, 5V< ív, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 
számára. 8°, 10s/« ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 

Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti iskolák 
számára. 8D, 37a í.v, kötve, b. ára 22 f, n. ára 20 f. 

A karlóczai gör. kel. synodus által kiadott Kis Kate-
kizmus. 8J, 47'b ÍV, kötve, b. á. 26 f, n. á. 22 f. 

A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák szá-
mára kiadott Katekizmus. 8°, 872 ív, kötve, bolti 
ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 37* ív, kötve, b. á. 26 f, n. á. 22 f. 
Kis Katekizmus. 8 \ 17« ív, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Román iskolák számára. 
Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-

mára. 8J, 47a ív, kötve, b. ára 28 f, n. ára 24 f. 

F i g y e l m . e z t e t é s . 

Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél a követ-
kezőket szíveskedjenek szem előtt tartani: > 

1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 
az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

2. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk el 
megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendelkezési 
joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

3. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — ille-
tőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

4. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tankönyvek 
szolgáltatnak — a 28.078/90. sz. a. kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok mellett — ki. 

5. Magánszemélyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

6. A köngvkiildemények portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenben, ha netto-áruk előlegesen 
befcüldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómentesen küldetnek 
meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót a megrendelő tar-
tozik viselni. 

7. Minden me^grendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapesten, 1904. évi augusztus hó 1. 

A m. kir, tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona őO fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSKG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KEK., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . 

Áldatlan küzdelem. 
A mai kor egyik legnagyobb társa-

dalmi betegségének az emberi hiúság 
elfajulását kell tekintenünk. A hiúság 
kezdettől fogva megvolt, de általános 
társadalmi betegséggé csak az újabb 
korban fejlődött ki. Mindenki többnek, 
nagyobbnak akar látszani. Ma már a 
fősúlyt nem az egyéniségre, hanem az 
egyén társadalmi állására, rangbeliségére 
s vagyoni helyzetére fektetjük. A társa-
dalmi rétegek között nincsen meg az az 
őszinte, természetes viszony és egyetértés, 
amely a nemzeti élet egészséges fejlő-
désére olyannyira szükséges. Külsőségi 
tekintetből változtatni akarunk olyan 
állapoton is, amellyel az egyes intézmény 
életrevalóságát, természetes fejlődését 
megrontjuk ; csak azért, hogy a társa-
dalom szemében nagyobbnak, tekin-
télyesebbnek tűnhessünk föl. Ideges 
küzdelem ez: a külső látszatért. 

A haza végvidékén szomorúan, hon-
fiúi aggodalommal szemlélem azt az 
áramlatot, amely azt hiszr m : külső-
ség, szempontjából a. tanítóké oző-intézetek 
felügyeletében akar változtatást kierő-
szakolni. A tanítóképző-intézeti tanárok 
kisebbeknek, kevesebbeknek érzik ma-
gukat a középiskolai tanároknál. Ennek 
okát abban találják, hogy ők nem külön 
tankerületi igazgatóság, hanem csak a 
kir. tanfelügyelőség jogkörébe tartoznak. 

Már pedig a tanfelügyelők némelyike 
csak taní tó volt s így képesítés tekin-
tetében mélyen alattuk állanak. Meg-
indították tehát a mozgalmat, hogy a 
tanfelügyelőség jogköréből kivétessenek. 

Szerintem a képzőintézeti tanárok 
becsesebb, a nemzetre nézve nagyobb 
jelentőségű munkát végeznek, mint a 
középiskolai tanárok. Ok tehát nemhogy 
kisebbeknek, hanem inkább nagyobbak-
nak érezhetik magukat. A nemzet nép-
oktatásűgyének alapvető munkásait ők 
képezik. Az ő lelkes munkáiktól várjuk 
a te t t re kész s homzeretettől lelke-
sített nemzeti hadsereget, mely hivatva 
van nemzetiségi, közgazdasági s egyéb 
bajokkal küzködő magyar hazánk újjá-
éledését, gyarapodó fejlődését lehetővé 
tenni. Az ilyen hatással bíró tanári ka r t 
pedig kisebbítés, lenézés nem érheti. 

A népoktatásügy vezetésével a tanítóképző-
intézet annyira össze van forrva, s ezen 
összeforradás annyira természetes is, hogy 
azok szétválasztásának csakis káros követ-
kezményei lehetnék. A tanítóképző-intézet 
ós tanfelügyelőség vannak hivatva a 
népoktatás fejlesztésére irányítólag be-
folyni. Az ő munkásságuknak, mint a 
láncszemeknek, egymásból kell folyniok. 
Olyan két intézmény ez, amely szerves 
összefüggést kettémetszeni, csak vég-
zetes eredmény kilátásával lehet. Taní-
tási ós nevelési szempontból egyáltalán 
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nem lehet a szétválasztás előnyös voltát 
megokolni, míg a szétválasztás ellen sok 
ok hozható föl. A tanítóság bölcsője a 
tanfelügyelőség befolyása alól csak 
akkor vonható ki, ha a tanfelügyelői 
intézmény maga is megszűnik. 

Igaz, hogy a tanfelügyelőség ma már 
nem olyan tekintélyes intézmény, mint 
volt megalkottatása kezdetén. Hatalmi 
köre sok tekintetben szűkebbre vonatott, 
javadalmazásban is szintén háttérbe 
szorult. A kir. tanfelügyelő kezdetben 
úgy tekintély, mint fizetés dolgában 
előtte állt a vármegye alispánjának, 
míg ma, sajnos, mindkét tekintetben 
utána áll. A segédtanfelügyelők és 
tollnokok pedig még kedvezőtlenebb 
helyzetben vannak a megyei tisztvi-
selőkkel szemben. A tanfelügyelőség 
ezen visszaesésének káros hatásaképen 
tekinthetjük a szóban forgó mozgalmat 
is. Hogy a tanfelügyelőség helyzetét, a 
népoktatásügy sikeresebb fejleszthetése 
érdekében is javítani kell, azt illetékes 
helyen is bizonyára belátják, legalább a 
folyamatban lévő nagyfontosságú tör-
vényjavaslatból is ez tűnik ki. Reméljük 
is, hogy a tanfelügyelőség helyzete úgy 
erkölcsi, mint anyagi tekintetben mielőbb 
javíttatni fog. Az Í3 igaz, hogy a tanfel-
ügyelői kar több tagja a tanítóság 
köréből vált ki. Ezek mindenike azon-
ban arravalóság és képzettség tekinteté-
ből bizonyára áll azon a fokon, amelyen 
a képezdei tanári karnak a velők való 
érintkezést semmi esetre sem kell res-
telnie. Sőt e körülménynek csak örül-
niök kell, hogy az ő vezetésök alól ily 
arravaló férfiak kerültek ki. Ez az ő 
munkájuk eredményes voltát legjobban 
dicséri. A nemzetek életéből számtalan 
példa igazolja, hogy a lelkes, ügybuzgó 
hazafi is épen olyan jól betöltheti hiva-
tását, m i n t a legtudományosabb képzett-
ségű. Nemcsak a külsőségeket, az okle-
velek milyenségi fokát, hanem az egyéni 
képességet is meg kell becsülnünk. 

A tanfelügyelői kar tudatában van 

ama nagyjelentőségű munkának, amelyet 
a képezdei tanári kar végez s akarattal 
bizonyára nem szolgáltatott okot arra, 
hogy a tanári kar restelje a vele való 
jelenlegi viszonyát. Hogy ez így van, 
azt teljes meggyőződésből állíthatom. 

A megindított mozgalom ma már 
hullámokat vet s a tanári kar az elsza-
kadás keresztülvitelében látja egyedül 
állásának, tekintélyének biztosítását, 
megszilárdulását. A nagy közönség az 
elszakadás esetén talán nagyobbaknak 
látja majd a képezdei tanárokat, de ezen 
csalfa külső látszatért nemcsak káros, 
de veszedelmes is volna a természetes 
benső kötelékeket széttépni. Illetékes 
helyen bizonyára meg fogják fontolni 
a döntést s nem fognak olyan kérelmet 
teljesíteni, ami a népoktatásügy termé-
szetes munkáját, fejlődését megronthatná." 

Óhajtom, hogy ez áldatlan s csakis 
káros hatású mozgalmat az általam 
oly nagyrabecsült tanári kar önmaga 
ejtse el, és a külső látszatért* ne akarja 
széttépni a természetes kötelékeket. 
Közös erővel, az eddigi buzgalommal 
és egyetértéssel törekedjünk a magyar 
nemzeti irányú népoktatást az egész 
vonalon diadalra juttatni. 

(Béna.) Szabó Elemér. 

Két kép nemzetiségeink köréből. 
Négy évig működtem teljesen román-ajkú 

határszéli községben, Törcsváron, hol pár állami 
tisztviselőn és néhány iparoson kívül mindenki, 
még a jegyzők, sőt mi több, a főszolgabíró is 
román származású ember volt s magyar nyel-
ven csak akkor beszéltek, mikor arra rá voltak 
utalva; még hivatalukban is az oláh szó járta. 
Négy éve működöm jelenlegi állásomban a fővá-
ros mellékén, hol a lakósoknak körülbelül 60%-a 
rác, 30%-a német és 10%-a magyar s így 
közvetlen tapasztalataim alapján elmondhatok 
egyet-mást úgy az egyik, mint a másik vidék lakói-
nak faji és hazafiúi érzelmeiről, szem előtt tartva 
a tapasztalataim alapján szerzett puszta valót. 

Ismertetésem, jellemzésem csupán arra a két 
községre terjed, melyben működtem, illetve 
miiködöm s melynek lakóit teljesen ismerem. 

* Tudomásunk szerint nem a „külső látszat" a moz-
galom hiveinek indító oka. Dr. G. J. 
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Ismerem jellemüket, gondolkodásmódjukat, ké-
pességüket és képzettségüket, szokásaikat s tiszta 
képet tudok magamnak alkotni róluk. 

A törcsvári oláh testileg fejlett, szikár — ez 
utóbbi inkább silány táplálkozásnak tulajdonít-
ható — munkára lusta, korlátolt ismeretkörű, 
szűkszavú, alattomos, vallásilag bigott, babonás 
és magyar-gyűlölő. Egyetlen érdeme az, hogy 
silány, terméketlen földecskéjéhez kitartóan 
ragaszkodik, szóval : a szülőföld szeretete él 
lelkében. Vajha e szent szikrát helyes irányban, 
a magyar haza szeretetében, nem pedig ellen-
kezőleg ápolnák, fejlesztenék a papok, kikben 
teljesen megbíznak és a tanítók. A magyar 
nyelvet nemhogy igyekeznének elsajátítani, de 
aki a körülmények kényszerítő hatása alatt 
valahol megtanult, az is eltagadja. Tudok rá 
nem egy esetet. A papok csekély kivétellel tud-
nak magyarul beszélni, de csak akkor hallottam 
tőlük magyar szót, midőn a kir. tanfelügyelő 
urat iskolalátogatásai alkalmával egyik-másik 
iskolához elkísértem, ahol többnyire a pap is 
ott volt. A tanítók oláhul tanítanak az iskolá-
ban s néhány magyar szót beemléztetnek a 
gyermekekkel, ha ugyan megteszik. Ez még 
hagyján ! De volt eset rá, midőn a tanfelügyelő 
iskolalátogatása alkalmával kérdezte az egyik 
tanulótól, persze oláhul, mert magyar nyelven 
nem értették volna meg : „ Ki a mi királyunk ? " 
a felelet rá az volt: „Károly." „Mi a mi ha-
zánk?" a felelet: „Románia." Hát kell ennél 
kézzelfoghatóbb bizonyíték magyarellenes érzel-
meik és törekvéseik megvilágítására ? És ez 
megtörtént dolog. Ha találkozik oly ideáliz-
mussal eltelt tanító, ki a lelkiismeret szavára 
hallgatva némi odaadást fejt ki a hazafias neve-
lés terén, az ki lehet annak téve, hogy tan-
termét üresen, zárva találja és elüldözik állá-
sából. Erre különben az is elég, hogy állam-
segélyért folyamodjék. Pedig mennyire ráférne 
szegény kartársra az ő 120—200 frt fizetése 
mellett egy kis segély; de hiába, hazaárulónak 
— t. i. a saját szempontjukból — nem szabad 
lennie. Igaz ugyan, hogy igényeik sem magasak, 
mert ismertem egy kollégát, ki a központi 
iskolánál működött — ez pedig nagy szó — 
aki egy hagymát, 2 krajcárért kenyeret s kevés 
ecetet vitt magával iskolájába s az volt az 
ebédje legtöbbnyire, de meg is gazdálkodott 
évi 200 frt fizetéséből 20—25 ezer frtot. Hogy 
pénzét hány százalék mellett kamatoztatta egye-
seknél, az mellékes, de bizonyára nem 5%-ot 
szedett. E kollégával történt meg az az eset, 
hogy házat építtetett, de teljesen tán ma sincs 
befejezve, mert meg volt győződve, hogy mikor 
a háza kész lesz, ő meg fog halni. Az ily 
gondolkodásmód elbírálásához sem kell kom-
mentár. 

A szülők sorsa, kik gyermekeiket magyar 
középiskolákban taníttatják, nem sokban külön-
bözik az említett, magyarsághoz szító tanító 
sorsától. Ki van téve üldözésnek az is. Egészen 
más dolog, ha az ifjú egyetemi hallgató. Azt 
már nem bántják, hisz' szíve-lelke már ilyenkor 
át van itatva magyarellenes érzelmekkel s hogy 
ki nem tör belőlük, azt egyrészt számbeli 
kisebbségüknek, másrészt a szigorú egyetemi 
szabályoknak tulajdoníthatjuk. Szünidő alatt 
annál jobban kitombolják magukat. Ilyenkor 
gyakran hallani a „De styapte te romane" című 
lázító dalt. No persze, ha avatatlan fülek nem 
hallják. Különben is hazánknak nemhogy elő-
nyére, sőt kárára vannak az ily egyének, mert 
tanulmányaik végeztével vagy kimennek Romá-
niába s kárba veszett minden rájuk fordított 
állami pénz, vagy itthon maradnak s ezekből 
lesznek a legvérmesebb agitátorok, mint azt 
több példa igazolja. 

E vidéken a magyarosítás eszméjét meg-
valósítani, e vidék lakóit a magyar állameszmé-
nek megnyerni, magyar gondolkodású, magyar 
érzelmű polgárokká nevelni csupán szelid esz-
közökkel, nézetem szerint évszázadokig tartana, 
sőt merem állítani, teljes lehetetlen. Ha már 
azt akarjuk elérni és azt el is kell érnünk, hogy 
e föld minden lakója pár évtized alatt meg-
tanuljon magyarul beszélni, mert hát: „nyelvé-
ben él a nemzet", akkor helyesebb dolog volna, 
az ily zárkózott nemzetiségek között oly nevelő-
intézeteket állítani föl óvók és tanítók vezetése 
alatt, hová, mint pl. a tanítók árvaházaiba, 
teljesen ingyen, vagy a szülők részéről némi 
anyagi támogatás mellett a gyermeket 3-éves 
korában beadnák és ott maradna egész 12-éves 
koráig, még a szünidők alatt is. Ez a szülők 
vállairól igen nagy terhet levenne ; a gyermek 
az elemi és az életben szükséges ismereteket 
teljesen elsajátítaná ; nemcsak megtanulná a 
magyar nyelvet alaposan, de lelkébe lehetne 
oltani az igaz magyar hazaszeretetet, amit 
onnan teljesen kiirtani már lehetetlen volna.* 
Ezen intézetekben kizárólag tiszta magyar tan-
erőket és jó hazafiakat kellene alkalmazni s 
minden helyi hatóság mellőzésével, egyenesen 
a kir. tanfelügyelő felügyelete alá rendelni. 

A főváros környékén élő nemzetiségek köré-
ből veszem a második képet, kizárólag műkö-
désem helyén élő lakósokról, a tököli rácokról 
és németekről. Multjukat, szokásaikat, viseletü-
ket, egyéniségüket körülményesen másutt fogom 

* Elhisszük, hogy nyelvtanulás szempontjából így 
is lehetne helyesen eljárni ; de az ország többi népes-
ségének terhére közköltségen csak nem kosztolhatjuk, 
nem nevelhetjük a román csemetéket, holott nekik 
saját érdekük és hazafias kötelességük a magyar nyelv 
megtanidása is. Szerk. 

33* 
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ismertetni. Itt kizárólag arra terjeszkedem ki, 
hogy mennyire simultak a magyarosodáshoz 
már iskolánk államosítása előtt és simán, szelí-
den, anélkül, hogy előttük a magyarosítást 
hangoztatnék,* mily gyorsan átalakult e nép 
egy része s mily rövid időbe kerül teljes ma-
gyarrá tétele. „Dobbal nem lehet verebet fogni", 
ezen beigazolt közmondással csitította volt szere-
tett kir. tanfelügyelőm : Váró Béni túlbuzgó 
gondn. elnökömet, midőn iskolalátogatásai alkal-
mával ki-kifakadt az oláhok zárkózottsága ellen. 
Ezen szavaknak igazságáról legjobban meg-
győződtem itt, midőn egyik kollégám a magya-
rosítást hangoztatta a nép előtt s azzal isko-
lánknak többet ártott, mint amennyit egy év 
alatt helyre lehetne hozni. Én, ki a nép közt, 
úgyszólván a néppel élek, anélkül azonban, hogy 
az állásomnak megfelelő tiszteletet ez ideig a 

o _ O 
legcsekélyebb mértékben is csorbítottam volna, 
vagy csorbítanám, tudom legjobban, mit tesz 
egy elhibázott vagy megfontolatlan lépés. 

A tököli rác, mielőtt iskolánkban magyarul 
tanítottak volna, legénykorban levő fiát magyar 
községbe küldte szolgálni, „magyar szóért". 
Igaz ugyan, hogy ezt csak az tehette, aki jobb 
viszonyok között élt s fiát nélkülözhette, de az 
itthon maradtak is megragadtak minden alkal-
mat, hogy megtanuljanak magyarul beszélni, 
ha mástól nem, a hazakerült pajtástól s ennek 
tulajdonítható az, hogy ma már nincs férfi 
Tökölön, ki többé-kevésbbé ne beszélne zeng-
zetes nyelvünkön. Vasár- és ünnepnapokon 
magyar nóták járják úgy korcsmában, mint 
utcákon, sőt mi több, a jelen évi újoncozás 
alkalmával hallottam általuk komponált „reg-
ruta nótát" is. Nagy ritkán hallani tőlük rác 
dalt, de az összehasonlíthatlanul kevés. Nem 
táncolnak mást, mint csárdást, pedig a tambura-
szó egy ünnepnapon sem szünetel ; no meg 
néha-néha kólót, de ezt is ritkán. Csizmát, 
magyar nadrágot viselnek s a nemzeti színű 
szalag nem marad el a valamire való legény 
kalapjáról, meg a lány hajából. Hogy templo-
mukban még rác nyelven énekelnek, az is csak 
annak tulajdonítható, hogy az öregek ragasz-
kodnak ahhoz, de ezt bűnül nekik senki sem 
róhatja föl, annál kevésbbé, mert ebből nem-
zetiségi politikát nem csinálnak s nem is akar-
nak csiánlni. Nem egy öreg bácsitól hallottam 
ezt az óhajtást : „ Csak legalább míg mi öregek 
élünk, addig legyen a templomban rácul; ha 
mi kidűlünk, úgyis magyarrá lesz minden". 
S nem alap nélkül teszik e kijelentést, mert a 
gyermekek és ifjak jobban tudják a magyar 
egyházi énekeket, mint a rácot. Míg községünk-
ben segédlelkész volt, addig naponkint az egyik 

* Nem is kell azt „hangoztatni". Szerlc. 

misét a gyermekek jelenléte mellett magyar 
énekekkel tartottuk meg ; sajnos, most nincs 
segédlelkész. 

Félreértés kikerülése végett megjegyzem, 
hogy a tököli rácok mind róm. kath. vallásúak. 
Hála az égnek, jelenleg olyan magyar érzelmű 
papunk van, milyent — szívemből kívánom — 
adjon a Gondviselés minden nemzetiséglakta 
községnek. 

Az itt lakó németek úgy hajlanak a magya-
rosodáshoz, mint a rácok. Igaz ugyan, hogy a 
magyar szó jobban töri nyelvüket, mint ama-
zokét, de azért mind jó hazafiak. 

Tegye meg minden tanító hazafias köteles-
ségét úgy, mint azt nemcsak a népoktatási 
törvény előírja, de saját legtisztább lelki-
ismerete diktálja. Legyen a népnek igaz barátja ; 
ragadjon meg minden alkalmat, hol a haza-
szeretetet lelkükbe csepegtetheti: akkor meg 
lesz a kellő eredmény s lelkiismerete nyugodt 
lesz, mert hivatását igazán töltötte be. 

(Tököl.) Kovács Gábor. 

Leányifjusági egyesületek. 
Népoktatási intézeteink szervezete alapján 

leányaink tudvalevőleg 12—13-éves korban a 
népiskolával szervesen kapcsolt ismétlő-iskolába 
lépnek, honnan a 15-ik életévét betöltött ifjú-
ság az életbe jut. Eme körülménynél fogva 
leányaink a leghajlékonyabb, a külbefolyások 
iránt legfogékonyabb korban a családi neve-
lésre és önképzésre vannak utalva. 

A még tapasztalatlan leány vágyakozik a 
szórakozás, a mulatság után. A szülők nagy 
része pedig a mindennapi életgondok és el-
foglaltság miatt gyermeke nevelésére ily kor-
ban már nem fordít kellő gondot, azt a maga 
útjára engedi. Épen ebben a legkritikusabb 
korban van tehát magára hagyva s szórakozá-
sát a hasonló barátnők, a napilapok, a ponyva-
irodalom fércmunkái s a kétes hírű vigalmi 
termek képezik, melyek egyenként és összesen 
megmételyezik szivét, tévútra juttatják; nem 
csoda, ha ekkor bukik el a legtöbb s az élet 
nem egyszer gyógyíthatatlan sebet ejt rajta. 
Hogy jórészt közéletünk sivársága és társadal-
munk léhasága is az oka, mentségül nem szol-
gálhat. Keresve a módokat, melyek útján a 
nép leánya az iskolaköteles koron túl is irá-
nyításban, vezetésben részesülhet, önkénytelenül 
is eszünkbe juttatja a jelenleg már sok helyen 
oly áldásosán működő ifjúsági egyesületet, 
melyhez hasonló intézmény, a leányifjusági 
egyesület szervezendő, mint az az 1903. évi 
41.846. számú miniszteri körrendeletben is 
jelezve van. 

* 
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A leányifjusági egyesület célját és mikénti 
szervezését következőképen gondolom: 

A nevelés legfontosabb része a életre való 
nevelés, melyre már a mindennapi és ismétlő-
iskolában is tekintettel vagyunk, voltaképen 
akkor kezdődik, amikor az ifjú leány az ismétlő-
iskolából kimarad és az életbe lép. Itt kezdő-
dik a leányifjusági egyesület magasztos misz-
sziója. Ennek legnagyobb és legfontosabb 
föladata folytatni, kiegészíteni és pótolni mind-
azt, amit az iskola nem tehetett s megvizs-
gálni, mily mértékben felelnek meg az elsajá-
tított ismeretek a tulajdonképeni női hivatásnak. 
Ennek kötelessége fölvértezni az életbe lépő 
leányt és az életveszélyek elleni harcra kellő-
képen előkészíteni. Mivel tudjuk, hogy ezen 
korbeli nevelés a serdülő leány egész életére, 
tehát úgy saját, mint leendő családja boldog-
ságára legfontosabb befolyású, azért köteles-
ségünk gondoskodni oly egyesületről, hol 
a rendes otthont, a családi nevelést — a szü-
lők elfoglaltsága miatt — nélkülöző leányokat 
a speciális női hivatás és a vele járó foglal-
kozás, komolyabb ismeretszerzésen kívül, a 
nemes szórakozásokhoz, illendő beszédmodor, 
decens magaviselet és a szigorúbb érintkezési 
formák megtartásához szoktatjuk, a kétes hírű 
helyiségek látogatásától visszatartjuk. 

A leányifjusági egyesület szervezete röviden 
a következő volna : Az elemi iskolával kapcso-
latos ismétlő iskolaköteles növendékeiből meg-
alkotja a tanítónő az egyesületet^ melynek 
helyiségeid az iskola egyik tanterme szolgál. 
Említett növendékek az egyesület rendes tag-
jaiként szerepelnek, de ezenkívül rendes tagja 
lehet az egyesületnek minden 12-ik életévét 
betöltött leány egészen férjhezmeneteléig, ki 
erkölcsi tekintetben kifogás alá nem esik, az 
elnöknél ebbeli szándékát bejelenti és az alap-
szabályok megtartására magát kötelezi. Az 
egyesület pártoló tagja lehet minden kifogás-
talan életű leány és asszony, ki az évi 1 ko-
rona tagdíjat befizeti, mely összeg folyóiratok, 
játékok, avagy más szükséges tárgyak beszer-
zésére fordítandó. Alapító vagy tiszteletbeli 
taggá egy nagyobb összegnek az egyesület 
rendelkezésére bocsátása, vagy különös érde-
mek szerzése által válik az egyén. 

Tehát az egyesületnek van : rendes-, pártoló-, 
és alapító- vagy tiszteletbeli tagja. Az egye-
sület pártoló tagjai körébe igyekezzünk a köz-
ség - intelligenciáját megnyerni. Különösen a 
község művelt úri leányait, kiknek nyájas, 
nyugodt, minden negélyezéstől ment modoruk 
mély és maradandó benyomást gyakorol a 
környezetre. A kölcsönös udvariasságot és egy-
más iránti figyelmet meghonosítják itt, mely 
lassanként e leányoknak is természetévé válik 

és azt majdan szűk családi körükbe is beviszik. 
A társasjátékokban, táncban stb.-ben való 
tevőleges résztvevésük által megszűnik a sze-
gény és gazdag között levő űr, így hozzuk 
össze a különböző társadalmi rétegeket, ki-
fejlesztve bennük az egymás iránti rokonszenvet, 
amelynek üdvös társadalmi következményei 
lesznek. 

Az egyesület vezetője, elnöke a tanítónő és 
csakis kivételes esetben más nő. Az egyes 
tisztségeket (jegyző, pénztáros, könyvtáros, 
ellenőr és játékkezelő) a rendes tagok saját 
kebelükből választott egyénekkel 1 — 1 évre 
töltik be. Az egyes tisztviselőket kötelmeik 
mikénti teljesítéséről fölvilágosítani az elnök 
tiszte ; nemkülönben a tagok közt esetleg elő-
forduló vitás kérdések, panaszok elintézése. 
Az egyesületi anyák a pártoló- és alapító-
tagok sorából választandók, tisztük az egye-
sületben a felügyelet gyakorlása. Ami az egye-
sület fölszerelését illeti, pl. a könyvtárnak 
alapját az iskolai ifjúsági könyvtár, vagy a 
földmívelésügyi minisztérium által kiadott nép-
könyvtár és a Múzeumok és Könyvtárak Or-
szágos Tanácsa javaslatára az állami népkönyv-
tár képezze, melynek gyarapítására a befolyt 
tagsági pénz egy része fordítandó. De a 
tanítónő fölszólítása az intelligenciához a könyv-
tár gyarapítását illetőleg, bizonyára nem lesz 
eredménytelen. Mindezek mellett a könyvek 
beszerzésénél legyünk tekintettel arra, hogv az 
olvasmány gyarapítsa az olvasó intelligenciáját, 
gazdagítsa szíwilágát, edzze akaraterejét s a 
házi erényeket szerettesse meg vele. Ne félt-
sük a leányokat a helyes és tapintatos föl-
világosodottságtól, mely nemcsak hasznos, de 
szükséges is. 

Az egyesületi élet vonzóvá tétele céljából 
vonjuk be abba a nemesen szórakoztató játé-
kot is, amilyen a dominó, malom, lóverseny, 
pörgettyű, sakk stb., de eleve kizárva a nye-
részkedést. Továbbá a különféle társasjátékok, 
ú. m. gyűrüszöktetés, haragszom rád, arany-
kapu, croquet stb. Mivel különösen városi 
leányaink aránylag igen keveset tartózkodnak 
a szabadban s nem egy köztük óraszámra gör-
nyed rosszul szellőzött helyiségben : igen kívá-
natos, ahol a viszonyok megengedik, hogy ki-
rándulásokat rendezzünk, mely alkalommal a 
tagok a testedző gyakorlatokat, játékokat (pl. a 
labdázás különféle nemeit, karikadobást, az 
ollójátékot stb.) végeznek, melyek amellett, hogy 
a szervezetet erősítik, még a jellemet és er-
kölcsi érzületet is fejlesztik. A kedély művelése 
céljából alakított női énekkarral, szavalattal, 
énekkel fűszerezett vigalmi estéket és nemzeti 
ünnepeket rendezzünk, de a színi előadást se 
száműzzük a programból, mely tapintatosan 
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vezetve, a darabot helyesen megválasztva, csak 
nemesítőleg hathat a fogékony ifjú kedélyre. 
A szórakozás közt a legnagyobb mértékletes-
séget a táncban kell tartani, mert az leginkább 
szórakozottá teszi a leányt és elvonja a komo-
lyabb, nemesebb szellemi élvezetektől, de mégis 
szükséges ennek tanítása, mert csak így von-
hatjuk el a leányokat a kétes hírű táncisko-
láktól. A már említett szórakoztató esték a 
téli időben vasár- és ünnepnapokon program-
szerűen állíttassanak be. 

Mivel a leányifjusági egyesület célja a szóra-
kozás mellett a leánynak oly ismeretekben és 
ügyességekben való kiképzése, melyek segít-
ségével női hivatását képes lesz jól betölteni : 
fősúlyt kell fektetni a speciális női hivatás és 
foglalkozás ismereteinek elsajátítására, melynek 
alapját a háztartás higiéniája, beleértve a gyer-
mek- és betegápolást, a varrás és egyéb kézi-
munka képezi. A tanítás mindenkor szabad elő-
adás, melynek végeztével beszélgetnek, az elő-
adottakról gondolataikat, nézeteiket kölcsönösen 
kicserélik. S bár száműzve van innen az a 
tekintély, mely az iskolai fegyelem tulaj don-
képeni alapját képezi, a leány, érezve fölényün-
ket, vigyáz, hogy úgy cselekedetében, mint 
beszédében az illem vezesse és korlátozza. így 
szokik ahhoz, hogy kerüljön a társaságban 
mindent, ami az erkölcsiséggel s a művelt 
tisztességes hanggal és modorral ellenkezik. 
Az előadásokat mindenesetre tervszerűen kell 
vezetni, annak dacára az egész évi munkatervet 
előre, véglegesen megállapítani — nézetem 
szerint — szükségtelen. Elegendő, ha teljesen a 
helyi viszonyok és a tagok ismereti köréhez 
alkalmazva, havonként előre elkészítjük azt. 
Közismereti előadás (pl. gazdaság, kertészet, 
földrajz, történet, magyar nyelv és számtan) 
hetenként háromszor, pl. hétfőn, szerdán és 
pénteken tartható. Szombaton a speciális női 
hivatás és foglalkozás, egészségügyi kérdések, 
a ragadós fertőző betegségek korai fölismerése, 
a tüdővészről, az alkoholról, a gyermekápolás-
ról lehetne szólni, mely utóbbiról elterjedt ferde 
nézetek, balbiedelmek a köznép* szokásává 
váltak. A két szabad napot, a kedd és csütör-
tököt, a szabás, fehér- és ruhavarrás, foltozás 
és egyéb kézimunka tanítására és gyakorlására 
fordíthatjuk. Azonban a szoros értelemben vett 
női kézimunkán kívül nagy beccsel bír, ha a 
vidéknek megfelelően valamely pénzelő iparágat 
is megismertetünk és azt velük elsajátíttatjuk : 
pl. csipkeverést, fonást stb. Ugyancsak e két 
napon, a munka közben elbeszélgetünk velük 
aktuális dolgokról, az átolvasott könyvek tartal-
máról, a nőiességről és annak ismertető jelei-
ről : a szerénység, jóság, ártatlanság és a leány 
ténykedéséről a családban stb. 

Mint e rövid tervből látjuk, a rendelkezésre 
álló helyiségnek mindenkor, amikor csak lehet, 
nyitva kell lennie. Hétköznap esetleg d. u. 
6 órától 9-ig, vasár- és ünnepnap 4 órától 10-ig, 
amidőn a tagokon kívül az egyesület az érdek-
lődő vendégeket is szívesen látja. 

* 
Kérdés lehetne még, vájjon oly helyt, hol 

fiúifjusági egyesület van, de leányifjusági egye-
sület külön nem szervezhető, mi a teendő ? 

Amint a fiúkra nézve szükségesnek és indo-
koltnak látjuk az fiúifjusági egyesület szerve-
zését, épen oly elkerülhetetlen szükséges ez a 
rendes otthont nélkülöző leányokra nézve is. 
Tehát ahol a körülmények nem engedik a 
leányifjusági egyesület külön szervezését, von-
juk be a leányokat a fiúifjusági egyesületbe. 
Hiszen a nép is szívesen veszi, ha gyermekei 
felügyelet mellett együtt szórakoznak. Igaz, hogy 
nagyobb a felelősség s így erősebb ellenőrzés 
szükséges és nagy tapintatosság különösen ott, 
hol a két nembeli ifjúság nem vegyes iskolából 
került ki. De azért ne féljünk, nem vezet ez 
erkölcsi romlásba, sőt ellenkezőleg, tapintatos 
beosztás és vezetés mellett egyedül ez a helyes, 
egyedül ez a természetes egyesület, létrejött és 
kifejlődött az élet törvényei szerint, mely az 
egész természetet alkotja és kormányozza. 
Megteremtette ezt már ősidőkben az élet tör-
vénye, a gyakorlati élet követelménye. A két 
nembeli ifjúság érintkezése csak nemesítőleg 
hat, ha azt ügyesen és helyesen vezetjük. 

A vegyes ifjúsági egyesületnek a munka-
beosztását úgy gondolom, hogy a közismereti 
előadásokat közösen hallgatnák, amidőn pedig 
a leányok varrnak, szabnak a tanító felesége 
vezetése mellett (ha tanítónő nincs a községben), 
addig a fiúk, ugyancsak a tanító felügyelete 
alatt, ugyanazon, avagy ha van, a szomszéd terem-
ben, tekintettel a vidék főfoglalkozására, gyako-
rolják magukat a házi ipar valamely ágában. 
A vegyes ifjúsági egyesületnél csak minden 
második szombaton tartunk speciális női dol-
gokról előadást, a közbeeső szombatokon pedig 
kizárólag férfiakat érdeklő dolgokat adunk elő ; 
egyik szombaton csak nők, a másikon csak 
férfiak jelenhetnek meg. Vasár- és ünnepnapo-
kon együtt szórakozik a két nembeli ifjúság. 

Még megemlítem, hogy mivel az egyesület-
ben való tartózkodás az esti étkezés idejével 
összeesik, igen helyes volna, hogy a tagok az 
egyesületben alkoholmentes vacsorát (pl. vajas 
zsemlyét, kenyeret, sajtot stb.) néhány fillérért 
kaphatnának. Ez útját szegné, hogy megéhezve 
kénytelen az egyesületet elhagyni s bizony nem 
egyszer a korcsmát keresi föl, hol azután gyak-
ran megesik, hogy szándéka ellen is ottragad. 
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Bár rendkívül nehéz föladatot hárít ily egye-
sület lelkiismeretes vezetése a tanítóságra, még 
sem vonhatja ki magát e szociálpedagógiai 
munka alól, mert az a szolidaritás, mely a 
jelent a jövővel összeköti, az rója reánk ezt a 
kötelességet, melynek teljesítése csak önmagá-
ban találja jutalmát. De mindenesetre az ügy 
érdekében volna, ha a fölöttes hatóság a taní-
tónak ez ügyben való buzgalmát erkölcsi és 
anyagi elismeréssel jutalmazná. (A közoktatás-
ügyi miniszter már meg is teszi ezt. Szerit.) 

A köznép érdekében óhajtanám, hogy ezen 
ügy fontosságáról ne csupán meggyőznöm 
sikerült légyen kartársaimat, hanem hogy a 
leány- avagy vegyes ifjúsági egyesület szerve-
zését úgy a fővárosban, mint a vidéken ne 
csupán működésük programjába fölvegyék, 
hanem azt a megvalósítás terére is vigyék. 

(Budapest.) G orsó JJénesné. 

Hazafias kötelességek. 
(Hozzászólás.) 

Midőn Nagy Béla úr közleményét elolvastam, 
bennem is, mint minden magyar emberben, 
idevágó gondolatok, mint a legtöbb néptanító-
ban idevonatkozó pedagógiai elvek sokaságai 
kergették egymást, megsemmisüléssel fenyeget-
ve a jobbik a rosszabbikat, mint az normális 
körülmények között történni szokott. 

Hogy édes hazánk nyelve az egész országban 
általánosan elteijedjen, igaz, hogy a néptanító 
ennek elérésére nagyon sokat tehet. Azonban, 
mivel a gyermekekre már a 6-ik évük előtt 
is oly nagy befolyást gyakorol a környezetök 
s annak minden tevékenysége, és mivel a 
gyermekek 6. évük előtt nagyobbrészt már 
járnak legalább egy, a családot részben pótló 
helyre: a kisdedóvóba, — gyermekeink magyar 
nyelvre való tanítása — ahol az anyanyelv 
nem magyar — már ott kezdődjék meg. Olyan 
nagyon hasonló az óvónők munkaköre itt a 
mienkhez, hogy elválasztani semmiképen sem 
lehet a kettőt egymástól, minthogy egy célt 
akarunk elérni. Olyan előgyakorlatok ezek, 
(magyar nyelvi szempontból), miket az óvónők 
sajátíttatnak el. a gyermekekkel — jól fogva 
föl a nemzeti ügyet — mint az írva-olvasás 
előgyakorlatai az írva-olvasáshoz. 

Igen ! munkára föl, kartársak. Hogy a nagy 
föladatot (a magyar nyelv sikeres oktatását) 
megoldhassuk, hívjuk segítségül a haza minden 
polgárát, hogy a zászlót, mely emelkedni kezd, 
győzelemre juttassuk. 

Vívja ki ezt a tanítóság, nyerjük meg erre 
a társadalmat: ez nagyon helyes és egészséges 
elv. Azonban kedves kartárs úr, ellenmondásba 
keveredik, mikor máshol ezt mondja : „vannak 

tanítók, akik a néptől való félelmükben nem 
mernek magyarul tanítani. Ne féljünk, mert 
mellettünk van az úri nép, az iskolaszéki 
elnök, a fölöttes hatóság s a törvény véd 
bennünket." Hol itt az ellenmondás? Hangoz-
tatja, hogy a sikerhez meg kell nyernünk a 
társadalmat. Már pedig így sohasem fogjuk 
azt általánosságban megnyerni, ha azt mutogat-
juk, azzal fenyegetőzünk, hogy mellettünk van 
az úri nép stb. Ebben tévedett ön meg kedves 
kartárs úr. Nem azért, mintha nem volnának 
mellettünk az úri nép stb., mert ebben igaza 
van önnek, de hogy a célunkat elérhessük, 
ezt hangoztatnunk nem szabad, Véleményem 
szerint okosan, szépszerével, higgadtan kell 
megnyernünk a társadalmat, hogy maguk a pol-
gárok lássák be drága hazánk nyelve tanulá-
sának üdvös voltát. 

Szépszerével, igen, hiszen a tanítónak kell 
lenni és hiszem is, hogy van annyi judiciumá, 
hogy ha az igazság mellett kellőleg érvel, még 
konok ellenfele is beadja a derekát s az igazság 
útjára tér. Olyan kérdés, helyesebben olyan föl-
adat ez, melynek megoldása nagy óvatosságot 
igényel, nehogy elleneink e téren nemzeti soviniz-
mussal vádoljanak. Az értelem fegyvere az tisztelt 
kartársak, melyet, ha nem szalasztunk ki kezünk-
ből, bizton számíthatunk sikerre s így a nemzeti 
ügy nem fog vereséget szenvedni soha. Magyar 
nemzeti szempontból azonban üdvös eszméket 
vet föl N. B. kartárs úr az erkölcsi nevelésre 
vonatkozólag. Bár minden tanító azok szerint 
gondolkodnék s ami fő, úgy is cselekednék. 
Véleményem szerint, — hiszem, hogy minden 
tanítónak idevonatkozólag ez a meggyőződése, 
— a nevelés összes ágainak, tehát a testi, erköl-
csi, értelmi, érzelmi és vallásos nevelésnek nemze-
tinek kell lennie. így tartozik ide a magyar nyelv 
legtökéletesebb tanítása is, az értelmi nevelést 
érintőleg. Itt csúcsosodnak ki a t. kartárs úr 
által megpendített hazafiúi kötelességek is . . . 
A nevelést s az ezzel kapcsolatos oktatást tehát 
egy szent eszmének — a nemzeti szellem 
ápolásának és terjesztésének kell áthatnia. 
Valaki bátran kérdezhetné, mik azok a tárgyak, 
melyekkel ezen ideákat elérhetjük és kik azok, 
akik leginkább vannak hivatva annak elérésére? 

A) Mindenféle tárgy a nemzeti nevelés 
szolgálatába szegődhet s szegődik is, ha helye-
sen alkalmazzuk úgy elméletben, mint gyakor-
latban. A testi nevelésnél a fiatalabbaknál a 
játéké, a felnőtteknél a tornáé a fontos szerep. 
A játék legyen nemzeti, amennyire lehet (füles 
labda, kótya, teke, stb.), nem pedig fotball stb. 
Értem ezt a tornázásnál is, melyet közbe-közbe 
játékok szakítanak meg. Az erkölcsi nevelésről 
— nemzeti nevelési szempontból — jó eszméket 
hoz fölszinre a közlemény. 



8 NÉPTANÍTÓK Í.APJA. 3 4 . SZÁJÚ. 

Az értelmi nevelés nagy eredményeit a 
nemzeti nevelés terén senki sem vonja kétségbe. 
Nem a nyers, az idomítandó anyag fog itt 
diadalt aratni, mert az értelmes tanítót, az 
értelmes arravalót illeti a győzelemnek igaz 
hogy csekély, de egészében megfizethetetlen 
része. Az érzelmi nevelés a főbibéje itt a 
dolognak. Ne csak arra tanítsuk meg a gyer-
mekeket, hogy minden meggyőződés nélkül 
tudják hirdetni magyarságukat, de oda irányít-
suk őket, hogy érzelemben is legyenek ki-
fogástalan magyarok. Növendékünk érezzen is 
velünk, szive egész melegével csüggjön az 
eszmén, illetőleg annak győzedelmén. A vallásos 
nevelés is állhat az említett cél szolgálatában. 

Vannak, akik azt mondják, hogy nem is lehet 
minden tárgyat nemzeti vonatkozással tanítani. 
(Nem ezek közé' tartozik a mult közlemény 
szerzője.) Dehogy nem ! Minden tárgy körében 
megtalálható a fonál, melyen, ha fokozatosan 
haladunk, minden irányban terjed, s a tan-
folyam vége felé mindinkább egymáshoz tömö-
rül, míg végre bekeríti az egészet, ím a 
fonalak összeérnek, egymásba szakadnak, egy-
másba olvadnak s a célt, amelynek leginkább 
szolgálatában álltak híven tükrözik : a nemzeti 
nevelést. 

B) Akiknek segítségével elérhetjük, azok 
pedig a tanítók, a szülők külön, majd együtt 
a társadalommal. Az első munkálkodásának meg 
kell hódítania a két utóbbit. Ha ez sikerül 
kartársaim, akkor elhihetjük, amit N. B. kar-
társunk mondott, hogy a magyarság száma rövid 
idő múlva megkétszereződik. 

Magyarország új korba lépett a népoktatás 
terén. Ujjá avatják a kort a népoktatásügyi 
reformok. Adja Isten, hogy közös munkál-
kodással minél hamarabb megvalósíthassuk az 
azokban foglaltakat ! 

(Kiskúndorozsma.) Szabó István. 

Honi iparunk és az iskola. 
Nemzeti kultúránk, mely minden téren a 

nemzetit fejleszteni óhajtja, újabb időben 
oly örvendetesen föllendült, hogy már az 
idealisztikus hazafiakat is részben kielégítheti. 
Állami poziciónk, kereskedelmünk, vasutaink, 
iskoláink, nyelvünk s főleg nemzeti irányú 
oktatásügyünk a külföld előtt sem ismeretlen. 

De mégis abban a büszke öntudatban, mely 
mindent az egységes nemzeti eszmében akar 
összpontosítani, föl-föltünik —- a tengerszemhez 
hasonlóan — egy-egy ürömcsepp, mely nem-
zeti oktatásügyünk biztos révébe vezető kul-
túránkat németesíteni óhajtja. 

Ennek a törekvésnek szálai észrevétlenül 
lopódznak a mit sem sejtő gyermek szívébe, 

tehát nem a viharban, vészben edzett s haza-
fiságukkal fölvértezett férfiakat, hanem a ke-
zeinkre bízott gyanútlan gyermeket szemeli ki 
áldozatul 

A mindenféle német nyelven kiadott, ha nem 
is német fölírással, de németből rossz magyar-
sággal fordított s külföldről behozott gyárt-
mányok, tankönyvek, tanszerek, képeskönyvek 
képezik ezúttal fölszólalásom tárgyát. 

Ha a jó családapa egyetlen gyermekének 
játékszert vásárol, a buzgó kereskedő nem 
mulasztja el ily szavakkal kinálni árúját : 
„Tessék csak ezt megvenni, ez ám Bécsből 
való." 

Ha a gyermek nagyobbacska s képeskönyv 
után sóvárog, veszünk neki egyet, melyben 
németből rossz magyarsággal fordított versek 
korán elárulják, hogy azokat nem magyar 
ember csinálta. Pedig gyermekeink mind-
nyájunk által ismert Pósa bácsijának örökszép 
s a gyermekek szívéhez szóló verselésének alig 
van párja a hazában. 

Ha végre elérte a gyermek azt az időt, 
midőn az iskola padjaiba szorul, megvesszük a 
könyvét, melynek hazafias irányát már a törvény 
irányítja, s megvesszük a szükséges tanszereket 
is, melyeknek vásárlásánál a föltünőt, a külön-
legeset, a külföldön gyártottakat választjuk ki 
s előnyt adunk ezeknek a hazai kevésbé tet-
szetős, de annál tartósabb taneszközökkel 
szemben. 

A tolltartók el vannak látva a legcsodásabb 
zárakkal, s tetejükön vagy fenekükön nem 
egyszer olvassuk a reájuk ragasztott „Einmal 
einz-t." Az meg épen nem ritkaság, hogy 
különösen faluhelyeken, tősgyökeres magyar 
iskolában a német fölirású füzetek, irkák vannak 
forgalomban, s a magyar gyerek, a német egy-
szeregyet nézegeti, sőt nem egy arról tanulja 
azt. Csak nem rég koboztam el ily fajta füzetet, 
tolltartót, tollat, hogy azt ugyanoly minőségű 
hazai gyártmánnyal cseréljem ki. 

Ily gyanútlan ellenség ellen, mely nemzeti 
törekvéseinket már ily kis dologban is meg-
akadályozni óhajtja, mely hazánk rovására 
saját gazdasági, kereskedelmi és anyagi jólétét 
a jó és olcsó jelige alatt a germanizálással 
kiséri, mint mondom, ezzel a törekvéssel föl-
vértezve kell állanunk magyar tanítóknak, kikre 
édes magyar hazánk leendő polgárai bízva 
vannak. 

Nem tagadom, hogy vannak különlegességek 
a tanszerek készítésében, melyeket mi még 
nem ismerünk, s melyeket iskoláinkban haszonnal 
alkalmazni tudnánk. De ha ezeknek hiányával 
vagyunk is, legyünk első sorban hazafiak,pótoljuk 
a hiányt szorgalommal, hivatásszeretetünkkel. 

I Itt vannak a külföldiekkel bátran versenyző 
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hazai papírunk, Rigler-féle irkáink, hazai gyárt-
mányú irónjaink s más egyéb tanszereink, 
melyek amellett hogy jóminőségüek, még 
humánus célt is szolgálnak. Már messziről 
felénk ragyognak e szavak: „Tanítóit házára", 
„Tanítók árvái javára." Ily nemes fegyverekkel 
küzdjünk láthatatlan ellenségünk ellen, a minden 
nemzetit, hazait ócsárló és kicsinylő külföldi 
ellen. Különösen hazánk nemzetiségi vidékein, 
a határakon, a fő- és székváros környékén kell 
a magyar nemzeti szellem őrtüzeit meggyújtani 
s lánggal lobogtatni, hol már eddig is sok 
hazafias törekvés hajótörést szenvedett. Ez 
okból tisztelettel hívom föl tanügyi kormányunk 
mindenre kiterjedő figyelmét arra, hogy hazai 
iskoláinkban csakis honi gyártmányt engedé-
lyezzen tanszerekül, s azoknak a föltétlen hasz-
nálatát rendelje el. 

De fordulok ezúttal tisztelt kartársaimhoz 
is, kik velem egyetértve sokat tehetünk e 
hazafias ügy érdekében: de fordulok a reánk 
bízott gyermekek szülőihez is, hogy vállvetve 
fogjunk egységes nemzeti önállóságunk eszményi 
épületének betetőzéséhez. 

Itt a főváros közvetlen közelségében, mint 
jól tudjuk, sok helyen nemzetiségi vidékekhez 
hasonlóan terjesztjük a magyar nyelvet. Tegyük 
azt oly körültekintéssel, hogy ne csak köteles-
ségből, de az egységes nemzeti szellemtől át-
hatottam terjeszkedjünk ki a legcsekélyebb 
dologra is, hogy a magyarság szelleme minden-
kiben állandó gyökeret verjen. Követeljük 
iskoláinkban mindenkitől a föltétlen magyar 
nyelvet s fogadjuk meg, hogy hazai iskoláink 
területén, a gyermekekkel, azok szülőivel más-
ként nem beszélünk, mint csak magyarul. 
Figyelmeztessük, de egyúttal kérjük is föl a 
német ajkú, de érzésben magyar népünket 
arra, hogy tetteiben is igazolja hazafiságát 
akkor, midőn gyermekeinek meghagyja, hogy 
mindenütt, minden alkalommal csak magyar 
nyelven beszéljenek, hogy csak hazai gyártmányú 
könyvet, irkát, irónt, egyszóval magyar tanszert 
vásároljanak, hogy minél előbb közelítsük meg 
ama várt időt, midőn hazánkban csak egy nvelv 
— egy szokás — s egy érzés lesz : a magyar. 

(Kispest.) Vörösváry Béla. 

Egy nagy hiba. 
— Levél a szerkesztőhöz. — 

Moson vármegyében történt az alábbi fura 
eset. 1855. évi március hó 5-én alakult meg 
bold. Erzsébet királynénk első szerencsés szü-
lése emlékére a mosonmegyei Magyaróvár és 
Rajka járásokbei i néptanítók, ezeknek özvegyei 
és árvái nyugdíjazását célzó egyesület. 

Az egyesület alapítói voltak a magyaróvári 
és rajkai járásban működő róm. kath. és ágost. 
evang. vallású iskolai tanítók, céljuk pedig 
volt, maguknak és özvegyeiknek nyugdíjat, 
árváiknak nevelési segélyt biztosítani. Az egye-
sület alaptőkéje keletkezett az alapítók, rendes 
tagok, jóltevők és egyes pártfogók adományai-
ból, illetőleg tagsági díjaiból. 

Az egyesület alapítói voltak: 1. a magyar-
óvári és rajkai járások községei, 2. ugyanazon 
járásokban működő felekezeti iskolai néptaní-
tók. A két járás 34 községe hozzájárult a 
törzsvagyon megteremtéséhez 105—840 pengő 
forintnyi alapítványi összegek megajánlásával 
oly módon, hogy a megajánlott alapítványi 
összeg után 4 — 6%-nyi kamatot fizettek az 
egylet pénztárába. Az esedékes kamatokat ren-
desen fizették a községek 1855-től 1878-ig, 
összesen : 9671 frt 50 krt. 

Az 1879-dik évtől kezdve beszüntették a 
községek tartozásaik fizetését annak dacára, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
térium 1878. évi július hó 1-én 17.575. sz. a. 
kelt rendeletében kimondotta, hogy az orszá-
gos nyugdíjtörvény az előbb keletkezett magán-
nyugdíjegyesületek tagjainak jogait és köteles-
ségeit nem érintvén, azok továbbra is az 
országos nyugdíjszervezettől függetlenül fönn-
állhatnak. A községek 1879 —1887-ig nem 
fizették meg tartozásaikat, mert az országos 
tanítói nyugdíjtörvény értelmében hasonló célra 
kellett adózniok. 

Az 1887. évi január hó 1-től megszűnt a 
községek alapítói joga, mert jogérvényes hatá-
rozataikkal önként s oly kikötéssel mondottak 
le abbeli jogaikról, ha az 1879. évi január hó 
1-től 1887. évi január hó 1 ig őket terhelő 
(5371 frt 97 kr.) kötelezettségeik alól fölmen-
tetnek. 

Ezen összeg jogos behajtásáról az egyesület 
lemondott, elfogadta a községeknek lemondását, 
az addigi befizetéseiket pedig mint alapítvá-
nyokat használta oly módon, hogy a községek 
alapítványait elkülönítve kezelte a tanítók tag-
díjaitól és évi jövedelmét elkülönítve fordította 
nyugdíjazásra. Az említett községekben működő 
kath. és evang. tanítók közül 43-an járultak 
az alap megteremtéséhez személyenként 10 frt 
50 kr.-nyi alapösszeggel és 6 frt 30 kr.-nyi 
egész évi tagsági illetékkel. A rendes tagsági 
díjak befizetését beszüntették az 1890-ik évben 
hozott közgyűlési határozattal. Azóta senki 
sem fizetett tagsági díjat. 1890-től kezdve 
tehát az egyesület csupán csak tőkéinek jöve-
delmeiből fedezte évi kiadásait. Az évi segé-
lyezések összege 1902. évben 1916 korona 
10 fillér volt, míg az egyleti jövedelem 1837 
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korona 20 fillért tett ki. A kiadás tehát fölül-
múlta a bevételt. 

Ezen körülmény és az 1902. évi június 
hóban tartott hivatalos vizsgálat, mely több 
rendbeli kezelési szabálytalanságot fedezett föl, 
sürgősen kívánták, hogy az egyesület alap-
szabályait az 1902. évi 59.665. sz. a. kelt 
belügyminiszteri rendelet értelmében megvál-
toztassa, illetőleg új szabályzatot készítsen. 

Az egyesület jelenlegi vagyona 46.246 kor. 
25 fillér, a tagok száma 9. 

Uj tagokat az egyesület 1890 óta nem 
vett föl. 

Az egyesület elnöke a belügyminiszteri ren-
deletnek megfelelőleg elkészíté az új alap-
szabályzatot, de a közgyűlés ezt nem is tár-
gyalva, kimondotta az egyesület föloszlását. 

Gondoskodni kellett tehát a vagyon hova-
fordításáról. Erre nézve már ezt jól megelőző-
leg a „Moson vármegye" című lap egyik szá-
mában figyelmébe ajánlottam az egyesületnek, 
hogy vagyonát a Tanítók Házában teendő 
alapítványokra fordítsa. Tagja az egyesületnek, 
— mely majdnem titokszerűleg működött, — 
nem lehetvén, hirlap útján kívántam ezen 
intézményt az egyesület figyelmébe és jóindu-
latába ajánlani. 

A döntés megtörtént. A közgyűlés elhatá-
rozta, hogy az összes vagyon kezeléset a vár-
megyére, illetve az adóhivatalra bízza, s a 
tagok igényeinek megszűntével, egy a megyé-
ben építendő árvaház alapjának adományozza, 
amelyben lehetőleg megyei tanítók gyermekei, 
illetve árvái részesíttessenek aránylag a jótéte-
ményben. Ezen közgyűlési határozat egyhangú-
lag hozatott. 

A vármegye törvényhatósága az egyesület 
ezen ajánlatát a tett kikötések mellett termé-
szetesen el is fogadta. 

így jutott a megyei tanítóság tudomására, 
hogy azon egyesület vagyona, — amely egye-
sületből úgyszólván minden ok nélkül kizára-
tott a tanítóság, — egy oly intézményre 
ruháztatik át, amely tulajdonképen még nem 
is létezik s nem is tudni még azt sem, hogy 
fog-e egyáltalában létesíttetni s ahol kizáróla-
gosan a tanítóság érdekei kielégítést nem 
nyernek. 

Mikor adatik nekünk tanítóküak, ismét alka-
lom, hogy 46 ezer korona hovafordításáról 
intézkedhessünk? Most itt volt az alkalom, s 
ime, mit művelnek ezzel a szép összeggel ! ? 

Itt van a tanítóságnak szemefénye, büszke-
sége : a Tanítók Háza és az Eötvös-alap, ahol 
kizárólagosan s egyedül a mi saját érdekeink 
nyerhettek volna kielégítést. Ezen intézményün-

ket, amelyet véres verejtékünk árán szerzett 
megtakarított fillérekből alkottunk meg, úgy 
mellőzni nem lett volna szabad. Azt írja nekem 
egyik részese ennek a bölcs határozathozatal-
nak, hogy a tanítók fiainak a középiskola 
elvégzését kell lehetővé tenni, nem pedig a 
főiskolákat. Ha ezt akarja az illető, ott áll 
rendelkezésére az Eötvös-alap, ahol oly alapít-
ványokat tehetett volna az egyesület, amelyek-
nek kamatait mosonmegyei tanítóknak közép-
iskolába járó fiai kaphatták volna évi segélyül. 
De egy létesítendő árvaházban, amely századok 
múlva épülhet csak föl, a tanítók érdekeit nem 
látom kiszolgálva, mert a tanítóknak úgyis 
van már több árvaházuk, amelyekben árváik 
menedéket találnak. Hagyhattak volna ezen 
intézménynek is bizonyos összeget, de nagy és 
megbocsáthatatlan hibának tartom a fönt-
nevezett két intézményt ily alkalommal ki-
zárni. 

A „Moson - vármegyei Ált. Tanítóegyesület" 
a törvényhatósági tárgyalás révén tudomására 
jutván az ügyek ilyetén állásának, először is 
megbotránkozásának, illetve rosszalásának adott 
kifejezést a nyugdíjegyesület eljárása fölött, 
másodsorban pedig — úgyis régen sértve 
érezvén magát jogaiban, hogy a tanítóságot 
úgyszólván kizárták annak lehetőségéből is, 
hogy tagokul beléphessenek a nyugdíjegyesü-
letbe, — megföllebbezte a törvényhatósági 
bizottság s így a nyugdíjegyesület határozatát. 
Ezen föllebbezésben világosan bebizonyította, 
hogy a nevezett egyesület nem működött alap-
szabályszerűen, kiváltképen pedig hangsúlyoz-
ván, hogy ki voltak zárva az egyesületből, 
hogy az alapszabálymódosítást többször elmu-
lasztotta, — holott erre pedig több ízben volt 
szükség az egylettörvény 21. §. értelmében, — 
s hogy a föloszlás esetére előírt alapszabály 
§§-ait nem tartotta be. Az ügy jelenleg a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter úr döntése 
alatt áll, ami elé nagy érdeklődéssel néz a 
megye tanítósága. 

Ezen a réven befolyást kíván nyerni az álta-
lános tanítóegyesület arra nézve, hogy mint a 
megyei tanítóságnak s azok érdekeinek kép-
viselője és védője beleszólhasson a vagyon 
hovafordításához, amikor a Tanítók Háza és 
az Eötvös-alap nem fognak ily mostoha bánás1-
módban részesülni. 

A tanítóság ezen esetből tanúságot meríthet, 
hogy saját érdekeit soha el ne hanyagolja, 
mindig szem előtt tartsa s úgy járjon el min-
dig, amint azt a tanítóság java és üdve kívánja ! 

(Magyaróvár.) Pataki Vilibáld. 
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Külföldi szemle. 
Kiskorúak bűnügyi statisztikája Poroszország-

ban. Az 1902. évi hivatalos kimutatás ismét 
szomorúan igazolja — mint egy berlini közle-
ményben olvassuk — hogy minden eszköz és 
óvóintézkedés, melyet a serdülő nemzedéknek a 
bűn ösvényétől való visszatartása érdekében 
alkalmaznak, nem mutat föl nevezetes eredményt ; 
sőt ellenkezőleg : a 18 éven aluli személyek 
száma, kiket évenként bűntettekért és vétségekért 
elítélnek, az utolsó három évben 3600-zal emel-
kedett és részesedésük a megbüntetettek számá-
hoz képest nem csökkent. Az előbb említett 
statisztika szerint 1902-ben a 18 éven aluli 
elítélt kiskorúak száma 50.966 volt ; 1901-ben 
49.528; 1900-ban 48.629; 1899-ben 47.476; 
1898-ban 47.975; 1897-ben 45.251 és 1896-ban 
44.212. Százalékokban kifejezve, a kiskorú el-
ítéltek 1902-ben az összes elítéltek 9-96%,-át 
képezték. Legtöbb a kiskorúaknál a vagyon 
elleni bűntett: 4 8 % ; az erkölcs elleni bűn-
tetteknél 20—30 7«, a gyújtogatás bűntetténél 
az elítéltek százaléka 25'1, szándékos gyújto-
gatásnál 42 1% volt. Emberölésért 12, gyermek-
gyilkosságért 14, gyilkosságért 18 kiskorút 
ítéltek el. 

* 

Dadogók tanfolyama. Három berlini egyesü-
let tartott a minap együttes ülést, melyben 
Scheibe tanító referált azokról a pedagógiai 
főszempontokról, melyek a dadogók részére 
állítandó tanfolyamok és egyéb külön osztályok 
részére figyelembe veendők. Az alapos meg-
vitatás eredménye a következő tételekbe fog-
lalható össze : 

1. A dadogók tanfolyama olyan pedagógu-
sok vezetésére bízandó, kik e célra külö-
nös alapos elméleti és gyakorlati kiképzést 
nyertek. 

2. A dadogók tanfolyamára fölveendő tanu-
lók fölvételénél az orvos az egészségi viszo-
nyokat, a tanfolyam vezetője ellenben a nyelvi 
baj módját és nagyságát ítéli meg. 

3. A berlini 12—15 tanulót magában fog-
laló tanfolyamok részére azokat választják ki, 
akiknek baja a legmagasabb fokú, mert ezek-
nek legnagyobb szükségük van a segítségre. A 
gyakorlatok tehát úgy viendők keresztül, hogy 
a legjobban dadogó gyermekeken segítve 
legyen. 

4. Szakértők ítélete szerint a baj természete 
olyan, hogy egyéni bánásmódot követel. Ez a 
tanulók számát is meghatározza ; tapasztalás 
szerint egy-egy folyamban legföljebb 12 — 15 
lehet. 

5. Gyakorlás, szoktatás és nehéz helyzetek-

ben való biztosságra naponkénti 1 órai gya-
korlás mellett 6 hónapra van szükség. 

6. Csak az a dadogó-gyógymódszer lehet ész-
szerű, mely szigorúan nyelv-fiziológiai-pszicho-
lógiai alapon áll. Minden más módszer gépies 
dresszurát, látszólagos sikereket érlelhet meg, 
de olyan eredményről nem kezeskedhetik, mely 
a nyelvapparátus fölötti teljes uralmat biztosítja. 

7. Eszerint kell a gyakorlatok módszeres 
keresztülvitelét rendezni. 

8. Ismeretes dolog, hogy egy különös beszéd-
modor segítségével csakhamar látszólagos ered-
mények érhetők el, amelyek azonban a ter-
mészetes, nem feltűnő beszédmód alkalmazásakor 
ismét veszendőbe mennek ; valódi eredmény 
tehát csakis a természetes beszédmód alkal-
mazása mellett állapítható meg. 

9. E természetellenes (mesterkélt, erőltetett) 
beszédmódokhoz tartozik: a) a mássalhangzók 
elharapott kiejtése ; b) a rövid és hosszú magán-
hangzók hangjellegének figyelembe nem vétele ; 
c) a magánhangzók hehezetessége ; d) a könnyű 
és nehéz szótagok egyformán hangsúlyozott 
kiejtése; e) az ütemben (taktusban) való be-
széd ; f ) az egymáshoz tartozó szók értelem 
szerinti tagolásának hiánya a mondatban ; 
g) beszédszünet csak akkor, mikor a beszédhez 
szükséges levegő elfogyott ; h) a kiabáló-hang 
alkalmazása. 

10. A beszéd érthetősége és szépsége érde-
kében általában ajánlható különösen az első, 
a mássalhangzók nyújtása, természetesen figye-
lembe véve a hang- és szójelleget ; ez a dado-
góra nézve jó segítség. 

11. Szükséges volna, hogy a tanítók a mód-
szertan szükséges kiegészítő része gyanánt már 
a tanítóképző-intézetekben alapos és kimerítő 
oktatást nyernének a nyelv-fiziológiában.* 

= A berni kongresszus, mely a rajztaní-
tás előmozdításán fáradozott, elhatározta, hogy 
nemzetközi szövetséget alakít. Ennek elnöke 
Bernben lakik. Ebbe a szövetségbe minden 
állam 3 képviselőt küld. Jövő "kongresszus 
Angliában lesz. 

* A beszédhibák leszoktatására egy pár év óta 
nálunk is több gondot fordítanak. Hazánkban is van 
dadogók beszédjét megjavító iskola. Irodalmi téren 
szintén merülnek föl újabb jelenségek. így e napok-
ban Szántó Jenő „székesfővárosi gyógypedagógus", 
miként lapunkban fölemlítettük, „a beszédhibák le-
szoktatása" címen nevelők, óvók, tanítók, tanítónők 
és műveltebb szülők használatára hasznos füzetet 
adott ki. 0 a szervi eredetű beszédhibák különböző 
okait fülbajokban, fogak hiányában, nagynyelvüség-
ben, nyelv nehézkességben, orrüregbeli mirigyszerű 
képződésben, nyelvizmok hűdésében találja. Szerinte 
is a nyulajk, farkastorok szintén beszédbjli akadály. 

Szerk. 
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Kép egy igazi népnevelőről. 
Szerényen meghúzódó kis falu az én szülő-

falum. Benne annyi jólét és megelégedés terem. 
Az utazó, ki a Székelyföld viszonyaival még 
nem elég ismerős, c odálattal áll meg s tekint 
szerteszét, hogy e községben, mint valami 
gondos anyakirálynő keze alatt dolgozó mun-
kás méhkasban, mily ritka szorgalomban, 
példás erkölcsben és meglepő jólétben élnek 
az emberek. Van bizony mit aprítani ott még 
a tálba! De nem is pazarolja könnyelműen 
el senki ott az övét. A rend és tisztaság meg 
kifogástalan. Haj, nem úgy volt az régebb ! 
Csak rövid pár évtized, — s hogy kicseré-
lődött ! . . . 

A ma is szerény, egyszerű falucska még 
csak messzeellátszó, karcsú tornyú istenházával, 
szívnemesítő erkölcsi prédikációival és istenes 
énekeivel dicsekedhetek. Közintézmény, — egy 
felekezeti kis iskolát kivéve — sehol, semmi. 

Egyebekben, mint a legtöbb akkori falun, 
élt a nép megszokott egyszerűségében és 
becsületességében. Falusi iskoláztatásuk kitar-
tással haladt a nemes cél felé. Es nem csa-
lódott. Hisz — Koméniusz mocdá — : az iskola 
én vagyok ! S ez az iskola a mi jó néptanítónk 
vala, amit a falu mai képe szembetűnően sok-
szor viszhangoz is. 

Megifjodtan áll ma e kis, szerény falu a 
Székelyföld egyik völgykatlanában. Ósdi gon-
dolkozású népe átalakult. Ereiben a régi 
anyagias önzés helyett szelid, közjóra fogékony 
vér pezseg. Munkája az értelmet és józan 
okosságot föltételezi. Anyagi ügyei is elég 
kedvezők. A haladás útján megállania szinte 
lehetetlen. Nem hiába ! Az az apró mag, mely 
a szűk iskola falai közül kikerült s a nép 
kebelében gondosan elveltetett, gyökeret, ágakat 
hajtott ; s íme, ma azon a terebélyes fán szám-
talan üdvös közintézmény pihen és virágzik. 
A célszerű terv szerint dolgozó önzetlen nép-
nevelő munkás kezét Isten áldása kisérte. 

Még kis gyerek voltam, midőn jó tanítónk 
a népnevelés munkájának alapozását ott el-
kezdette. Ma is hűen emlékszem azokra a szini-
előadásokra, melyeket a falu értelmiségével 
eljátszatott. Ifjúsági egyesülete már akkor 
virágzott. Elénk érdeklődéssel viseltettünk mi 
gyermekek, ennek az egyesületnek szorgalmas 
és komoly munkája iránt. 

Jóleső érzés fogott el, ha néha-néha el-
surranva a tagok között, meghúzódhattunk s 
munkájukat figyelemmel hallgathattuk. Úgy, 
hogy — be kell vallanom — nem volt ránk 
nézve kellemesebb szombat est, mint a fel-
nőttek egyesületében töltött „estve". Nem igen 
hiányozhatott ott a felnőttek közül (az ifjakkal 
együtt értendő) senki. Rajtuk is meglátszott 
a jókedv és fogékonyság. Ez a tisztelet és 
becsülés, mellyel jó tanítójuk iránt viseltettek, 
meg épen csudálatot keltett bennünk. 

Es, hogy szavaim a valóságnak megfelelően 
hullanak-e az örökké áldott jó tanító felé s 
mint ilyen igazi hálára köteles tanítvány szív-
ből erednek-e: jertek t. olvasóim, tekintsünk 
be a hangyaszorgalmú E . . . kis faluba s 
nézzük az én népnevelőm eklatáns szép sike-
reit ! Lássátok meg ott az ő erkölcsi hipo-
tékájáról, jó tanácsáról tanúskodó hitelszövet-
kezetet, melynek ma is egyik hű és odaadó 
szerény munkása. A nép kebelében azóta erős 
tölggyé izmosodott nép-, illetve ifjúsági egye-
sületet a dicséretesen működő 3—4 szólamú 
ének- és egy kis csoportból álló rézkürtös 
zenekarával. Ott találjuk mellette a 60—70 
egyszerű székely atyafiból alakított kaszinót 
is, amely 3 politikai, 2 gazdasági, 1 szépiro-
dalmi, 1 megyei politikai és 1 élclapot járat és 
olvas szorgalmasan. Megtaláljátok ott ma is a 
mestert a közbizalom folytán az élére állítva. 
S bár a kezdet óta a falu konoráciorai (orvos, 
jegyző, patikus stb.) megszaporodtak, a szerény 
mester díszes hivatását még hatványozottabb 
munkakedvvel és sikerrel tölti be. Ily üdvös 
irányú munkája mellett nézzük a többit is : 
községi iskolájuk jellegének államivá változ-
tatását és az oly szép eredménnyel működő 
gyermek-menedékházat ; az ifjúsági egyesület 
új otthonát, az „Erzsébet" névvel jelzett 
házat. Ez a legelső, ily üdvös cél megvaló-
sítására épült háza édes hazánknak. Azóta 
tudomásunk szerint már ezek is szaporodtak 
egy párral, a többek között a nagybaconival. 

Nézzétek meg a nép általános szellemi, 
értelmi, erkölcsi tőkéjét, ügyességét és min-
denek fölött viaszlágyságű jó szívét stb. stb., 
bizony, bizony nem hiába pazaroltátok fárad-
ságtokat. 

De, hogy még hasznos képet is nyerj t. 
olvasóm a kérdéses igazi népnevelői eljárásról, 
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ténykedésről : megérdemli, hogy okulva szem-
léld a dicső ösvényt mutató példát és az 
előnyös népnevelői munka sikereiből: kövesd 
a művészt. 

(Magyarnemegye.) Bakó Béla. 

Eszme-töredékek. 
Nefelejts nélkül a sírkoszorú nem szimbo-

lizálja a viszontlátás reményét. 
A kis gyermek nevetése az anyja szereteté-

nek visszhangja. 
A nemzet örömeiből, szenvedéseiből a leg-

nagyobb osztályrész a tanítókra esik, akik ez 
osztályrészüket tanítványaik szivében — örök-
ségül — a nemzetre hagyják. 

Valamely nemzet csak addig bízzék a szövet-
ségeseiben, amíg a saját erejének gyara-
podását érzi. 

A szellemi tökéletesedés arra az öntudatra 
vezet, melynél fogva a természeti erők össz-
hangjában gyönyörködhetünk. 

Minden kincsnél, vagyonnál, gazdagságnál 
többet ér az az öntudat, hogy tökéletesedünk. 

A koldus azért tűri a sorsát, mert egy-
formán érez a jóltevőivel. 

A magasztalás csak úgy ér valamit, ha 
többet használ másoknak, mint a magasztaltnak. 

Az élet nem egyéb hosszú türelemnél. 
Az ember annál függetlenebb, minél ke-

vésbbé hódol az alakiságoknak. 
Ne kérjünk véleményt, ha véleményünknek 

a máséval egyeznie kell. 
A gondolatok az értelem kertjében teremnek. 
Az öregeket tisztelni kell, mert ők közelebb 

állnak az életcélhoz. 
A nemzeti boldogság a nemzeti erényekből 

fejlődik ki. 
A hivatásszeretet a legnagyobb erkölcsi erő. 
Aki másokat ócsárol, gyenge bírája ön-

magának. 
A szigor jóindulat nélkül vadvirág. 
Az életet a halál tudata teszi kellemessé. 
A végső cél keresése teszi az embert türel-

messé. 
Hivatásában az embernek a végzetét kell 

tudnia. 
Az ember annyival gazdagodik, amennyit 

hivatása terén alkotni tud. 
A hencegés a hibák elpalástolására jó. 
Az Istent a hazaszeretettel imádjuk leg-

jobban. 
A természet szeretete az emberiség leg-

morálisabb kapcsolata. 
Az emberi méltóság tudata az emberiség leg-

nagyobb hatalma. 
A honszeretetnek szivünk a hőmérője. 
A tiszta öntudat a tökéletesség kezdete. 

A hazaszeretet isteni sugallat. 
A megnyugvás Isten legszebb ajándéka. 
Mások szellemi igényeinek elnyomói a saját 

lelkök legnagyobb zsarnokai. 
Az anyák az élet tűzpróbájának héroszai. 
A vágynak unalom a fokmérője. 
Lelki teherrel jó úton is nehéz a menés. 
A családi boldogsághoz a türelem hídján 

át jutunk. 
A gyermeki szív a tanító költeménye. 
A lélekbe a szeretet nagyítóján tekintenek. 
Az erény gyümölcse legtovább érik ; de 

legtovább is tart. 
A jó cselekedetekhez lelki bátorság kell. 
A léleknek a természet adja a legszebb 

foglalatosságot. 
Beteg anyja ágyánál a gyermek minden 

életereje részvétté változik át. 
A nemzeti géniusz sugallata legjobb tanács-

adónk az életben. 
* Magyarország a nemzeti erények édenkertje. 

A hazafias lelkesedés a legszebb isteni-
tisztelet. 

(Nagy-Tapólcsány.) Zsoldos Károly. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir.tanfeliigyelöségnek és tanfelügyelő-
ségi kirendeltségnek. — 47.974. sz.) 

A marosvásárhelyi Székelytársaság Máthé 
József titkárja szerkesztésében Üdülőhelyek a 
Székelyföldön c. alatt tájékoztatót adott ki azon 
székelyföldi fürdőkről, ahol a nevelés-oktatás 
munkájában kifáradt, esetleg megbetegült taní-
tók mérsékelt díjak mellett nyaranta üdülést, 
illetőleg gyógyulást nyerhetnek. 

A tájékoztató, melynek tartalma a Néptanítók 
Lapja f. évi 13.-ik számában majdnem egész 
terjedelmében megjelent és amelyet a nevezett 
Társaság kívánatra minden tanítónak ingyen 
küld meg, fölsorolja a székelyföldi sós-, vasas-
szénsavas- és kénesforrásokat, amelyek külön-
féle betegségeknél gyógyítóhatással bírnak ; 
továbbá a természeti szépségeket s történelmi 
nevezetességű helyeket, ahová rövidebb- hosszabb 
kirándulások tehetők ; végre, fölvilágosítást nyújt 
a közlekedési eszközökről, lakás- és élelmezési 
viszonyokról stb. 

Elismerve a nevezett Társaságnak a hazai O 
tanítóság javát célzó törekvésének jelentőségét, 
a mellyel e történelmi nevezetességekben és 
természeti szépségekben gazdag országrész meg-
ismertetését megkönnyíteni igyekszik, készséggel 
ragadom meg az alkalmat, hogy ez ügyet a 
tanfelügyelő úr figyelmébe ajánljam. 

Fölhívom ennélfogva a tanfelügyelő urat. 
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hogy a tankerületében működő tanítókkal, 
tanítónők- és óvónőkkel a mondottakat mielőbb 
közölje. 

Budapest, 1904 július hó 22-én. 
Berzeviczy. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyivánította : dr. Kohl Medard 

fölszentelt püspöknek, aki az irgalmas nővérek 
vezetése alatt álló lévai r. kath. elemi és polg. 
leányiskola építési költségeire 2000 koronát 
adományozott. 

Kinevezte : Igert Antal zayugróci áll. polg. 
isk. h. tanítót ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítóvá; Emresz Róbert szilágy-
csehi áll. polg. isk. h.-tanítót a nagytapolcsányi 
áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; 
Lakatos Mihály csikszeredai áll. segély, felső 
népisk. r. tanítót a dicsőszentmártoni áll. polg. 
isk.-hoz a X. fiz. oszt.-ba r. tanítóvá ; Lebisch 
Lőrinc nagytapolesányi áll. polg. isk. h. tanítót 
ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segéd-
tanítóvá; a mezőberényi újonnan államosított 
polg. isk.-hoz Máyer Károly mezőberényi áll. 
segély, közs. polg. isk. ig.-tanítót és Szabó 
Árpád r. tanítót a X. fiz. oszt.-ba r. tanítókká 
és egyszersmind Máyer Károlyt az ig. teendők 
ellátásával megbízta ; Homonnay Flóra nagy-
kikindai áll. polg. isk. h. tanítónőt az újvidéki 
áll. polg. leányisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-
tanítónővé ; Antal Béla oki. tanítót a krakkói 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Teli Margit 
szamosujvári áll. polg. isk. h. tanítónőt ugyan-
ezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé ; 
Borbély Gizella szászvárosi áll. polg. isk. h. 
tanítónőt ugyanezen isk. a XI. fiz. oszt.-ba s.-
tanítónővé; Lehoczky Margit liptószentmiklósi 
áll. polg. isk. h. tanítónőt ugyanezen isk.-hoz 
a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; Csécsi Nagy 
Julai ungvári ev. ref. polg. leányisk. tanítónőt 
az ungvári áll. polg. leányisk.-hoz a X. fiz. 
oszt.-ba r. tanítónővé ; Belle József bánffy-
hunyudi isk. h. tanítót ugyanezen isk.-hoz a 
XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá ; Millier Lajos 
gyergyóditrói áll. polgári iskolai h.-tanítót a 
gyergyóditrói állami polgári iskolához, Bárány 
Imre gyergyószentmiklósi államilag segélye-
zett községi polgári iskolai helyettes-tanítót 
pedig a gyergyószentmiklósi áll. segélyz. közs. 
polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítókká ; 
Vi g József breznóbányai áll. polg. isk. h.-ta-
nítót ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s.-tanítóvá; Fliegt Kálmán breznóbányai áll. 
polg. isk. li.-tanítót a barothi áll. polg. isk.-hoz 
a Xl. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; Stecker Mária 
orosházai áll. polg. isk. h.-tanítónőt ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé ; 

Uriiszky Aranka turócszentmártoni áll. polg. 
isk. h.-tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítónővé; Máthé Dénes csikszere-
dai áll. segélyz. felsőnépisk. r. tanítót a X. 
fiz. oszt.-ba áll. polg. isk. r. tanítóvá és szol-
gálattételre a monori közs. polg. isk.-hoz 
rendelte. 

Áthelyezte: Balázsy Margit bátyúi áll. el. 
isk. tanítónőt a munkácsi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében ; Kocsis István mezőlaborci áll. 
el. isk. tanítót a ko vásznai áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében ; Zsebök János hódmezővásár-
helyi áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a csáktornyai áll. polg. iskolához; 
özv. Zombory Zsigmondné újbányái áll. óvónőt 
a garamszentbenedeki állami óvodához jelen 
minőségében ; Csizy Miklós nagyrőcei áll. polg. 
isk. rendes tanítót jelenlegi minőségében a 
pásztói áll. polg. isk.-hoz ; Strigner János alsó-
kubini áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a németpalánkai áll. polg. isk.-hoz; 
Meisel Rezső szilágycsehi áll. polg. isk. r. ta-
nítót jelenlegi minőségében a békéscsabai áll. 
polg. isk.-hoz; Bérczy Lajos újszentannai áll. 
polg. isk. s.-tanítót jelenlegi minőségében a 
temeskubini áll. polg. isk.- hoz ; Szentirmay V. 
Gyula pásztói áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében az abonyi áll. polg. isk.-hoz; 
Patek Béla moóri áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a kismartoni áll. polg. 
isk.-hoz ; Hönigsberg Márk miskolci áll. polg. 
isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a paksi 
áll. polg. isk.-hoz; Vég Antal titeli áll. polg. 
isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a miskolci 
áll. polg. isk.-hoz; Schmidt Irma máramaros-
szigeti és Székely Teréz kis-zombori áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen; Hajabács Iván csák-
tornyai áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében az orosházai áll. polg. isk.-hoz; Sróth 
Péter túrócszentmártoni áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a szenici áll. polg. isk.-
hoz; Ujváry Kálmán tapolcai áll. polg. isk. r. 
tanítót jelenlegi minőségében a hatvani áll. 
polg. isk.-hoz. 

Szolgálattételre berendelte: Székely Malvin 
ideigl. nyug. áll. polg. isk. rendes tanítónőt a 
besztercei áll. polg. leányisk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Maischeider Nor-
berta kismárki munkaképtelennek talált róm. 
kath. tanítónő részére évi 1020 koronát; Kaposi 
György naki róm. kath. elaggott tanító részére 
évi 1340 koronát; Pfeffermann Gáspár szabolcsi 
munkaképtelen r. kath. el. isk. tanító részére évi 
1060 koronát ; Német Sándor szörényi ev. ref. el. 
isk. munkaképtelennek talált tanító részére évi 
1100 koronát; Skriba Gyula majosi ág. hitv. 
ev. munkaképtelennek talált tanító részére évi 
1240 koronát; Martin György bonyhádi munka-
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képtelennek talált ág. hitv. ev. tanító részére 
évi 1340 koronát; Karcsai Irma kiskundoros-
mai munkaképtelennek talált áll. el. isk. tanító-
nő részére évi 820 koronát; Gyepesi Ferenc 
csejdi elaggott ev. ref. tanító részére évi 780 
koronát; Sörés Márton hajdúböszörményi el-
aggott ev. ref. el. isk. tanító részére évi 1380 
koronát ; Kovácsevics Mihály kásádi munka-
képtelen róm. kath. el. isk. tanító részére évi 
820 koronát; Heil Márton kakasdi róm. kath. 
tanító részére évi 880 koronát ; Vezenkovics 
Lázár verseci g. kel. szerb munkaképtelen el. 
isk. tanító részére évi 820 koronát; Filtsch 
Julia brassói munkaképtelen áll. polg. iskolai 
tanítónő részére évi 1340 korona; Frey János 
maissi elaggott, r. kath. el. isk. tanító részére 
évi 1440 koronát; Szondy Lajos nagykún-
madarasi munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 1120 koronát; Lovich Irma garamszent-
kereszti rk. munkaképtelen óvónő részére évi 
400 koronát ; Neumann Dániel modorkirályfai el-
aggott ág. ev. el. isk. tanító részére évi 1220 ko-
ronát ; Körmendi J ózsef barcsi rk. el. isk. elaggott 
tanító részére évi 1040 koronát; Olenyik Sándor 
gyomazsófiamajorbeli urad. róm. kath. tanító 
részére évi 1356 koronát; Sajó Sándor szen-
tesi elaggott ev. ref. tanító részére évi 1140 
koronát ; Folea János törökszákosi g. kel. román 
munkaképtelen el. isk. tanító részére évi 800 
koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Jakovics 
Sándorné szül. Mucsicska Gizella nagylucskai 
munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanítónő 
részére 450 koronát egyszersmindenkorra. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett : 
néhai Patkova Jakab felsőfernezelyi nyugalma-
zott gör. kath. el. isk. tanító özvegye, szül. 
Mesko Veron részére évi 300 koronát; néhai 
Horváth István nyíregyházai ev. ref. el. isk. 
tanító özvegye, szül. Hajdú Julianna részére 
600 koronát ; néhai F eut Lajos högyészi nyug. 
róm. kath. tanító özv., szül. Petrovieh Teréz 
részére évi 731 korona 60 fillért és 3 kiskorú 
árvája részére pedig összesen 325 korona 80 
fillért; néhai Rühl Károly kaposszekcsői ág. 
hitv. ev. el. isk. tanító özv., szül. Bernhardt 
Emilia és kiskorú árvája részére 651 koronát; 
néhai Chapó Mór tüskevári r. k. el. isk. volt 
tanító özv., szül.: Persaits Anna részére évi 
308 korona 50 fillért. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte : néhai Szepessy István volt etesi 
róm. kath. tanító Jolán nevű árvájának a deb-
recenibe ; néhai Engélmenn Géza volt korlát-
kői állami tanító Gyula nevű árvájának a deb-
recenibe; néhai Pintér Dénes volt várpalotai 
ev. ref. tanító Vilma nevű árvájának a kecske-
métibe; néhai Nagy János volt bábonyi ev. 

ref. tanító Etel és Ella nevű árváinak a 
kolozsváriba ; néhai Virsik Imre volt nagy-
mányai r. kath. tanító Margit nevű árváját a 
kolozsváriba; néhai Pap Endre kápolnai róm. 
kath. tanító Ida és Irén nevű árváinak a deb-
recenibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sz. V. Eger. Ügye 33.663. szám alatt elin-
tézést nyert. — F. J. Réthát. Kérelme elő-
jegyzésben van ; száma : 62.664. — V, I . 
Magasfok. Gy. M. Zalalövő. Határfalvai áll. 
népisk. gondnokság. Szempci közs. iskola-
szék. N.-Daád-Sári isk. gondnokság. A díjak 
költségvetési fedezet hiányában ez ideig letár-
gyalhatok nem voltak. Az ügyek egyelőre 
függőben vannak. — V. F. (Jömör-N.-Huilec 
és kornádi ev. ref. iskolaszék. Az ügyekben 
a kivánt intézkedés megtétetett. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A közoktatásügyi költségvetés tárgya-

lását f. hó 2.-án fejezte be a képviselőház, 
amidőn dr. Berzeviczy Albert miniszter felelt 
a részletes tárgyalás szónokainak a fölszólalá-
saira. Köszönetet mondott Veress Józsefnek 
azért, hogy ő a maga és pártja nevében kilá-
tásba helyezte, hogyha a népiskolák reformjára 
vonatkozó és főkép a magyar nyelv tanítása 
sikerét előmozdító törvényjavaslatot elő fogja 
terjeszteni, annak törvényerőben való emelésé-
ben az ő pártja támogatni fogja. „Az állami 
népiskolák fölállítására nézve Eötvös Károly 
mindenekelőtt kérdést intézett hozzám, vájjon 
az állami népiskolák dolgában van e haladás, 
szaporítjuk- e azokat s megtartjuk-e a millennium 
alkalmával tett Ígéretet ? En megnyugtathatom 
a képviselő urat, hogy körülbelül háromszázra 
megy jövő évre azon új állami népiskolák száma, 
amelyeket fölállítunk. Az ez idei fölállításnál, 
úgyszintén a jövő évi fölállításnál is főtekin-
tettel vagyok a helyválasztásnál arra, hogy olyan 
helyekre állítsam az új állami népiskolákat, 
ahol a magyarságot veszélyeztetve látom (He-
lyeslés a jobb- és baloldalon), ahol a magyar-
ságot kell az állami népiskoláknak védeni. 
(Helyeslés.) De nem oszthatom Eötvös Károly 
képviselőtársam fölfogását, mely szerint minden 
esetben hibáztatja, ha a magyar helyen, magyar 
vidékeken állami népiskolák állíttatnak föl. 
Ha egy magyar helyen azt látom, hogy a magyar-
ság nagy része népiskolával nincs kellőkép el-
látva s magát a maga erejéből azzal ellátni 
nem képes, szerintem ott is kell állami nép-
iskolát fölállítani. (Helyeslés.) A népiskola-
üggyel foglalkozott Csernoch János is. S mind 
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ő, mind Trubinyi János fölhozták az 1868. évi 
XXVIII. t.-cikk 25. szakaszának értelmezése 
tekintetében követett miniszteri eljárást, vala-
mint Csemoch János képviselő úr fölhozta az 
1893. évi XXVI. t.-cikk 12. szakaszát, amely 
bizonyos esetekben a felekezeti népiskola meg-
szüntetéséről és az állami népiskola létesítésé-
ről szól s ezt a szakaszt sérelmesnek jelezte. 
T. képviselőtársam ezekre a tárgyakra vonat-
kozó fejtegetéseivel azt mondhatnám, hogy 
nyilt ajtókat tört be. Én épen e szakasz hatá-
lyon kívül helyezését tervezem. Ami az 1868-
diki törvény 25. szakaszának alkalmazását illeti, 
a kultuszminisztérium fölfogása az eddigi gya-
korlatban odairányult, hogy segély alakjában 
a község a maga hozzájárulását az ilyen iskola 
fönntartásához növelhesse, a minisztériumnak 
semmi kifogása nem lehet, de a községet ilyen 
iskolákkal szemben minden tekintetben iskola-
föntartónak kvalifikálni a minisztérium nem 
akarta különböző szempontokból. Egyébiránt 
megnyugtathatom a képviselő urat, hogy min-
den egyes esetben úgy fogom én ezt a szakaszt 
a belügyminiszter úrral egyetértőleg alkalmazni, 
mint ahogy azt a törvényhozás intenciója, 
amelyet Csemoch János képviselő úr is igen 
helyesen fejtegetett, magával hozza. (Élénk 
helyeslés a néppárton.) Én sajnálom, hogy a 
kérdésnek a tárgyalásánál, nem Csemoch János 
részéről, hanem inkább egyes közbeszólások 
útján, meglehetős igazságtalanul belevonták a 
vitába a minisztérium egy igen érdemes és 
jeles tanácsosának, Halász Ferencnek a nevét. 
Én egyáltalában nem tartom helyesnek, ha itt 
tanácsosokat méltóztatnak emlegetni. (Élénk 
helyeslés a jobboldalon.) Itt a parlamentben a 
miniszter felelős, a tanácsos csak a minisz-
ternek felelős. (Általános helyeslés.) Gál 
Sándor fölemlítette azt, hogy egyes gör. kel. 
felekezeti iskolák, különösen az erdélyi részek-
ben, scola romana fölírást viselnek. Hát, t. kép-
viselőház, én nem habozom kijelentem, hogy 
ezr a fölirás határozottan törvénybe ütközik 
(Élénk helyeslés a jobb- és baloldalon) ; a tör-
vény nemzeti jellegű, román vagy szerb iskolát 
nem ismer, csak felekezeti iskolát; ez az elne-
vezés rátehető az illető iskolára, de az olyan 
elnevezés, mint a minőt a t. képviselőtársam 
említett, hogy valamely iskolára _ ez tétessék : 
scola romana, nem törvényes. (Általános he-
lyeslés.) Ez, nézetem szerint, az egyedül helyes 
fölfogás a törvényesség szempontjából és legyen 
meggyőződve arról a t. képviselőtársam, hogy 
én minden egyes esetben, amely tudomásomra 
jut, ennek a törvényes fölfogásnak és állás-
pontnak érvényt fogok szerezni." Ezek után a 
közoktatásügyi költségvetést részleteiben is 
megszavazta a képviselőház. 

— A miniszter elismerése. Dr. Berzeviczy 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Zólyom-vármegye kir. tanfelügyelőjének: Petra-
sevich Endrének nyugalomba vonulása alkalmá-
ból buzgó munkásságáért elismerését és köszö-
netét nyilvánította. Petrasevich Endre 35 évi 
hazafias szolgálatával a Felvidéken sok ér-
demet szerzett. 

— Thököly Imre hamvait hazahozzák. 
Ez az új örvendetes hír a magyar kormány 
hazafias kegyelet ápolására célzó intézkedései 
közül. Késmárkon, az új ev. templomban fog-
ják elhelyezni Thököly hamvait. 

— Az Eötvös-alap gyűjtő- és kezelő-bizott-
sága a Tanítók Háza igazgató-tanácsának dr. 
Göóz József elnöklése alatt, úgyszintén a 
felügyelő-bizottságnak Tóth József elnöklete 
alatt tartott gyűléseiről szóló jegyzőkönyvek 
és javaslatok alapján abban állapodott meg, 
hogy a Ferenc József Tanítók Házában 120 
ifjút helyez el az 1904/5. isk. évben; Kolozs-
váron a Hunyadi-házban 64 ifjú ellátásáról 
gondoskodik. Eszerint minden folyamodóról 
gondoskodik, mivel 184 ifjú kért fölvételt a 
Tanítók Házába. A gyűjtő- és kezelő-bizottság 
továbbá megállapította az Eötvös-alap ösztön-
díjaiban és segélyeiben részesülők névsorát. 
Nagy körültekintéssel, az alapszabály, a jog és 
méltányosság figyelembevételével készült javas-
latát az Eötvös-alap aug. 25-én tartandó köz-
gyűlése elé terjeszti végleges határozat céljából. 
A tanítóság buzgó támogatásába vetett bizalom-
mal történt ez a megállapodás. Az élelmi szerek 
rohamos drágulása bizonyára meg fogja nehe-
zíteni internátusaink fönntartását ; de Isten 
segítségével az Eötvös-alap a jövő évben is 
sikerrel oldja meg föladatát. 

— Halálozás. Szabó Mihály, kiskúnfélegy-
házai népiskolai és ipariskolai tanító, gimná-
ziumi tornatanító aug. 2.-án elhunyt, munkás 
életének 56-ik évében. Özvegye, 5 gyermeke 
maradt. Jó édesapa s buzgó tanító volt. Kar-
társai körében és a város polgársága előtt köz-
becsülésben állott. Néhány évvel ezelőtt külön 
is megünnepelték tanítói sikeres munkásságáért. 
Áldás emlékére ! 

Tartalom. Áldatlan küzdelem. Szabó Elemér. — 
Két kép nemzetiségeink köréből. Kovács Gábor. — 
Leányifjusági egyesületek. Gorzó Dénesné. — Hazafias 
kötelességek. Szabó István. — Honi iparunk és az 
iskola. Vörösváry Béla. — Egy nagy hiba. Pataki 
Vilibald. — Külföldi szemle. — Szünóra : Kép egy 
igazi népnevelőről. Bakó Béla. — Eszme-töredékek. 
Zsoldos Károly. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr,. Göőz József. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 6 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyliasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
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K é z i r a t o l t a t n e m ad/unlt -v issza . 

Könyvtár a honvéd kaszárnyában. 
Egy pár esztendeje csak, hogy tan-

ügyi kormányunk bölcs gondossága a 
gazdasági ismétlő-iskolát végzett, 15-ik 
életévüket betöltött serdülő ifjak szá-
mára ifjúsági egyesületek szervezését el-
rendelte s azoknak vezetését az illető 
helységek népiskolai tanítóira bízta. 
Ezzel az a cél lebegett szeme előtt, 
hogy a fiatalság, mely ott már meg-
felelő könyvtárral rendelkezik, dalkört s 
egyéb nemesen szórakoztató intézményt 
alakítson s a zene, dal és a költői szó 
művelésével, 20-ik életévéig, vagyis míg 
katona lesz (tehát a kisdedóvodai kortól 
a katonasorig) magyar légkörben, magyar 
szellemben neveltessék ; magyar nyelven, 
a magyar kultúra elvei szerint képez-
tessék, oktat-tassék. 

S ennek a nagyhorderejű eszmének 
immár nagyszerű folytatása is kelet-
kezett, amennyiben a honvédelmi mi-
niszter úr a honvédség legénysége ré-
szére könyvtárt kiván szervezni. Öröm 
ez minden hazafiasan érző magyar szív-
nek! A honvédelmi miniszter úr ugyanis 
szintén át van hatva azon hazafias 
gondolattól, hogy a nemzetnek nem 
annyira egyoldalú izomemberekre, mint 
inkább tetterős, jellemszilárd polgárokra 
van szüksége s így nem a nyers erő 
kultusza után törekszik, hanem azon 
férfi-ideál után, hol egészséges, erőteljes 

és edzett testben nemes szellemi mű-
veltség és szép lélek is lakozik. 

A honvédelmi miniszter urat, kinek 
szívóben a honvédelem ügye hagyo-
mányos forró hazaszeretetből mély 
gyökeret vert s folyton nagy lelke-
sedéssel foglalkozik ós beszél azokról a 
reformokról, amelyek a magyar nemzet-
nek a hadsereg sáncaiban való eln-
nyomulását jelentik, azért a modern cs 
nemes szellemért, amit a magyar hon-
védség ügyeinek vezetésébe már eddig 
is bevitt, az egész magyar sajtó nagy 
dicsérettel és elismeréssel halmozta el.* 

Kétségtelen, hogy a magyar nép-
tanítóság is őszinte tisztelettel és hódo-
lattal hajol meg a honvédelmi miniszter 
úr hazafias intenciója előtt, mert nem 
a mi védő s oltalmazó szárnyaink alól 
kibocsátott ifjúság művelésének befe-
jezését, intelligenciájának fejlesztését és 
fokozását célozza-e a kaszárnyában föl-
állítandó könyvtár? 

Hiszen ki tudná és ki érezné jobban, 
mint épen az egyszerű népnek tanítója, 
hogy az erkölcs- és lóleknemesítő ol-
vasmány milyen üdvös dolog és nagy 
tévedés azt hinni, hogy a katona irtózik 
a jó és hasznos olvasmánytól. Ma már 
nem élünk abban a korban, amikor a 

* A honvédelmi minisztérium hazafias buzgósága 
folytán ez a nemes irány a közel jövőben még tovább 
fog fejlesztetni. Dr. G. J. 
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katonának vad, durva és műveletlen 
léleknek kellett lennie s ha egyidőben 
a lélek müveletlensége s durvasága szinte 
egyet jelentet t a katonasággal, ennek 
oka épen az volt, hogy ok és cél nélkül 

.elzárták a katonát minden lélekművelő 
olvasmánytól. Mi tudjuk, — hiszen volt 
alkalmunk azoknak a magyar fiúknak 
szinte a veséjükbe nézni, — hogy fo-
gékony lélek van bennök s a jó olvas-
mányoknak mindennél jobban tudnak 
örülni s belőlük hasznot meríteni. Dicsé-
retes törekvés az, hogy egyfelől e szük-
ségletet kielégítsék és másfelől, e szük-
séglet kielégítése által a katonai szem-
pontoknak is szolgáljanak, a katonai 
erények követésére is törekedjenek. 

Messze mögöttünk van már az idő, 
amelyben a tudomány misztikus zár-
kózottsággal vonta meg kincseit a 
tömegektől. Nem lehetet t örökkévaló 
ez a zárkózottság, mert az igazságok, 
amikor elkövetkezett az idő teljessége, 
összetörték bilincseiket és kitódultak a 
tudós laboratóriumából, hogy újra for-
málják a világot. A tudás vágya immár 
második természetévé vált az emberiség-
nek s követeli a kielégítést, mint az 
éhség. A tömegek ebbeli vágya átfor-
málta magát a tudományt is, mely 
nemcsak lelki gyönyörűség forrása már, 
hanem világmozgató szociális hatalom 
is, s alkalmazásában az élet mindenféle 
közönséges állapotára kiterjeszti erejét. 
Amiről régi nagy szellemek álmodoztak, 
nem álom többé: a tudományos igaz-
ságok életre keltek foliánsokkal befedett 
sírjukból s a gyakorlati életben is mun-
kálnak az emberiség boldogításán. Ebben 
van szociális hatalmuk, mely minél 
nagyobb, annál boldogabb és erősebb a 
nemzet, amelyre hatnak. Az emberiség 
szociális boldogulásán töprenkedő nagy 
szellemek régen kimondották a világot 
megváltó igét : Tanítsátok a népet, tegyétek 
népszerűvé a tudományt! A maga fensé-
gességében mása ez az ige a bibliabeli-
nek: Legyen világosság! 

Nemzetek nagysága, hatalmassága 
teszi igazsággá a tapasztalásban a tu4-
domány népszerűsítésének áldásos voltát. 
Anglia, Észak-Amerika már régen út-
mutatók ebben, s példájuk napról-napra 
újabb követőre talál a nemzetek sorá-
ban. Magyarországot a sok viszontagság 
évszázadokig ta r to t ta vissza a nép 
általános műveltségének áldásától, s 
mire eljutottunk az erőkifejtés nyugodt 
állapotához, a tennivaló óriási tömeggé 
gyűlt össze nálunk. Hitetlenkedők voltak 
e tekintetben vezetőembereink még a 
legújabb időkben is, s még a mindent 
merészelő Széchenyi is kétségbeesett a 
tennivaló sokaságának látásán. A tu-
domány népszerűsítésének terve csak 
a legújabb évtizedekben vetődött föl 
nálunk abban a formában, amely ma 
már mindinkább halad a tökéletesedés 
felé. Sokáig még gondolni sem mertek 
arra, hogy a tudomány áldásában más 
is részesülhessen a szakembereken kívül; 
lehetetlennek tartották, hogy nálunk 
népszerűvé válhassék a tudomány. A 
vaskalap alól gőgös hitetlenkedéssel 
néztek a szakemberek a tudatlanokra, 
akikben nem sejtették a mindinkább 
növekedő tudásvágyat. Ez a vágy még-
sem veszítette el erejét és bizalmát s 
szembeszált a vaskalappal, követelve a 
maga jogát. 

Tagadhatatlan, hogy különösen az 
utóbbi évtizedben nálunk is sok történt 
a tudomány népszerűsítésére. Az eddigi 
eredmény igen biztató reményeket hord 
méhében s talán megjön az az idő, amikor 
a falusi parasztházak mestergerendáin 
sem a kalendárium lesz azegyedüli könyv. 

így igaz örömmel látjuk a honvédelmi 
miniszter úr törekvését abban a lépés-
ben, amelyet most a legénységi könyv-
tárak megvalósítása érdekében tet t . Ha 
ez meglesz, ebben üdvözölhetjük a 
katonai szolgálat terhének megkönnyí-
tését az üres órákban való kellemes 
szórakozás nyújtása által ; üdvözöl-
hetjük a katonai szolgálatban töl töt t 
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éveknek a polgári élet szempontjából 
való hasznosítását is, amennyiben ezáltal 
a kaszárnya a lélek művelődését és az 
erkölcsök nemesbülésót fogja szolgálni 
és üdvözölhetjük a katonai nevelés egy 
praktikus, könnyű módszerét is, ameny-
nyiben a jól megválogatott könyvek 
sok olyan katonai erényre, hazafiságra, 
bátorságra fogják tanítani, oktatni a 
legénységet, aminek elsajátítására a 
uyomtatott betű sokszor könnyebb és 
közvetlenebb eszköz, mint az élőszóval 
való tanítás. 

Mi néptanítók pedig készítsük elő a 
talajt a termékenységre, folyton és ki-
tartóan tanítva és tanulva a hazahasznára, 
melynek főereje képzett és észszerűen 
munkás polgárokban áll. Neveljünk 
hazafias szivünk teljes melegével a 
haza szeretetére. Vezessük az ifjúságot 
az önfeláldozás türelmével az erkölcsi 
élet magasságára és az ebben bővel-
kedő erényekre, ismét a haza dicsőségé-
nek érdekéből. Küzdjünk állhatatosan, 
következetes szilárdsággal azon kár-
hozatos törekvések ellen, melyek le-
akarják rontani mindazt, amik nélkül 
hazánk fönn nem állhat. Csak így 
fogjuk teljesen és igazán betölteni hiva-
tásunkat; csak így leszünk méltók azon 
nagy névre, melyet viselünk; csak így 
számíthatunk a haza részéről elis-
merésre. 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

Népiskolai iniutkánk eredménye. 
(Hozzászólás.) 

I. 
Ujabb népoktatási intézeteink nem érik 

el azt a célt, melyet népoktatási törvényeink 
eléjük tűznek, azért, mert : tanítanak bennük 
és kevésbé nevelnek. Minek pedig okát a) a 
tanítókon kívül eső tényezőkben, b) a tanítókban, 
c) népoktatási intézményeinkben kell keresni. 

Ez a magva Lázár István elmélkedésének, 
aki a munka sikerét gátló hibák fölfedezését 
a tanító kötelességévé teszi. Azon töpreng 
Lázár István, minő móddal lehetne a népisko-
lát a népnevelés sikeresebb tényezőjévé tenni ? 

A csodálatos véletlennek, vagy a gondos szer-

kesztő tapintatos kiválogatásánaktudjam-ebeazt, 
hogy a fönn is ismételt kérdésre a leghelyesebb 
válasz már megadatott : ugyanazon helyen. 

A „Népiskolai munkánk eredménye", „A volt 
csajkáskerület tanügye", „Az ifjú apostol", 
egymást indokoló közlemények. A füzesgyarmati, 
a titeli, a nagyváradi cikkező kartársak ugyan-
azon kérdés körül utazgatnak. Az igazi tanító-
képzés módját idézi föl Zitta János; egy ki-
válóan ügyes, buzgó, nemzeti nevelésben (papot, 
ellenséget, népet legyőző) tanítónevelői példát 
rajzolt elénk Várady István. Aki ezt a három 
közleményt egymás mellé állítja, lehetetlen, 
hogy azokból, azoknak szerzőire a népnevelői 
pálya iránt való szeretet és komoly igyekezet 
kézzelfogható szálait ne látná. 

Hogy a népiskolai munkának nagyobbszabású 
eredményei nincsenek, mondani lehet, de bizo-
nyítólag állítani már nem lehet. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni azt, hogy a népiskola 
munkájának egy részét a középiskolák szívják 
föl. Része van a népiskolának az ország nagy 
intelligenciájának nevelésében. A középiskola 
tehetetlenül állana meg az előtt a tanulósereg 
előtt, mely teljes híjával lenne azoknak a kész-
ségeknek és ügyességeknek, melyet tőlük ott 
megkívánnak. Amit a jó népiskola raktározgat 
el a gyermeklélekbe : arra rakosgatni lehet. 
Ez is, nem mondom, hogy mindent átfogó, de 
mégis : siker. Ezt már nem a népiskola sikeré-
nek rójják ugyan föl. De a tanítóembernek ezt 
is jó meglátni. Az életben számtalan nemes 
cselekedet a népiskolában elhintett humaniz-
mushoz fűződik. 

Szükséges, hogy a népiskola munkája ne 
csak alapozó, falépítő, hanem betetőző is legyen. 
Nem lehet elvitatni, hogy a nemzeti egységbe 
olvadás nagy ténye: a nemzeti népiskola nél-
kül soha sem lesz megvalósítható. Talán itt 
szembeötlő az eredménytelenség. De ez megint 
nem a népiskola bűne, hanem a tanítókon 
kívül álló tényezőkből származik. 

Abból származik, hogy kisebb községeinkben 
sokjellegűek az iskolák, tanítóik annyifelé húz-
nak; ezek a sokjellegű iskolák különböző tár-
sadalmi érdekkörnek viselik színvegyületeiket. 
Az ugyanazon községben működő tanítók nem 
alkotnák egy testületet. Nem látom át, a 
köznevelés ügyére milyen közveszélyt rejtene 
az magában, ha a község tanítói : igen lénye-
ges szociális kérdések, meg pedagógiai fogások, 
módszertani újdonságok közös megbeszélése 
céljából együtt tartanának, egymás támogatá-
sára lennének. Ebből csak haszon háramolna 
az ügyre. Ez népiskolai munkánk sikeréhez 
egyengetné az ösvényt. 

Kicsibe veszik a népiskola munkáját : teljes 
tudatlanságból. A képezdéket szintén kicsi-

33* 
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nyelik. Azért sokkal helyesebb volt a régi 
protestáns tanítóképzés, meg a volt csajkás-
keriiletbeli is. Utóbbi helyen a fősúlyt a gya-
korlati kiképzésre helyezték. Ma folytatják a 
képezdékben a középiskolai oktatást. Hiszen 
a leendő tanítóban első sorban az ismeretek 
tömegét raktároztatja el a rendszer és tanterv. 
De hát miért nem engedik, hogy ezt a fő-
iskolák fejezzék be ? Lám, a régi csajkás-
kerületben a főiskolákat végzett jelesebb növen-
dékeket bocsátották jelesebb tanítók mellé és 
lettek gyakornokokká, tanítójelöltekké, majd 
pedagógiai hallgatókká. 

Hogy a tanítók a közművelődés munkájánál 
nem érvényesülhetnek a társadalomban, ennek 
egyedüli oka a tanítóképzésben van. Nincs 
bizalom a tanítói önképzés iránt sem. Ennek 
se tulajdonítanak fontosságot. A szakrendszer 
igáját nyögjük. Ez a „szakrendszer" kérdés, 
mely a gyakorlati élet terén tett és szerzett 
tapasztalatokkal volna megindokolható : nem 
bír fölénnyel, mert több súlya van az elméleti 
anyaggyűjtésnek, tehát amit a mulandóság 
számára emléz be az emberi elme. Ennek a 
túlhajtott formáját sínyli egész népoktatásunk. 

Nem bír érvényesülni a népoktatás szolgá-
latában álló iskola eredményesebben azért, mert 
előjogokkal nem bír. Odaterelnek a közigaz-
gatáshoz olyan dolgokat is, melyek jog szerint 
az iskolához tartoznának, mint amilyen például 
az állami anyakönyvi hivatal. A papok voltak 
annak főleg az ellenzői, hogy tanítók legyenek 
állami anyakönyvvezetőkké. Mások meg azt 
vélték, hogy a tanítót nem lehet az iskolától 
ezzel elfoglalni. Hogy egyik oldalról sem talá-
lunk igazságot, az bizonyos. 

Valamint a papirend a népnevelés szolgá-
latára volt elhíva, de nagyon terhesnek találta 
a maga részére a népnevelői eljárást és a 
hosszú századok alatt könnyített a helyzetén: 
átengedve más rendnek ezt a szolgálatot, azon-
képen a vele- és hozzájáró — dogmatikus 
formáktól ment — ügykezelést is ennek az 
újabb tanítórendnek kellene átengedni. Ennek 
a népoktatás venné nagy hasznát. Eredményezné 
azt, hogy a társadalom szemében mind nyilván-
valóbbá válnék a népiskolának közintézeti 
(hivatali) jellege, a tanítónak pedig köztiszt-
viselői minősége. 

Fölemlíthetném még azt, hogy a kisdedóvói 
intézményt is jobban meg lehetne kedveltetni 
a kis községek lakóival, ha azt az iskolával, 
kezdetben tán mint nyári menedékházat hoz-
nék kapcsolatba. A népiskolát nem tehernek, 
hanem a nép sorsát, javát szolgáló intézetnek 
tekintse a közigazgatás mindenik tényezője. 

(Máramarossziget.) Bőkén,yi Dániel. 

II. 

Igaza van Lázár kartársamnak abban, hogy 
a népiskola csupán tanít, de nem nevel, és így 
— úgy látja — nincs meg a tanító munkájá-
nak a kívánt és várt eredménye. 

A népiskola inkább tanít, mint nevel : ez 
igaz. Igaz az is, hogy ma inkább, mint régen. 
En a sok okok közül a bajt első sorban 
bennünk, magunkban tanítókban látom és 
találom föl. 

Olyan az iskola, amilyen a tanító. A tanítvány 
meg épen tükre a tanítónak. 

Ha már most azt mondjuk, — mint cikk-
író mondja — hogy a népiskola inkább tanít, 
mint nevel, ezt helyesebben így mondhatjuk, 
hogy a tanító inkább tanít, mint nevel. Tanítani 
könnyebb és kényelmesebb, mint egyúttal 
nevelni is. 

Mindnyájan tudjuk azt, mily véghetetlenül 
nehéz dolog a nevelés mert igaz az —• mint 
egyik bölcs mondá : — „Az ember csak nevelés 
által lesz emberréHa a nevelés nehéz: milyen 
nehéz akkor a nevelve oktatás. 

Mert nekünk tanítóknak sem külön tanítani, 
sem külön nevelni nem lehet föladatunk. Ne-
künk egyedüli célra vezető eszközünk csak a 
„nevelve oktatás" lehet. Enélkül botorkál-
hatunk tanítói útunk rögös útjain, de azt a 
célt, mely lelkiismeretünket megnyugtathatja, 
el nem érjük soha ! A nevelve oktatás nehéz, 
de annál kedvesebb útját nem a kényelem 
párnáján, de az örökös kutatás útján találjuk 
meg. Nincs közülünk egy sem, ki nyugodt 
lelkiismerettel elmondhatná magáról, hogy 
annyi a tapasztalata és tudása, hogy azt bőví-
teni fölöslegesnek tartaná. 

Ha magunkat csakugyan a kezünkre bízott 
gyermekek atyjának tekintjük, akkor lépten-
nyomon kutassuk a gyermeki élet lelki világát. 
Fájjon nekünk az, mi nekik fáj; örvendjünk 
annak, a miknek ők örvendenek. Igyekezzünk 
a családi életet, annak örömeit és bánatait 
magunkévá tenni. Ismerjük meg az életet, az 
életnek minden fázisát. 

Ha ezeket megismertük és szívünkben él a . 
szeretet, akkor hiszem, hogy meglesz tanítói 
munkánk kívánt eredménye. A nevelve okta-
tással adunk csak az életnek igazi embereket. 
Míg ha csak oktatunk, vagy csak nevelünk: 
béna, mindig támogatásra szoruló, szánandó 
alakokot fogunk látni az élet útain, kik szemre-
hányó tekintettel néznek majd reánk tanítókra. 

Való igaz — és ezt ismétlem — az iskola 
a tanító. 

(Kolozsvár.) Elek Gyula. 
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Nyelvtani elemzések. 
Most már harmadízben vesszük a tollat a 

kezünkbe, hogy az elemi iskola némely nyelv-
tantanítási baklövéseire irányítsuk a tanítóság 
figyelmét. Legelső cikkünkben szólottunk a 
nyelvtanítás céljáról. A másodikban a nyelvtan-
tanítási botlásokról. Most a föntebbi cím 
alatt szintén ilyesféle hibákról akarunk röviden 
megemlékezni. Hogy a dologgal hamarosan 
végezzünk, be is hatolunk mindjárt ad mé-
dias res. 

Az elemzésekről akarunk tehát jelenleg szó-
lani. Mert hát az elemi iskolában ez sem halad 
a tudásnak teljes biztosságával a rendes me-
derben. 

Tudvalevő, hogy kétféle analízis van : szó-
tani és mondattani analízis. Mondani sem kell 
talán, hogy a kettő merőben különbözik egy-
mástól. A szótani elemzésnél ugyanis a szava-
kat magukban, minden vonatkozás, kapcsok 
nélkül, csupán sajátos önálló jelentésökben 
vizsgáljuk. A mondattani elemzésnél pedig épen 
a mondattagoknak egymáshoz való viszonyai, 
kapcsai képezik a [vizsgálatnak punctum sa-
liensét. Aki ennek a kétfajta elemzésnek distink-
cióit nem ismeri, az sohasem fog teljes biz-
tossággal elemezni. Mert nem ismervén a két 
fajta elemezési különbözetet, eljárásában a 
kétféle elemzés határbeli mesgyéit minduntalan 
át fogja lépni. Es valóban, ha az elemi isko-
lák nyelvtani analíziseit megnézzük, úgy talál-
juk, hogy a gyermekek úgy ugrálnak tájéko-
zatlanságukban a szavak elemzéséről a mon-
dattani elemzések mezejére, mint ahogyan 
ugrál egy poéma a szőkéről a barnára. Miért ? 
Mert hiányzik a tanításból a qui bene distin-
gué, bene doeet-féle tanítási elv. 

Ugyanazért, ha azt akarjuk, hogy elemzés-
beli tanításunk eredményes legyen, a szavak 
és mondattagok között erős válaszfalat kell 
vonnunk. Még pedig olyan magas válaszfalat, 
hogy azon a gyermekek az egyik területről a 
másikra át ne ugorhassanak. 

Ilyen választófal - emelés, ilyen mesgyézés 
volna mindjárt kezdetben, hogy úgy a beszéd-
részi, szótani, mint a mondattani elnevezéseket 
betanultassuk. Vagy ha ez a szó nem tetszik : 
begyakoroltassuk a gyermekekkel. Mert ha ezt 
teljes rigorozitással nem visszük keresztül, 
minden fáradságunk kárba vész. Továbbá szük-
séges, hogy megmagyarázzuk nekik, hogyha 
beszédrészileg elemezünk, akkor a szóviszonyí-
tókra nem nézünk, sőt ellenkezőleg azokat az 
útból egyenesen el kell távolítanunk, hogy 
biztos révhez, az igazság kapujához eljuthas-
sunk. Köztapasztalat például, hogy az elemi 
iskolai gyermek a legtöbbször : kertben, tavasz-

szol, sebességgel, asztalt stb., ha beszédrészekről 
esik a szó, hely-, idő-, módhatározóknak, illetőleg 
tárgynak minősít. Holott azok mint beszéd-
részek nem egyebek, mint ragozott főnevek. 
Itten tehát két hiba történt. Még pedig első 
sorban az, hogy a beszédrészek nagyszerencsé-
sen összekavartattak a mondattagokkal. Másod-
szor az a tévedés esett meg, hogy a beszéd-
részi elemzésnél a ragok is figyelembe vétettek. 
Yagy pedig az történik meg, hogyha ezeket 
a szavakat mondattani alapon vizsgálja a gyer-
mek, azokat mind egy szálig főneveknek 
minősíti. Tehát itt is átugrott a választó falon, 
az elkülönítő mesgyén túl a másik területre. 
Mert a mondattani elemzésnek nervusát : a 
szóviszonyítókat nem vette figyelembe. Ebből 
látszik, hogy mily szükséges itten a hajszál-
hasogatásig menő distinkció. 

Az összetett mondatok tanítása is hiányos. 
Azért azokról a gyermek lelkében maradandó 
nyom nem is maradhat. A tanítás ugyanis az 
összetett mondatokat egyszerűen csak odalöki 
a gyermek elé, mint a mészáros a szakácsné 
elé a pacalt. Tehát nem keletkeztet, csak ad. 
Pedig itten egyedül és kizárólag csak a gene-
tikus eljárás vezethet biztos, áttekintő ered-
ményre. Példa legjobban világosít. Vegyünk 
azért egy példát. Legyen a példa ez : ősszel 
száll a gólyamadár messzire. Ez a mondat, 
amint látható, egyszerű mondat. Akarok belőle 
összetett mondatot készíteni. Még pedig olyat, 
hogy abban a mellékmondat időhatározó mel-
lékmondat legyen. Evégett az egyszerű mon-
datból az időhatározói hangot ki kell vennem. 
Ki is veszem és módosítom. Ami alatt azt 
értem, hogy a szóviszonyítót : a vél ragot el-
hagyom mellőle, mert ennek a helyébe mon-
datviszonyító fog lépni. De emellett még más 
változás is fog rajta esni. A mondatviszonyító 
itten pedig ez lesz: akkor, mikor. Ekkép elő 
fog állani a kívánt összetett mondat: Akkor 
száll a gólyamadár messzire, mikor az ősz 
eljön. 

Ebből a genetikus eljárásból három dolgot 
fog látni a gyermek. Először azt, hogy a leg-
több egyszerű mondat összetettel is ki lehet 
fejezni. Másodszor meg fogja látni, hogy az 
összetett mondat hogyan készül. És ennek 
révén harmadízben azt is meg fogja tanulni, 
hogy midőn az egyszerű mondat összetett 
mondattá alakul, akkor a szóviszonyítók helyébe 
mondatviszonyítók lépnek és viszont. Mert az 
előbbi esetben a szóviszonyítás mondatviszo-
nyításba, az utóbbi esetben pedig a mondat-
viszonyítás szóviszonyításba olvadt át. 

Az ilyen tanítás: tanítás. De a dolognak 
egyszerű eldeklamálása nem egyéb, mint pacal-
dobás. 
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Sokat lehetne még a nyelvtantanítás bak-
lövéseiről mesélni, de nincs rá e helyen ele-
gendő tér. Egyet azonban, mivel rövidesen 
végezhetünk vele, el nem hagyhatunk. És ez 
nem egyéb, mint a főmondat és mellékmondat 
fogalmának szokványszerű meghatározása. A 
főmondat rendesen ezekkel a szavakkal kínozza 
az elemi iskola: A főmondat olyan mondat, 
amelynek önmagában is van értelme. Hogy 
milyen útszéli semmirevaló beszéd ez, az 
kitűnik a következőkből. Idézzük a föntebbi 
példát : Altkor száll a gólyamadár messzire, 
mikor az ősz eljön. Itt a főmondat : akkor száll 
a gólyamadár messzire. A mellékmondat : 
mikor az ősz eljön. Hát kérdjük, van a fő-
mondatnak itten magában teljes értelme? Aki 
ezt állítja, annak bizonyosan nincs rendben 
mind a négy kereke. Sőt ellenkezőleg, az 
értelme hiányos. Mert a két mondat csakis 
együttvéve képez egy orgánumot, tehát teljes 
értelmet. Mert ha a főmondatnak önmagának 
is volna teljes értelme, akkor mi az ördögnek 
settenkednék ott mellette a mellékmondat. Nem 
úgy tanító bácsik ! 

A főmondatot nem azért hívják főmondat-
nak, mert magában is teljes értelme van, 
hanem azért, mert abban van mindig a mon-
dat lelke : tehát a főgondolat. A mellékmondat 
pedig azért mellékmondat, mert abban foglal 
helyet a mellékgondolat. 

Ez a beszéd. A másik nem beszéd. Csak 
amolyan meggondolatlan szokványszerüség. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Erkölcstelen szokás ismétlő tan-
kötelesek között. 

Folyó év májusán egyik délvidéki tanító-
gyűlésen voltam jelen, melynek érdekes lefo-
lyásán gyönyörködött a lélek, épült minden 
jelenlevő tanító. 

A gyűlés folyamán különösen felköltötte 
figyelmemet egyik kartársunk ama szomorú 
jelentése, előadása, melyben tanítói lelkének 
egész megdöbbenésével juttatta a körnek tudo-
mására azt a fájdalmas körülményt, hogy 
vegyes ajkú, főleg oláh nyelvű községében az 
ismétlő, tehát a tanköteles gyermekek között 
vannak már 1, 2 sőt 3 gyermekes apák is. 
Kérte a kör támogatását eme botrányos állapot 
elhárítására. 

A jelentés elhangzása után többen azt a 
véleményüket fejezték ki, hogy a kör hiába 
tenne lépéseket a jelzett ügyben: szava el-
hangzanék a pusztában. 

Sokan, kik a dolgot és körülményeket köze-
lebbről ismerik, kik közül egyik „ próbaházas-

ságnak " nevezte a dolgot — avval érvelt, 
hogy minden intézkedés sikere a tapasztalás 
szerint ki van zárva. Ezt a nézetet vallotta a 
kör legtöbb tagja. Azt mondták: a fiú szolga, 
béres címén van a gazdánál s hogy mi történik 
a háznál levő lány és fiú között, ahhoz senki-
nek semmi köze. Ez ott állítólag szokás ; még 
föltűnést sem kelt. Szóval : a serdülő ifjak 
— a szülők tudtával, sőt határozott aka-
ratával — ilyen tiltott viszonyt folytatnak. 

Evvel a dolog fölött napirendre tértek. 
Véleményem szerint, mint néptanítók és nép-

nevelők, mégsem hunyhatunk szemet ilyen 
cselekedetek előtt. Legalább lépne érintkezésbe 
az érdekelt tanítói kör az illető megyével. 
Tudtommal ezt ajánlottá annak a bizonyos 
községnek érdemes jegyzője is, akinek saját 
hatáskörén belől minden e dologban tett intéz-
kedése hiábavalónak bizonyult. Aki jobbat tud, 
szóljon. Azt hiszem, kedves lapunkban is szó-
lanunk kell erről a dologról, tankötelesekről 
van szó. Hozzánk is tartozik ez a kérdés. 

Képzeljük el ottani kartársunk lelkiállapotát, 
midőn maga előtt látja a kiélt, lusta arcot, 
minden nemesebb érzés fölfogására, szellemi 
munkára képtelen tanítványt. 

Megtudtam többek között egyik jó kartár-
samtól azt is, hogy egy ismétlő-iskolai leány-
növendékét mutatta ki a napokban igazolatlan 
mulasztónak. A mulasztás oka az volt, hogy a 
tanköteles növendék gyermeknek adott életet . . . 
Hova jutunk? Mi lesz az ottani fiatalságból? 
Bár mondhatnók, hogy ez csak mese, csak egy 
lázas agy beteges szüleménye ! 

A növendék 15 évig iskolai törvények alá 
tartozik. Ha ezen a kóros állapoton az iskolai 
törvények keretén belől segíteni nem lehet, a 
polgári egyéb törvények keretében meg kell 
találni az orvoslás módját. Talán a szülőkre 
való hatással, vagy más módon, hogy ezek a 
szomorú dolgok megszűnjenek, vagy legalább 
bizonyos korlátok közé szoríttassanak. Kímé-
letlen végrehajtása kell ide egy általános intéz-
kedésnek. Jó hatással volna, ha szigorúbban 
megtiltanák, hogy 15 éven alul való gyermekek 
korcsmába járjanak, éjjeli táncos mulatozásokban 
résztvehessenek. Nálunk pl. minden vasárnap 
tart a mulatság késő estig, minden szülői fel-
ügyelet nélkül. 

Részünkről ebben a dologban tett intéz-
kedésünk kudarcot vallott. Illetékes helyen azt 
adták okul, hogy a vármegyei szabályrendelet 
csak 13 éven alóli gyermeknek tiltja meg a 
korcsmázást, mert a 14, 15 éves gyermek 
nálunk oly fejlett, hogy sokan maguk keresik 
már kenyerüket is s őket eltiltania ily dolgok-
tól nem lehet.: 



21. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

Tehát a 14, 15 éves növendék minden bán-
tódás nélkül korcsmázhat! 

Gondolkozzunk ezeken a szomorú jelen-
ségeken ! 

(Moravicci.) Széchényi Sándor. 

A siketiiéma gyermek. 
A siketnéma gyermek a halló gyermekektől 

csak annyiban különbözik, hogy nincs meg a 
hallási képessége, vagy csak igen kis mérték-
ben van meg, minek folytán a hangos beszédet 
nem tanulhatta meg hallás útján, de sőt 
elfelejti azt, ha tudta is előbb. Eszbeli tehet-
ség tekintetében azonban megegyezik a hallók-
kal. Tud gondolkozni, gondolatait meg is érteti 
másokkal mutogatás, vagyis jel útján. Amely 
siketnéma erre nem képes, az egy más vál-
faját képezi a siketeknek és némáknak : ezek 
a hülye-némák. 

A hülye-némák nem alkalmasak a tanításra. 
A normális siketnéma azonban, ha egyébként 
ép testi szervezettel bír : munkaképes, hasznos 
polgára lehet hazánknak. Mint ilyennek, meg-
érdemlik, hogy tanításban részesüljenek. 

A siketnémákat (értve itt mindig a normá-
lis elmebetegségűeket) mindazokra meg kell 
tanítani, melyek elősegítik azt a célt, hogy az 
életben ők is épen olyan önálló emberek 
lehessenek, mint a hallók. 

Legnagyobb akadályul szolgál eme cél elér-
hetése tekintetében az a fogyatkozásuk, hogy 
nem hallanak és az ezzel kapcsolatban álló 
némaságuk. 

A hallás már vissza nem adható nekik, de 
némaságuk megszüntethető, amennyiben a 
hangos beszédet meg lehet nekik tanítani. 

A már beszélni tudó, tehát nem néma, de 
siketen maradt embertársainknak eme meglevő 
s maradandó fogyatékosságukat elviselhetővé, 
állapotukat tűrhetővé tehetjük azáltal, ha meg-
tanítjuk őket arra, hogy a mások szájáról, 
általában a- velük beszélők arcáról lenézni 
tudják a beszédet. így pótoljuk hallás-hiányu-
kat és képessé tesszük őket arra, hogy mások 
hangos beszédjét is megértsék. 

Amidőn már így kitaníttatnak a siketnémák, 
csak a hallásban lesz különbség közöttük és 
a hallók között, de ezt emberi tudomány 
vissza nem adhatja. 

Míg ennyire lehet velük haladni, addig igen 
sok akadályt kell leküzdeniök a siketnémák-
nak, mi csak akkor lehetséges, ha a gyermek 
környezői segítségére sietnek az iskolának. 
Hogy ezt tehessék, úgy a szülőknek, mint a 
környezetnek, általában mindazoknak, kik 
iskolába járó, beszélni tanuló siketnémával 
érintkeznek, tuduiok kell, mit tesznek a sze-

rencsétlen gyermek előnyére, mit annak hát-
rányára ? 

Amint a siketnéma gyermek neki megfelelő 
iskolába kerül és ott kezdi tanulni a hangos 
beszédet, megtanulja egyes tárgyaknak a neveit, 
megtanulja a végzett vagy látott cselekvéseket 
hangosan kimondani: attól kezdve a szülők, álta-
lában környezete mindig kevesebbet-kevesebbet 
jeleljenek vele. Amint egyszer meghallották 
tőle hangzó nyelven valaminek a nevét, azt ne 
engedjék többé jelelni neki, de mások se jelel-
jék előtte, mivel amit ki tud mondani, azt 
már meg is érti a mások szájából is. A mu-
togatás, jelelés tehát fölöslegessé válik mál-
ékkor s amily arányban halad a siketnéma a 
beszédben, azon arányban kell kiküszöbölni a 
jelt a társalgásból. 

Sokszor tapasztalják azt a szülők vagy 
mások is, hogy a siketnéma gyermek például 
ma sok olyan beszédet nem ért meg, amit 
már máskor megértett. Ennek oka az lehet 
igen sokszor, hogy aki beszél vele, annak arca 
árnyékban van s így a siketnéma nem látja 
a mozdulatokat jól, pedig neki látnia kell a 
beszédet. A siketnémával tehát úgy kell 
beszélni, hogy a beszélő arca a világosság 
felé legyen fordítva. Amit a siketnémával meg 
akarunk értetni, azt ne mondjuk neki sebesen, 
avagy a fogak között dunnyogva, mert ekkor 
sem nem látja, sem ideje nincs arra, hogy a 
mondottakat egész terjedelmében fölfogja. Nem 
kívánatos azonban az sem, hogy nagy száj-
nyílással, úgymondva, tátogással, szaggatottan 
beszéljenek vele, hanem ehelyett a szájat és az 
egész arcot szépen, nyugodtan, természetes 
állásban tartva, kell vele beszélni. Ekkor érti 
meg legjobban a mások beszédjét. Ekkor képes 
arra is, hogy teljesen idegenekkel is érintkez-
het a hangos beszéd útján. 

Aki siketnémával akar társalogni, legyen 
türelme ahhoz, hogy közölni valóit többször is 
ismételje, mindaddig, míg meggyőződik róla, 
hogy a siketnéma valóban megértette őt. 

Aki úgy beszél vele, azzal a siketnéma is 
szeret beszélni. A hangos beszéd korrekt elsa-
játítása szempontjából nagyon is kívánatos, 
hogy a siketnéma gyermeknek olyan környe-
zete legyen, ahol ő beszélgethet társaloghat. 
Az iskolában töltött idő magában véve kevés 
ahhoz, hogy a közönséges életben előforduló 
társalgást elsajátítsák a siketnémák ; erre a 
szülők, a gyermek-társak, a testvérek sokkal 
alkalmasabbak, mint az iskola. Csak arra kell 
vigyázni, hogy eme társalgások ne legyenek 
jelekkel keverve, mert ekkor a jelre vigyáz a 
siketnéma s kevésbé a beszédre. A jelelést 
annyira megszokja, hogyha tudna is beszélni, 
nem teszi. A beszéd tudása pedig reájuk nézve 
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is sokkal fontosabb, mint a jel tudása. Beszéd 
nélkül nem lehetnek önállókká, miért is ezt 
megkedveltetni velük első kötelesség. Ha az 
életben boldogulni akarnak, meg kell tanulniok 
a hangzónyelvet, mert azt esak nem kíván-
hatják, hogy a sokszorosan több számban levő 
hallók tanuljanak meg az ő kedvükért jelelni. 

Ezt a szükségességet azonban csak felnőtt 
korukban érzik meg a siketnémák ; akkor, 
midőn minden oldalról hallókkal vanrak körül-
véve; akkor midőn a jeleikhez hozzászokott 
családi környezetből kikerülnek ; akkor, midőn 
látják, hogy mily nehezükre esik az idegenekkel 
való érintkezés; akkor, midőn a hangos beszéd 
hiányát anyagi kárukkal fizetik meg. Ekkor 
ismerik föl az iskola hasznát. Ekkor mondo-
gatják magukban: „jó lett volna megtanulni 
beszélni!" Míg gyermekek társaik között a leg-
nagyobb ellenőrzés mellett is igen sokat jelelnek. 

A szülők azonban tisztában vannak azzal, 
hogy az élet iskolájában mire lesz gyermekük-
nek szükségük, mire nern?! Eme messzelátott 
cél elérése érdekében adták siketnéma gyerme-
küket iskolába ; igyekezzenek hát az iskolával 
karöltve működni ama cél elérése tekintetében. 
S ha már az iskolában nem lehet minden 
siketnéma gyermeket elkülönítve tanítani, a 
családi körben vessenek gátat a beszédet aka-
dályozó jelelésnek. Különösen ne engedjék meg 
azt, hogy sorstársi szimpátiából több siket-
néma, különösen nagyobb avagy felnőtt siket-
némák társaságában töltse gyermekük a nap 
legnagyobb részét. Foglalják el siketnéma 
gyermeküket játékkal vagy munkával. Beszél-
jenek velük, amikor csak tehetik a hangzó 
nyelven ; de különösen ne hagyják felelet 
nélkül kérdéseiket, mert a halló gyermek is 
csak úgy tanulhatta meg a beszédet, hogy 
kérdezett ezt is, azt is és feleltek reá így is, 
úgy is. Ha ily módon járnak el velük, akkor 
a siketnéma is épen olyan boldognak érzi 
magát, mint a halló gyermek. Észre sem 
veszi fogyatékosságát. De, ha haraggal, gúny-
nyal elutasíttatnak, avagy üldöztetnek, nagyon 
is érezni fogják, hogy ők nem olyanok, mint 
a többi gyermekek. így lesz azután közülök 
sok makaccsá, durvává, mérgessé. Az ilyen 
bánásmódnak tulajdonítható az a köztudatba 
átment hiedelem, hogy a siketnémák mind 
mérgesek, mind kegyetlenek. Az ilyen bánás-
módot kerülni kell tehát, anélkül, hogy a 
másik szélsőségbe jussanak a szülők, mert a 
dédelgetés, kényeztetés, mindentől óvás épen 
úgy megboszulja magát, mint a durvaság. 

Az eddig elmondottak arra szolgáltak föl-
világosít ásul, hogy mit tegyenek a szülők és 
mitől óvják siketnéma gyermeküket. Most még 
véssék jól emlékükbe azt, mit ne tegyenek. 

A tilalom kizárólag a siketnéma gyermek 
beszédjére vonatkozik. 

A siketnémáknak a hangos beszédre való 
tanítása különleges tanítási mód, mihez csak 
az érthet, ki erre ki van képezve vagy benne 
gyakorlata van. 

A siketnéma gyermek beszédtanulása tekin-
tetében akkor tesznek igen nagy szolgálatot a 
szülők, ha gyermekükhöz hozzá sem nyúlnak 
oly célból, hogy azt beszélni tanítsák, avagy 
annak hibás beszédjét kijavítsák. A magasabb 
osztályokban járóknál jó, ha figyelmeztetik 
őket arra, hogy nem tisztán beszélnek. Mond-
ják is el előtte a hibásan kiejtettet többször 
hangosan, hogy a gyermek maga jöjjön reá a 
hibára, de ne nyúljanak se szájához, se nyel-
véhez s ne engedjék ezt tenni másoknak sem. 

Pontokba foglalva, a következőket tartsák 
szem előtt a szülők s általában a siketnéma 
gyermekekkel érintkezők : 

1. Ne engedjék gúnyolódás tárgyául föl-
használni őket, mivel ez jellemükre nincs jó 
hatással : de egyébként sem alkalmasak a 
gúny célpontjául, mert épen olyan értelmes 
lények ők, mint a hallók. 

2. Csak addig és olyan terjedelemben érint-
kezzenek velük mutogatással, jeleléssel, amíg 
a hangos beszédet meg nem tanulták, vagy 
amily mértékben még nem tanulták. 

3. Amit egyszer hangosan megnevezett a 
siketnéma gyermek, azt többé se ő maga, se 
a vele beszélők ne jeleljék. 

4. Aki siketnémával beszél, forduljon arccal 
a világosság felé s ne beszéljen se túl gyor-
san, se vontatottan vagy szaggatottan. 

5. Inkább többször kell ismételni a hozzá-
intézett mondanivalót, de jellel vegyesen ne 
beszéljen vele senki. 

6. Ne engedjék meg a szülök, hogy siket-
néma gyermekük jelelni tudó vagy szerető 
gyermekek társaságában sok időt töltsön; kü-
lönösen óvják a kisebb siketnémákat a na-
gyobbaktól, mert azok csak a jelelésben való 
gyakorlásra ösztönzik a kicsinyeket. 

7. A siketnéma gyermeket beszédjének ért-
hetetlenségére minél kevesebbet figyelmezges-
sék a szülők, de különösen idegenek, mert 
ezáltal elveszíti beszédkedvét; ha csak vala-
mennyire megérthető az, elégedjenek meg vele. 

8. Szájához, gégéjéhez avagy nyelvéhez iga-
zítás céljából csak az közeledjék, ki siketnéma 
oktatáshoz tényleg ért. 

Ha eme pontokat megtartják a siketnéma 
gyermekek környezői : nagy mértékben elő-
segítik őket a hangos beszéd megtanulásában 
és használatában. 

(Budapest.) Medgyési János. 
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Lealázó szolgálatok. 
A „Szombathelyi Újság" m. é. 9-ik számá-

nak tárcájában „A mi harangozónk" cím alatt 
érdekesen írja le Gryuk Pál, derék fiatal 
áldozópap, egy igazi harangozónak, akit a gyere-
kek Fránci bácsinak, a sihederek meg épen 
öregnek szólítanak, életét s életének körül-
ményeit. Annak a Fráncinak életét, aki 30 
esztendeig harangozott, azután pedig előléptet-
ték, amint a tárcaíró mondja: „lett azután 
sekrestyés, a mester (értsd : a kántortanító) 
embere ; s ennyi fontos-gondos tisztességen 
fölül — úgymond — pár évi-e nyakába sza-
kadt a céhmesterség". Tárcaírónk, igen helye-
sen, a tényeknek tökéletesen megfelelöleg kö-
vetkeztet: a „hivatal" első, legalacsonyabb foka 
a harangozás; ennél följebbvaló a templom-
céhmesterség, azután következik még a temp-
lom-atyai, jóval magasabb és hasonlíthatat-
lanul tisztességesebb állás vagy hivatal. 

— Hallja Fránci, maga derék ember ! — 
ily szavakkal dicséri meg a harangozóból 
sekrestyéssé avanzsirozott „hivatalnok"-ot az 
esperes úr, midőn Fránci bácsi jól ügyeskedett. 

Olyan napirendje van Fráncinknak, mint 
valami klastrombeli fráternak. Alig várhatja 
az istenadta a reggelt, hogy elhúzhassa a haj-
nalszót. Utána visszafekszik, ha még csalogatja 
a vánkos csúcsa. Télen ennyit megengedhet 
magának ; hanem az első harangszó idejére 
újra előbújik. Mint az óráé, olyan a járása. 
Dobog lábai alatt a folyosó deszkája. Kis vár-
tatva egy koppanás a szobán s megkezdődik 
a párbeszéd az ajtón keresztül: „Tisztelendő 
úr, szolgál misét?" A felelethez képest a kis-
vagy a nagyharang kötelébe kapaszkodik 
aztán . . . Minden jégfelhő elé külön harang-
zene. A búgó harangok szólamainak folytonos 
változtatásával, fantasztikus torony zenével vezeti 
be és búcsúztatja el a jégverési időszakot . . . 
Ezt nevezi jeles tárcaírónk „a harangozóélet 
költészeté"-nek. Akkurát : a falusi kántortanító 
típusa, azzal a különbséggel, hogy Fráncinak 
„beharangozás" és „papöltöztetés" után nem 
kell fölsietnie az orgonához, mert „Fránci már 
dörmög, ha gyerek hiányában a kórusra kell 
fölkapaszkodnia orgonanyomónak". A falusi 
kántortanítónak bizony orgonanyomóról és 
minisztergyerekekről is kell gondoskodnia. 
„Előnye", ha gyermekei vannak, kivált — nagy-
vakációban . . . 

Es mily találóan mondja tovább Fránci 
életírója: „A kenyeret adó kalászt mások sze-
dik le helyette, neki csak haza kell talicskáznia 
a szemes jószágot, mit a jól megszolgált haran-
gozó-kévék adnak ki." 

Cikkelye végén azt mondja a tárcaíró, hogy 

„nem kell jajgatni: nincsenek kiveszőben a 
típusok !" Igazat adtam neki épen a közel-
múltban, amidőn egy pénteki napon egy nagy-
birtokos társaságában egy nagyobb részben 
protestáns, kisebb részben katholikus vallású 
lakosokkal bíró zalavármegyei falun végig-
kocsikáztam. Épen „három órára" harangozott 
a falu közepén álló harangláb alatt egy úr-
forma ember: a helybeli kath. kántortanító 
— a porban játszadozó apróságok mondták 
meg, hogy ő — akit a felsőbb hatóságok „köz-
tisztviselő "-nek tartanak. „Nem kell jajgatni : 
nincsenek kiveszőben a típusok!" És szent-
igaz: van „a harangozóéletnek költészete". 

Fránci életleírásából kiviláglik, hogy a céh-
mester, aki csak vasár- és ünnepnapokon „fun-
gál" a templomban, többre, nagyobbra tartja 
magát a harangozó- tanítónál ; hisz az a bizo-
nyos céhmester-csizmadia - dupla-mester, aki 
illuminált állapotában palam-publice „kollégá"-
nak szólította a harangozó-sekrestyés-kántor-
tanítót, találóan fejezte ki „meggyőződését". 
Sőt a jelen volt osztálytanító úr jóízűen moso-
lyoghatott is rajta, mert hát az osztálytanító 
úr akkor, mikor a címzetes principális „kolléga" 
első kakasszóra „hajnalt" harangozni — persze 
csak úgy mosdatlan-fésületlenül, hajnali negli-
zsében — sietve-siet, ráér még a másik ol-
dalára feküdni és kellemes félálomban elkép-
zelni : hogyan, miképen gyakorolja magát a 
harangozó - kolléga a fonomimikai módszer 
szerint. Csak a földmíves gazda, meg a kocsis, 
meg a béres adja rá a reggeli imádság köz-
ben az áldást, ha a „közhivatalnok" esetleg 
nem elég korán fogódzott az cí-hang tanszeré-
nek függelékébe. 

Mert nem minden kántortanító él oly jó 
anyagi körülmények között, hogy harangozó-
helyettest vagy cselédet fogadhasson ; épen 
nyári időben cselédet kötéllel sem foghat. Óh, 
hányszor ültek össze már itt-ott az iskolaszék 
tagjai azért, hogy a kántortanító-harangozót 
kérdőre vonják és neki szemébe vágják, hogy 
rendesebben, pontosabban harangozzon ám, 
mert különben így lesz, úgy lesz. 

Sok, igen sok kellemetlenséget okozott már 
a plébános és a kántortanító, valamint a hit-
község vagy iskolaszék, meg a kántortanító 
között az, hogy az utóbbit harangozni és sek-
restyési teendők végzésére kényszerítik. Azt 
mondja aztán a nép, bizonyos jogosultsággal, 
vagy legalább is a maga eszejárásának logi-
kájával, hogy „a tanító a község és a pap 
szolgája" ; pedig a művelt papság maga sem 
tartja szolgájának a tanítót. — Egy csúnya polé-
miában, mellyel bizonyos vidéki lapban nem ré-
gen traktálták a publikumot, egy derék plébá-
nos azt írta: „. . . legyünk igazságosak! Igenis} 
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nem illő dolog megkívánni a tanítótól, hogy 
harangozzon". Tanácsot is ad a tisztelendő úr, 
midőn azt írja: „Biztosítok róla mindenkit, 
hogy ha nem lesz pályázó a harangozással 
egybekötött kántortanítói állásra, maga az 
iskolaszék lesz kénytelen a harangozási köte-
lezettséget a pályázatból törölni ; mert saj-
nálatra méltó volna a tanító, ha olyasmire kény-
szeríttetnék, amit nem vállalt önként magára." 

De hát a tanítóság (kántortanítóság) azt 
óhajtja, azt akarja, hogy a tanító még önként 
se vállalhassa el a harangozást és a sekrestyési 
teendők végzését. 

A „Szombathely-egyházmegyei r. kath. ta-
nítóegyesület"-nek mind a húsz körében indít-
ványt tettek, hogy „az egyesület tegyen lépé-
seket, miszerint a tanítói állással meg nem 
férő, illetőleg azt lealázó harangozói és sekres-
tyési teendőktől a kántortanítók mentessenek föl' " 

A vezetésem alatt álló egyesület központi 
bizottsága ezt az indítványt tárgyalta és engem, 
mint elnököt, utasított, hogy az egyesület nevé-
ben a következő indítványt terjesszem az Or-
szágos Kath. Tanügyi Tanács elé : 

„1. Mondassék ki, hogy a harangozás és a 
sekrestyési teendők teljesítése a tanítói, illető-
leg kántortanítói állással összeférhetetlen és 
hogy a harangozási és sekrestyési kötelezett-
ség a tanítói tekintélyt lealázza. 2. Kántor-
tanítói állással a harangozói és sekrestyési 
teendők végzésének egybekötését jövőre az egy-
házmegyei hatóságok tiltsák meg. 3. Tanítónak 
vagy kántortanítónak tiltva legyen a haran-
gozást és sekrestyésséget elvállalni. 4. Kéressék 
meg a nagymélt. püspöki kar, hogy et indít-
ványt emelje határozattá s az összes egyház-
megyei hatóságok egyházmegyéjük területén 
ebben az értelemben intézkedjenek." 

Én tehát az idézett in-dítványt az Országos 
Kath. Tanügyi Tanács elé terjesztettem, mely 
azt elfogadván, értesülésem szerint a herceg-
primási hivatalnak megküldötte. 

Igaz, hogy sok helyen a kántortanítók ma-
guk az okai a kellemetlenségeknek, a súrló-
dásoknak, az egyenetlenkedéseknek. Ezt nem 
szabad tagadnunk. Ám megfordítva is áll a 
dolog itt, vagy ott. Nem régen történt, hogy 
egy fiatal kántortanító, aki ezt az ügyességet 
sem a képzőintézetben, sem a gyakorlatban 
— mert mint volt osztálytanító a harangkötél-
hez soh'se nyúlt és a sekrestye belsejét sem 
látta soha — nem sajátította el, megfordítva 
adta a papra az inget : a jelen volt ájtatos 
hívek nevettek rajta, a plébános pedig bosszan-
kodott. Más esetben egy kántortanító fordítva 
adta oda a kordát és a káplán, akinek a tanító 
megválasztása akarata ellenére történt, leejtette 
azt. Nem mondom el, minő, nem a szent falak 

közé való scénáknak voltak szem- és fültanúi 
a gyermekek és a felnőtt hívek azért, mert a 
tanító nem vette föl a leejtett tárgyat. 

Gyújtsa meg a tanító a gyertyákat rosszul ; 
ne öltöztessen tetszés szerint ; ne mosasson 
templomi fehérneműt s ne süssön ostyát úgy, 
ahogyan kell ; ne szépen harangozzon ; ne 
jókor harangozzon; felhők elé való harangozással 
késsen meg, aztán verje el a határt a jégeső: 
akárhány helyen megvan a baj, a kellemet-
lenség! Ezer szerencse, hogy a legtöbb plébá-
nosnak több esze van, mint az egész falunak, 
s hogy a plébánosok túlnyomó része mégse 
tekinti a kántortanítót szolgának. 

Sajnos, vannak egyes tanítók, akik a dolog-
nak csak anyagi oldalát tekintik és bizonyos 
haszonért hajlandók bármiféle szolgai teendőket 
is végezni. Ez helytelen és illetlen dolog, mert 
manapság a tanítótól több intelligenciát kíván 
a társadalom. Kell, hogy a tanítóság magasabb 
színvonalon álljon, mint a régi iskolamesterek 
állottak; habár, — mellékesen említem meg — 
magam is ismertem gyermekkoromban, 40—45 
évvel ezelőtt, „mestereket", akik képzettség és 
műveltség dolgában ma is díszes példaképül 
szolgálhatnának nem egy mai fiatal osztály-
tanítónak, de akik szép egyetértésben, békes-
ségben éltek évek hosszú során át a néppel is, 
a plébánossal is, sőt még a „ segéd " -tanítóval 
is. Még ma is megemlegetik őket — az öregek. 

Hogy főpásztoraink nem óhajtják és nem 
akarják a kántortanítókat ama teendőkkel 
terheltetni és állásukban őket lealacsonyíttatni, 
kitűnik abból, hogy a kath. tanítóképzőintéze-
tekben mind-mind nagyobb súlyt fektetnek a 
növendékek kántori és zenei kiképeztetésére ; 
míg ellenben ez intézetekben a sekrestyési és 
harangozói „ minősítés "-ről szó sincs. 

Hányszor és hány helyen volt csetepaté 
azért, mert kíharangozáskor, beharangozáskor 
stb. a gyermekek kongatták a harangokat ; 
mert nem volt jó az ostya ; poros volt az 
oltár ; az ámpolnából kidöntötték a bort ; a 
filiális-mester nem leste a toronyból a máter-
ból misézni jövő papot stb ! (Akadt már olyan 
rosszlelkü ember is, aki ezekből azt magyarázta 
ki, hogy a tanító vallástalan!) 

Hogy némely helyeken feszült a viszony 
pap és tanító között, lelkemre mondom, a leg-
több esetben a fönti okok idézik elő, és csak 
ritkán a politikai véleményeltérés vagy nézet-
különbség. Mert azokat az egyházi törvényeket 
vagy épen azokat a folytonosság által mintegy 
törvénnyé vált szokásokat, melyek évtizedekkel 
ezelőtt a pap és tanító között levő viszonyt 
szabályozták, egyik kor a másiktól lényegtelen 
és csekély változtatással vette át. Már pedig, 
mint egy jeles pedagógusunk is megjegyezte, 
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tekintettel kell lenni arra, hogy a népoktatás-
ügy szerencsésebb irányú fejlődésével együtt 
a tanítói karnak is haladnia és tekintélyében 
emelkednie kell. 

Nem fáj a felekezeti tanítóságnak az, hogy 
lelkésze első sorban felsőbb hatóságát kép-
viseli; ezt kimagyarázni a mi törekvésünkből 
igaztalanság volna. A papi tekintélynek soha 
sem fog ártani az, ha a tanítóság nincs szolgai 
teendőkre kárhoztatva ; ilyesmi a szeretet em-
bereinek eszébe sem juthat. 

Epen korunkban szükséges, hogy az egyetértés 
és békesség szelleme valóban szoros munkatársi 
viszonyban fűzze össze a papságot és a tanító-
ságot, hogy áldásos munkát végezhessenek az 
egyház életében és magyar népünk érdekében. 

Testvéri szeretettel, békességben, egyetértés-
ben és a vallás szellemében törekedjünk a 
vallás éltető erejével és igaz, hazafias közös 
érzéssel egymást támogatni, népünket nevelve 
oktatni ; de akkor vegyük le a tanítóságnak 
amúgy is túlterhelt vállairól azokat a régi 
korból származó kötelezettségeket, melyek a 
szolgaiság lealacsonyító munkájában és helyén 
megfosztják őt a szükséges tekintélytől és aka-
dályozzák legnemesebb teendőik teljesítésében ! 

A magyar kántortanítók mozgalma különben 
nem áll magában. A többek között a német-
országi tanítók gyűlésén az egyházfi-szolgálat 
alól való fölmentésre nézve következőleg ér-
veltek : 

A történet tanúsága szerint az egyházfi-
szolgálat volt az eredeti, a tanítóskodás pedig 
a később ráruházott hivatal. Régebben az 
egyházfi-szolgálat volt a fontosabb, az iskolázás 
csak kevésbé fontos mellékfoglalkozás. 

A lealacsonyító egyházfi-szolgálatok közé 
tartoznak azok a foglalatosságok, amelyekben 
az egyházfi sem nem segédje, sem nem helyet-
tesítője a papnak, hanem az ő és a község 
szolgája, midőn oly dolgokat végez, melyekhez 
semmiféle képzettség nem kívántatik. 

Az egyházfi-szolgálat 1-ször megakadályozza 
a tanítót a tanításnak pontos, lelkiismeretes 
gondozásában ; 2-szor gyakran igénybe veszi a 
tanító idejét az iskolai órákon túl is s ez-
által megfosztja őt az üdüléshez és tovább-
képzéshez szükséges időtől is; 3-szor úgy az 
egyházközség mint a pap részéről a tanítónak 
sok kellemetlenséget okoz; 4-szer az egyházfi-
szolgálat a tanítónak oly szükséges tiszteletet 
és tekintélyt csökkenti. Habár az egyházfi-
szolgálatok tisztességes funkciók, mégis ellen-
tétben állanak a tanítói hivatással. Ez tudo-
mányos képzettséget igényel és tisztán szellemi 
foglalkozás ; amazok gépies dolgok, melyeknek 
elvégzésére minden éptestű ember alkalmas. 

(Sárvár.) Barabás Gyiiryy. 

A tanítóképzők fölngyelete. 
— Válasz Szabó E. „Áldatlan küzdelem" c. cikkére. — 

Ha van Magyarországon testület, amelyet 
nem lehet hiúsággal, önzéssel, a személyi ér-
dekek hajhászásával vádolni, úgy a tanítóképző-
tanárok testületét bizonyára nem. E testületnek 
másfél évtized óta kifejtett energikus reform-
törekvéseit mindig a tiszta eszményiség, a nép-
oktatásügy s közvetlenül a tanítóképzés való 
érdekei vezették. Többször, például az állami 
tanítóképesítés kérdésében, hajlandó volt a kez-
dettől fogva gyakorolt jogait is föláldozni az 
ügy javára. A tanítóképzők szakfelügyelete 
ügyének fölszínre hozásában és sürgetésében 
sem a hiúság vagy bárminemű érdek nem 
vezette a tanítóképző-tanárokat (könnyű lesz 
ezt később bebizonyítanom), hanem a tanító-
képző-intézeti oktatás és nevelés egyetemes, 
egységes s az eddiginél fokozottabb mértékű 
eló'haladása. 

Azt hiszem, senki sem, Sz. E. sem kétel-
kedik azon, hogy valamelyik iskola szakszerű 
fölügyeletének szakszerűbbé tétéle javítja azon 
iskola oktatását s nevelését. Erre a javulásra 
pedig a tanítóképzésnek nagy szüksége van. 
Mert ha az utolsó két évtized alatt sokat is 
haladt a tanítóképző-intézeti oktatás, ez a 
haladás egyéni s nem általános volt. Vannak 
kiváló tanítóképző-tanárok és gyengék, s ami 
különösen fontos, igen fejlett s magas szín-
vonalon mozgó intézeteink s igen elhanyagoltak. 
Aki több hazai képzőben megfordult, annak 
rögtön föltűnt, hogy a képzőintézeti oktatás 
szelleme, iránya s módszere sokkal nagyobb 
különbségeket mutat, mint amennyi az oktató 
s az intézet egyéni szabadságának rovására 
írható. Hiszen vannak intézetek, amelyekben 
ma is alig történik egyéb, mint ami az ötvenes 
években általános volt, t. i. az elemi iskolai 
egész tananyag methodikai tanítása ; máshol 
meg a tanítás nagyon is abstrakt, középiskolai 
színezetű. Nem is feszegetve a szélsőségekben 
mozgó felekezeti irányzatokat, a nemzeti szellem 
szempontjából is óriási különbségeket találunk. 
Vannak képzőink (s hála Istennek, ilyen a leg-
több), amelyek magyarosság szempontjából semmi 
kívánnivalót sem hagynak fönn ; de egyesek a 
nemzetietlenségnek, sőt a nemzetellenességnek 
buzgó terjesztői. És e bajok, ameh eket nagyon 
is általánosan s halavány színekkel vázoltam, a 

* Nagy László munkatársunk mint a mozgalom 
egyik embere szól hozzá ehhez a cikkhez. Ugyanő a 
Magyar Tanítóképző szerkesztője. Állásánál fogva tehát 
első sorban hivatott a hozzászólásra. Máshelyről is 
érkezett idevágó cikk a fölvetett kérdés megvilágítása 
végett. Arra is rákerül a sor. Dr. G. J. 
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jelenlegi felügyeleti rendszer mellett tenyésztek 
szabadon. Ha e bajok (értem különösen a 
didaktikaiakat) az utolsó másfél évtizedben 
sokat is vesztettek súlyos voltukból: az egyéb 
tényezőknek tulajdonítható, abban a mai fel-
ügyeletnek semmi része sínes. Eszünk ágában 
sincs ezért a tanfelügyelőket vádolni. Nem a 
személy, hanem a rendszer a hibás, amely 
valósággal melegágya a képzők egyénies peda-
gógiai, didaktikai kóros eltérésének, a szellem-
beli éles ellentéteknek, szélsőségeknek. 

Ezzel szemben azt lehetne fölhozni : ott van 
az új törvényjavaslat, amelynek intézkedései, 
törvénnyé válás esetén, biztosítani fogják a 
képzők működésének kívánatos egységét. Ez 
csak részben igaz. Ugyanis a közoktatási mi-
niszter, bizonyára politikai s célszerűségi 
okokból, nem fogadta el a tanítóképző-tanárok 
egyesületének azon javaslatát, hogy az állami 
képesítő vizsgáló - bizottságok kerületenként, 
mint országos bizottságok szerveztessenek ; 
hanem az állami bizottságok intézetenként 
fognak működni. Ennélfogva azok a remények, 
amelyek az állami képesítő vizsgáló-bizottságok 
nivelláló hatásához fűződtek, tetemesen csap-
pantak. Az ésszerűség azt kívánja, hogy amit 
elvesztettünk a vámon, nyerjük meg a réven: 
ha nem tudjuk keresztülvinni a tanítóképesítő 
vizsgáló-bizottságok országos szervezetét, al-
kossuk meg tanítóképzö-intézeti főigazgatósá-
gokat, vagy ha úgy tetszik nevezni : a kerületi 
főfelügyelőségeket, amelyek az egységesítő sze-
repet betölteni hivatottak lesznek. 

Igen ám, csakhogy Szabó Elemér úr és az 
ő elvtársai azt a súlyos ellenérvet dobják az 
ügy hívei elé, hogy a képzők külön felügyelete 
meg fogja bontani „a népoktatás vezetésének 
egységét". Kénytelen vagyok ennek a tetszetős 
állításnak igazi értékét megszabni. Eleve meg-
jegyzem, nem az elmélet, hanem a tapasztalás 
embere beszél belőlem. A tapasztalás azt 
bizonyítja, hogy a tanítóképző és a népiskola 
működése közötti szerves kapcsolat fentartására 
a megyei tanfelügyelőknek adminisztratív ter-
mészetű működése általában igen kevés, némely 
helyen semmi hatással sem volt. 

A tanítóképzőknek a népiskolával való szerves 
kapcsolat fenntartására a csak kormányozni 
szerető tanfelügyelőknél sokkal életbevágóbb 
tényezői vannak. Ilyen tényezők : mindenek-
fölött a gyakorló népiskola, azután a tanterv, 
a nevelés szelleme, a tanítás iránya, vagyis a 
tanár maga, s a tanárnak a tanító-egyesületi 
életben való részvétele. Ezek sokkal értékesebb 
kapcsolatok a tanfelügyelői igazgatásnál, mert 
belső természetűek, tehát képesek valóban 
szerves kapcsolatot létesíteni. Ezeket a kapcsola-
tokat kell nekünk teljes erővel feljesztenünk, 

kiépítenünk. Maga a közoktatási kormány is 
tisztában van már e kapcsok értékével, amit 
mutatnak újabb intézkedései : a tanterv szerint 
megköveteli, hogy minden szaktanár tanítsa 
a maga tantárgyának részletes módszertanát; 
ugyancsak a tanterv azt jelenti ki, hogy a 
képző-szakiskola s a tanítást népiskolai szellem 
hassa át ; az új törvényjavaslat pedig kimondja 
a tanítóképző tanároknak iskolalátogatókul való 
alkalmaztatását. Ezek a kapcsolatok még rá-
szorulnak a fejlesztésre; hogy miként, annak 
taglalása most nem tartozik ide. Csak azt 
jegyzem meg, hogy ezen kapcsolatok erősbíté-
sére maga a hivatalát teljesen átérző tanító-
képző-tanárság törekszik a legélénkebben s nem 
sikertelenül. 

Tévedés tehát a megyei tanfelügyeleti rend-
szert úgy állítani szemünk elé, mint a nép-
iskola s tanítóképző közötti kapcsolat bizto-
sítékát. Mindamellett a népoktatásügy egységes 
vezetése érdekében elismerem annak szükségét, 
hogy a tervezett tanítóképző-intézeti főigaz-
gatóságok vagy kerületi főfelügyelőségek úgy 
szerveztessenek, hogy kerületük népiskoláinak 
bizonyos ügyeivel, értem a szorosan vett tanul-
mányi ügyeket, kénytelenek legyenek foglal-
kozni. 

Ezzel körülbelül kifejtettem a tanítóképző-
intézeti főigazgatóság ügyének lényegét. Mert a 
képesítés ügyét habár fontosnak tartom, de nem 
lényegnek. Egészen természetes, magától érte-
tődő kívánalom, hogy a tanítóképző-intézeti 
főigazgatónak tanítóképző - tanári, a megyei 
tanfelügyelőnek népiskolai képesítése legyen. 

Sokan azt kívánják, hogy a felügyelet kér-
dése úgy volna megoldandó, hogy a megyei 
tanfelügyelőtől tanítóképző tanári képesítés 
volna kívánandó. Ezzel elkerülnők azt a visz-
szásságot, hogy kisebb képesítésű egyének 
ügyeljenek föl magasabb képesítésűekre. ' A 
megoldásnak ez a módja elégítené ki leginkább 
a tanítóképző-tanárok magánérdekeit, mert ily 
módon a megyei tanfelügyelőségek a tanító-
képzői - tanárok számára lennének lekötve. 
Ezért azonban nem harcol a tanítóképző-tanár-
ság, inert a felfogása az, hogy a megyei tan-
félügyélőségi állásokat, mint a megérdemelt 
élőléptetés fokait, a kiváló népiskolai tanítók 
számára kell fönntartani. 

Ismétlem, minket nem hiúság, nem magán-
érdek, nem a rendkívül nagyrabecsült tan-
felügyelői kar kicsinylése vezetett az elítélt 
mozgalomban, hanem az eszményi ügyszeretet 
s annak belátása, hogy kultúrállami életünk a 
tanítóképző-intézetektől a mainál gyorsabb 
s egyetemesebb előhaladást s behatóbb, érté-
kesebb munkálkodást kíván. 

(Budapest.) Nagy László. 
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A nagyasszony látogatása. 
Ügy is lett ; — ahogy belevette nótárius 

uram a protokollumba, hogy még ez év nyarán 
az űj mesternek ház építtessék. (Talán még 
hamarább elkészült a ház, mint a jegyzőkönyv.) 

De nem is csodálkozom én azon egy cseppet 
sem. Bíró uram hatalmas ember volt nemcsak 
a pipatöltésben, hanem akaratának a keresztül-
vitelében is. Amit egyszer kimondott, meg-
tette, ha életébe került is. 

Itt pedig csak dicsérettel lakott jól, ámbár 
ez is jobb a semminél. 

Még a metropolis Jászberény hármas gyű-
lése is méltányolta érdemeit, s a nemzetes bíró 
uramnak köszönetét küldte! 

De meg is szolgált érte ! Hamarosan meg-
kötötték Szikszay János ácsmesterrel a kon-
traktust s ahogy az építés megkezdődött, mindig 
ott settenkedett. „Fiam, csak a fundamentumot 
csináljátok jól, -— ehelyett a szarufa helyett 
tán erősebbet hoznál", — még a gyékényt is 
maga választotta a Görbe-érből a legjobbat. 
Mintha csak neki csinálták volna. 

Ily képen nem is volt csoda, hogy mire a 
termést betakarították, ott állt készen az új 
mester háza a tusa Kis Andrásé mellett a 
jászberényi-úton. Most lett csak még nagy 
öröme a kis asszonykának, — hát még mikor 
belehurcolkodtak, volt is nekik mit, nem voltak 
ám ők. olyan ágrólszakadtak ! Szép fényes 
ágyak, tulipiros láda (akkor még ez járta), 
nagy diófa-asztal, székek, szentképek. 

A konyhát is beállították, a kamarába is 
volt mit bepakolni: pár oldal szalonna, liszt, 
búza, vaj. Bizony nem volt nekik szükségük 
semmiben. 

Hopp ! engedelmet kérek, százszor enge-
delmet. Hát az a kis sárgavirágos bölcső mit o O 
keresett ott a kisebbik házban, benne egy 
gagyogó, majd egész egyéves gyermek, akinek 
még az a szabadsága is megvolt, hogy a nagy-
tekintélyű bíró uram bajuszába is belekapasz-
kodhatott ? 

Nagy szó pedig ez, — magam is bámulom, 
de hiába, olyan igaz volt ez, mint teszem, 
hogy a bíró uramnak volt a legszebb bajusza 
széles Dózsa községében. 

Bizony nem is a szakállára választották meg, 
habár arra is adtak volna, mindamellett, hogy 
nem volt neki. 

Szól vala pedig egyszer bíró uram pár 
szenátor jelenlétében a fiatal mesterhez: „Hallja 
amice, azt a házat megcsináltattam, szentel-
tesse föl." 

Az amice megértette a gyengéd célzást s 
megnyugtatta a nemzetes urat, hogy ő is 
gondolt már erre s meg is lesz. Még akkor 
elhatározták, hogy Kisasszony havának első 
vasárnapján megtartják a szentelést, persze egy 
kis áldomással. (De jó volt is ezeknek a régi 
öregeknek !) 

Gyönyörű napra virradtak föl Kisasszony 
havának első vasárnapján. Igazi vénasszonyok 
nyara volt, — a nap még be sem kukkant az 
új ház ablakain, a fiatal mesterné már talpon 
volt. 

Hjá ! nagy gondok vártak reá. 
Naplement után eljöunek a meghívott ven-

dégei, — bizony ő kiakar tenni magáért. Ott 
voltak Róka Panna, Balogh néni kisegítőnek 
s jó másfél óra beletelt, míg a levesbe való 
csigát elkészítették, mert ilyen ünnepélyes 
alkalomra az dukál a levesbe. Néhány pár 
szárnyas állatnak is végére jártak, — egyik 
koppasztotta, másik vagdalta, még egy kis 
herőcecsinálásra is akadt idő, pedig tudták, 
hogy a tészta az emberféléknek nem igen 
ízlik. 

Ezalatt a mester uram parolázott, kicipelt 
a nagy házból mindent, elrendezte szépen, 
nem volt hátra csak a terítés, azt meg az 
asszonynépre bízta. A bort meg előtte való 
nap leszedte, — jó gyöngyösi volt, épen azon 
a héten hozatta a községével együtt . . . . 

A mesterné épen egy nyers tésztadarabnak 
vágta be a közepét, tetszik tudni azon ke-
resztül fodrosodik be a széle, — de nem márt-
hatta be a forró zsírba, mert a pitvarajtón 
egy gömbölyű asszony nem is jött, hanem 
szaladt be egyenesen az asszonykához. Az pedig 
meglepetésében mindössze annyit mondott: 
„Édes jó anyám!" — s karjai közé esett. Igen, 
a nagyasszony volt, onnan messziről a vén 
Mátra tövéből, ahol kankalin borítja a rétet, 
gyöngyvirág illatozik a cserjék között — s 
fehér hóvirág büszkélkedik az ormokon. 

Vége-hossza sem lett volna a kérdéseknek, 
ha a házszentelés nincs, vagy talán arra jött 
édes anyám ? — kérdé az asszonyka. 

— Nem én, lányom — feleié a nagyasszony, 
de már akkor fehér főkötővel ott forgott a 
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konyhába; ha valaki azonban a mesterre pil-
lantott volna, az bizonyosan meglátta volna 
azt a hamiskás mosolyt, amit a bajusza alól 
megeresztett, — dehát nem nagyon ügyelt 
már őrá senki, volt dolog a fazekak közt. Még 
szerencse, hogy a viszontlátás örömei miatt a 
leves el nem futott vagy a herőce meg nem 
égett. De nem történt semmi baj, minden 
elkészült szépen ; úgy esteli harangszóra 
összegyülekeztek a szenátor urak s egyhangú 
vélemény lett, hogy bizony nem volt hiány 
semmiben. 

El is pityizálgattak s jó későbe nyúlt 
nappaluk az éjszakába, mikor szétszélledtek. 
Másnap azután nyugalmasabb napjuk volt a 
mesteréknek, hanem volt is annyi kérdése a 
fiatal asszonykának, hogy a nagyasszony nem 
győzött eleget felelni. 

Később ellátogattak egyik-másik nagyobb 
helyre s mindenütt illő tisztelettel fogadták 
őket, a nagyasszony kocsiját megpakolták min-
dennel, egyik jó alföldi sajttal kedveskedett, 
másik egy élő háránykát ajándékozott (ezt Kis 
Panka adta, Isten áldott jó asszony volt !), 
Szikszay Tamás uram nem feledkezett meg az 
otthonmaradt öreg mesterről sem, küldött neki 
jófajú feketeföldi jász-dohányt. 

Midőn a nagyasszony azután felkészült, 
homlokon csókolta leányát, az meg belekapasz-
kodott „édesének" a nyakába s úgy sírt, — ve-
gyes könnyek voltak azok, a boldogság s a 
válás könnyei. „Nyugodtanmegyek el,— látom, 
jó helyen vagytok fiaim." 

A fiatal mesterné pedig könnyes szemekkel 
kisérte édesét, amíg csak látta, mintha nehe-
zére is esett volna a válás, de ahogy végig 
tekintett új házukon, tiszta konyhájukon, 
egyetlen gyermekén, eloszlott lelkéből a bánat, 
egy hálasóhajt küldött az egek Urához s nem 
bánta meg, hogy ott hagyta lombos erdőit, 
csergedező patakjait, tiszta levegőjét a vén 
Mátrának, ahol kankalin borítja a rétet, gyöngy-
virág illatozik a cserjék között s fehér hóvirág 
büszkélkedik az ormokon 

Ilyen volt a mesterfogadás és avatás 
a mult század elején a vastagnyakú privilégiu-
mos jászdózsaiaknál. 

(Jászdózsa.) Bévfy Lajos. 

I R O D A L O M . 
Dr. Neményi Imre: „ I f j ú s á g i könyvtárak és 

ifjúsági olvasmányok." Megjelent a Lampel-
féle könyvkereskedésben, Budapest, VI. ker., 
Andrássy-út 21. Ara 6 korona. Az iskolai ifjú-
sági könyvtárak ügye nagy változáson fog^ ke-
resztül menni a legközelebbi jövőben. Evek 
óta foglalkozik a népiskolai ifjúsági könyvtári 

bizottság azoknak a műveknek a megbírálá-
sával, amelyekből szervezett népiskolai ifjúsági 
könyvtárakat lehet csinálni s amelyekkel mint-
egy fundamentumát lehet vetni ilyen könyv-
táraknak. â. polgári iskolai ifjúsági könyvtárak 
is az új tanításterv életbeléptével lényeges vál-
toztatás alá fognak esni. Az ifjúsági könyvtárak 
messzeható erejét nálunk senki sem méltatta 
tüzetesebb munkában, mint dr. Neményi Imre 
közokt. min. oszt.-tan. negyedfélszáz oldalnyi 
gazdag tanulmányában. Igazán élvezetes és 
tanulságos olvasmány ez. Még nagyobb a 
haszna az ifjúság szív- és lélekvilágára, ha a 
műnek nagybecsű tanácsait követve rendezik 
be és kezelik az ifjúsági könyvtárakat. Egy-
ízben már szóltunk erről a műről lapunkban. 
Most, beküldetvén hozzánk, ismét őszinte meg-
győződéssel ajánljuk e művet beszerzésre. Tudo-
másunk szerint oly fontosnak tartották a tan-
testületek ezt a munkát, hogy némelyek kon-
ferenciáik alkalmával több ízben tüzetesen 
foglalkoztak ezzel a művel s ennek alapján az 
ifjúsági könyvtárak helyes kezelése kérdésével. 
Tartalma a munkának a következő : I. Beve-
zetés. II. Az ifjúsági könyvtárak fejlődésének 
története. III. Az ifjúsági olvasmányok fontos-
sága : pedagógiai és szociálpolitikai nézőpontból. 
IV. Az ifjúsági olvasmány megválasztása: 
psichologiai és általános nevelési nézőpontból. 
V. Mikor olvassanak gyermekeink ? VI. Hogyan 
olvassanak gyermekeink ? VII. A képesköny-
vek és illusztrációk. VIII. Az ifjúsági könyv-
tárak kezelése. Őszintén a legmelegebben 
ajánlhatjuk ezt a nagyon tanulságos és gyakor-
latilag kiválóan értékesíthető tartalmú könyvet 
beszerzésre és használásra. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Boór Erzsébet oki. tanítónőt a 
gajdeli áll. el. népisk.-hoz rendes tanítónővé; 
Pozsgai István oki. tanítót a szegvári áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Stumpf Mária szigetszent-
mártoni áll. el. isk. tanítónőt a rákosligeti áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Nagy Paula 
gajdeli áll. el. isk. tanítónőt a szegvári áll. el. 
isk.-hoz ; Wiedemann Blanka munkácsi és 
Meiselsné-Benedek Irma oroszvégi áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott : Vihrabaly József 
alsó-ábrányi munkaképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 760 koronát; Ballá Imre csik-
tapolcai munkaképtelen r. kath. tanító részre 
évi 102Ö koronát; Marusinszky Nándor lőcsei 
elaggott róm. kath. tanító részére évi 1320 
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koronát; Schurmom Endre rossinai róm. kath. 
el. isk. munkaképtelen tanító részére évi 520 
koronát; Csorogár János óesi munkaképtelen 
tanító részére évi 460 koronát; Dirlea György 
almási munkaképtelen gör. kel. tanító részére 
évi 760 koronát; Martéi Ágoston eleki közs. 
el. isk. munkaképtelen tanító részére évi 1000 
koronát; Csiszér Péter ctikszépvizi munka-
képtelen áll. segély, közs. isk. igazgató-tanító 
részére évi 1360 koronát ; Buttyán János 
csikpálfalvai munkaképtelen áll. segély, közs. 
tanító részére évi 880 koronát; Nagy József 
dobrai munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanító 
részére évi 800 koronát; Bret Mór balassa-
gyarmati munkaképtelen izr. tanító részére évi 
1640 koronát; ííovanecz János jekelfalvi róm. 
kath. el. isk. munkaképtelen tanító részére évi 
760 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett : 
néhai Csizmesija János mezőlaborci áll. elemi 
isk. tanító özv., szül. Berhy Erzsébet részére 
évi 600 koronát, Mária, Dénes és Alice nevű 
kiskorú árvái részére egyenkint 100 koronát, 
együtt 300 koronát, mindössze 900 koronát ; 
néhai Arányi Ferenc pankotai r. kath. tanító 
özv., szül. Rácz Dalma részére 601 korona 60 
fillért; néhai Tardiu Mózes nyug. kerülősi g. 
kath. tanító özv., szül. Ciurdár Johanna részére 
évi 311 koronát; néhai Kiss János földeáki 
róm. kath. tanító özv., szül. Zsideg Ilona 
részére 616 korona 80 fillér; néhai Valuseszku 
Dániel nyug. bogoltini közs. tanító özv., szül. 
Gerguleszcu Mária részére évi 300 koronát. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte : néhai Koroly Mihály volt topolyai 
g. kath. tanító Mihály és Miklós nevű árvái-
nak a kecskemétibe ; néhai Humen Sándor 
volt bedőházai gör. kath. tanító Irén és Hona 
nevű árváinak a debrecenibe ; néhai Grünwald 
Rafael volt gyomai izr. tanító Frigyes nevű 
árvájának a debrecenibe ; néhai Erdélyán Péter 
volt homolici közs. tanító Milena nevű árvájá-
nak a kecskemétibe ; néhai Pataky József volt 
kisrozvágyi áll. tanító Helén, Dezső és Zoltán 
nevű árváinak a kecskemétibe ; néhai Mirossay 
Mihály volt alsótravosci g. kath. tanító Elek 
és Chrysant nevű árváinak a kecskemétibe ; 
néhai Darvas Károly volt sárospataki r. kath. 
tanító Sarolta nevű árvájának a kolozsváriba ; 
néhai özv. CsulaJe Józsefné, Nagy Olivia volt 
hosszufalusi áll. óvónő Sámuel nevű árvájának 
a debrecenibe ; néhai Szádváry László volt 
varócsói g. kath. tanító Margit nevű árvájának 
a kecskemétibe ; néhai Pazuchanics György 
volt uj szemerei gör. kath. tanító Etelka és 
Valéria nevű árváinak a kecskemétibe ; néhai 
Kundráth Mihály volt alsógagyi gör. kath. 
tanító Amália nevű árvájának a kolozsváriba ; 

néhai Groholy Endre volt homorogdi g. kath. 
tanító Ilona nevű árvájának a debrecenibe ; 
néhai Szankulics László volt technai gör. kath. 
tanító Melánia nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néhai Padi Lajos volt böhönyei r. kath. tanító 
Gizella nevű árvájának a kecskemétibe; néhai 
Danyhó Mihály volt porácsi gör. kath. tanító 
Viktor nevű árvájának a debrecenibe ; néhai 
Simonidesz Pál volt szentpéteri ág. hitv. ev. 
tanító Vilmos nevű árvájának a hódmezővásár-
helyibe. 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Cs. Nem csodálkozunk rajta, hogy a közs. 

iskolai hatóság az uradalmi iskolánál töltött 
éveit nem számította be korpótlék alapjául, 
mert ön ezen állásra pályázása alkalmával nem 
jelentette be a már eddig megszerzett kor-
pótlék-igényt. Pedig az 1896. évi XXVI. 
törvény végrehajtására vonatkozó rendelet sze-
rint be kell jelenteni a megszerzett korpótlék-
igényt. — É. B. Ptruksa és másoknak. Föl-
világosításokért szíveskedjenek az Uránia 
igazgatóságához fordulni : VIII., Kerepesi-út. — 
1). F. Gombos. Tiszteletdíj iránti kérése — mint 
minden alapot nélkülöző — nem teljesíthető. 
Pótlékügye lenn van a kir. tanfelügyelőségnél. 
A kézimunka okt. díj és illetményeinek uta-
lása most történik. — V. J. Leányvár. Kor-
pótléka 27.922. szám alatt e napokban ki lesz 
utalva. — F. G. Lompért. Személyi pótléka 
meg van állapítva s innen 47.625. szám alatt 
nemsokára leküldik. — Sz. Gyula. A zene-
akadémiába való fölvétel végett folyamodjék a 
budapesti zeneakadémiához. — R. M. Az iskola-
széki elnök havi rés?letekben tartozik kiadni 
a korpótlékot a tanítónak. Örömmel vesszük 
tudomásul, hogy ön belép évdíjas tagnak az 
Eötvös-alap keretébe, azonban ezt a 3 korona 
beküldése mellett az Eötvös-alap pénztáránál 
legyen szíves bejelenteni. — 3 tanítójelölt. 
Miután önök Újpesten vannak, tehát a székes-
fővárosi rendőrség területén, forduljanak a 
budapesti m. kir. állami rendőrség főkapitányi 
hivatalához, ott megkapják a kellő fölvilá-
gosítást: vájjon megengedik-e önöknek, hogy 
Budapesttől Örsováig csolnakon tegyék meg a 
társas-kirándulást. — B. J. A hittan is rendes 
tantárgy lévén — az ebből kapott elégtelen 
osztályzat, ha ki nem javítják, szintén osztály-
ismétlésre kötelez. Az iskolaszéknek lenne 
hivatása, hogy gondos körültekintés után — 
amennyiben a körülmények megengedik — az 
illető hitoktató jóakaratát megnyerje ahhoz, hogy 
a tanuló el ne veszítse esztendejét. Természetes 
dolog, hogy ehhez az is kell, hogy a növendék 
a szünidőben tanuljon. Föl kell ugyanis tennünk, 



1 6 NÉFFANÍTÓK LAPJA. 3 4 . SZÁM. 

hogy a hitoktató valóban érdem szerint osz-
tályozott. — K. M. Mind a két kérdéssel for-
duljon a dévai állami tanítóképző-intézet igaz-
gatóságához. — Maros. Miután ön két eszten-
deig nem volt tanító, hanem katonai szolgálatot 
tett, hát bizony azt a nyugdíjba sem számítják 
be. — Katona, Igló. A tanítóképzőben 2 évet 
végzett egyénnek nincs joga ahhoz, hogy 3 évre 
el ne vigyék szolgálatra, ha alkalmasnak ta-
lálják. Rá nézve az is kedvezés, hogy második 
év végén képezdei tanulmányai befejezése végett 
mint besorozott katona, 2 évi halasztást kapott.—-
Sz. Gy. Érselind, F. L. és K. A. Avasvám-
falu. Ügyükben a szükséges intézkedések meg-
tétettek. — Ii. M. Szempc. A szomolnoki kérelem 
még nincs itt. Kinevezése függőben van. — 
11. Tivadar. Nyugdíjigény fölemelésénél a 
különbözet után mindig kell díjat fizetni. — 
Felvidéki. Már említettük, hogy Osipkay Lajos 
„Hogyan tanítsunk magyarul beszélni?" című 
műve ára 2 K 10 f. Kapható nála Abelován 
(Nógrád m.) —- L. Antal. Jobb állásra me-
néstől eltiltani a tanítót nem lehet, külö-
nösen a szünidőben való állásváltoztatástól 
nem. — N. N. Méltányos dolog, hogy a szülő-
nek alkalmat nyújtsanak arra, hogy a tanítás-
díjat legalább félév alatt fizethesse ki. — 
L. János. A kir. tanfelügyelőség út ján ter-
jessze be kérvényét a közokt. minisztériumhoz. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A tanítói állás védelme közoktatásügyi 

kormányunknak szívén fekszik. Az új törvény-
javaslatnak is egyik része a tanító jogait, 
anyagi, erkölcsi érdekeit védelmezi. Készséggel 
adtunk helyt az ország legnépesebb r. kath. 
tanítóegyesülete elnöke : Barabás György 
„Lealázó szolgálatok" című cikkének, mely 
arra törekszik, hogy széleskörű nyilvánosságra 
juttassa a r. kath. tanítók védelmére irányuló, 
s immár a prímásig elhatott s r. kath. papi 
körökben is a legtöbb helyütt rokonszenvvel 
fogadott mozgalmat. Régi, százados szokásokon 
alapuló tehertől akarják megszabadítani a róm. 
kath. tanítókart, melynek kebelében itt-ott 
még harangozol szolgálatot is követelnek a 
kántortanítótól. Az iskolaügy javára irányul 
ez a törekvés. A tanítói és lelkészi kar között 
az eddiginél szívesebb viszonyt fog teremteni 
a késdés sikeres megoldása. 

— Császka György kalocsai érsek, általá-
nosan tisztelt nagy alakja a főpapi karnak, 
elhunyt Budapesten. Mély vallásossága és erős 
hazafisága, úgyszintén áldozatravaló készsége 
ismert egész nemzet előtt. Áldás emlékére ! 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1904. 
év július havában belügyminiszteri engedelem-

mel a következő tanítók magyarosították meg 
nevöket: 1. Schieszler Emma (zárdai néven 
Mária Choritnia), nagyszentmiklósi tanítónő, 
Salgó-ra; 2. Mlinaritz (Mlinárics) Gyula, pécsi 
tanító, Molnár-ra; 3. ifj. Schöner Lipót, sz.-
fővárosi megbízott tanító, Csanyi-ra ; 4. Küh-
burger Erzsébet (zárdai néven Mária Benetia), 
nagyszentmiklósi lakós, Körös-re ; 5. Süssmann 
(Szüszmann) Arnold tanító, budapesti lakós, 
Balassa-va ; 6. Koller Rezső, veperdi tanító, 
Komjáti-ra; 7. Páskuly (Paskuj) Pál, holt-
marosi tanító, Erdélyi-ve ; 8. Rosenberg Vilmos, 
székesfővárosi tanító, Rózsa-ra ; 9. Hanancsák 
András, aradi lakós, tanító, Halmos-ra. (T. S.) 

— Álapítványi hely. A Borsodmegyei Ált. 
Tanító-egyesület nem tagdíjhátralékos tagjai 

•folyamodhatnak aug. 15.-ig Csiky Béla elnök-
höz Miskolcra, az ottani állami polg. fiúiskolá-
ban levő 2 alapítványi helyért, fiaik részére. 

— Gyűlések. A kassa-vidéki r. kath. tanító-
egyesület f. évi közgyűlését Kassán (a legény-
egylet termében) augusztus hó 24.-én (szerda) 
fogja megtartani, melyre az egyesület tagjait 
és a tanügy barátjait tisztelettel hívja meg: 
Tomeskó Alajos, elnök. —- A kecskeméti ev. 
ref. egyházmegyei tanítóegyesület f. évi aug. 
hó 18-án csütörtökön reggeli 8V2 órakor 
Nagykőrösön az egyháztanáes gyűléstermében 
Losonczy László elnöklete alatt tartja közgyű-
lését evvel a tárgysorozattal: 1. A közgyűlés 
megnyitása. 2. Elnöki előterjesztések. 3. A ta-
nítói fizetés rendezésének ügye. Előterjeszti 
Nagy Sándor ceglédi tanító. 4. A „Hangutánzó 
olvasás és írás tanítás" ismertetése dr. Göóz 
Józseftől. 5. Nagy Sándor „Jegyszámolás 
és példatár" című müvét ismerteti Técsi 
Zsigmond. 6. Vaday-íéle „Prot.Erkölcsi olvasó-
könyvet" bemutatja F. Szabó Ambrus nagy-
kőrösi tanító. 7. A pénztári számadás és költ-
ségvetés beterjesztése. 8. Az árvaházi gyűjtésre 
vonatkozó előterjesztés. 9. Eötvös-alap ügyéről 
értekezik Vargha István nagykőrösi ny. tanító. 
10. Tisztújítás. 11. Képviselők választása. 12. 
A jövő évi közgyűlés helyének és idejének 
megállapítása. 13. Netáni indítványok. 14. 
Jegyzőkönyv hitelesítése. 

Tartalom : Könyvtár a honvédkaszárnyában. Schlosz 
Lajos. — Népiskolai munkánk eredménye. I. Bökényi 
Dániel. II. Elek Gyula. — Nyelvtani elemzések. Szabó 
Kálmán. — Erkölcstelen szokás ismétlő tankötelesek 
között. Széchényi Sándor. — A siketnéma gyermek. 
Medgyesi János. — Lealázó szolgálatok. Barabás 
György. — A tanítóképzők főfelügyelete. Nagy 
László. — Szünóra : A nagyasszony látogatása. 
Bévfy Lajos. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Ta-
nítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., Vár, Iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

Á R J E G Y Z É K E , ^ 
A nyomtatványokat az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a portómentes 

hatóságok- és hivataloknak, a uetto-áröüszeg előleges beküldése mellett, portómenieseii 
kitlujük íücg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket : „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Budapest, 
I. ker.. Iskola-tér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben — a rendeltetési helyen kívül — az 
utolsó póstátis tudatni kérjük. 

Á) Az állam tulajdonát képező tankönyvek, 
a) Magyar nyelven. 

I. Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. sz., 

újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, T/i ív, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. A. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc-liez. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 3tí f, netto ára 30 f. Á. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f'. Á. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 drb 
betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 
20 f, netto ára 1 Ï . Á. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. Á. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 

Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13l/i ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Nagy L. Vezérk. a magy. nyelvtan tanításában a I. és 
n . oszt. sz. 8°, 6 ív, kötve, b. á. 40 f, n. á. 32 f. Á. 

Nagy L. Vezérk. a niagy. nyelvtan tanításában a III. és 
IV. oszt. sz. 8°, 14 ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 64 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvliöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. Á. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. Á. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. Á. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Dr. Kiss Aron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3l/< 
ív, kötve,,bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5l/i ív, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. Á. 

Dr. Beke M. Vezérk. a népisk. számtani oktatáshoz. 
8°, 14 ív, fűzve, b. á. 2 K 80 f, n. á. 2 K. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4'/< ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 53/4 ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 8Va 
ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Ny. Isk. 

Bartalus István. Énektanító vezérkönvv. I., II. évf. 
8°, 18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. A. 

Bartalus István. Énektanító vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12',a ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f. netto ára 2 K. Á. 

Bartalus István. Énektanító vezérk. V., VI. évf. 8°, 
18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf., 8°, 4',2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf., 8°, 4'/a ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'/2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, nettu ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 412 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. 8°, 5 ív, 
kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. A. 

Margitai J. Gyermekdalok. 8°, 2 ív, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. Á. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egészség-
tanhoz. 8°, 16'A ív, kötve, b. á. 1 K, n. á. 80 f. A. 

Dr. Széli I . Egészségtan. 8°, 53/s ív, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Maszák H. Kézi rajzminták. C. füzet (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f,' netto ára 1 K 4 f. K. B. 

Tornatanítás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. K. B. 

Kiss és Kun. Játéktanító vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanítók számára. 8°, 5 ív, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. Sajtó alatt. K. B. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges tanítá-
sának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 8°, 6 ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ív, bolti ára 2 IC 40 f, netto ára 1 K 60 f. K. B. 

Gönczy. Utasítás a földgömbhöz és telluriumhoz. 8°, 
8 ív, bolti ára 1 K 50 f, netto ára 1 K 20 f. 

b) Német nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Lederer A. ABC- és olvasókönyv, javított és egészen 

átdolgozott, képekkel ellátott kiadás. 8°, 7l/3 ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik, 55 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f. Á 

Gönczy P. Nyomt. mozgat, betiik, 65 drb betű, kemény 
táblapapirra felhúzva, bolti á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. A. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. ,8°, 11 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv.,8°, 16>/2 ív, kötve, bolti 
ára 68 f, netto ára 56 f. Á. 

Gáspár J. V. és VI. olvasúkönyv. 8°, 37 ív, kötve, 
bolti ára l K 44 f, netto ára 1 K 20 f. A. 
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Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17'/a ív. kötve, b. á. 90 f, n. á. 72 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'/a ív, kötve, bolti ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

Nagy t . Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanítá-
sához. 8°, 27 '/a ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
26 Va ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss-Mayer. Magyarok története népisk. V. oszt. sz. 
8°, 7 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz; 8°, 16'/4 ív, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. A. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 6 ív, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. Á. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy I'. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 4 K 

80 f, netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 30 f, n. ára 24 f. Á. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/a ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gönczy P. írásbeli mozg. betiik. 110 drb betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. A. 
Gönczy P. Nyomt. mozg. betűk. 110 drb betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9 Va ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 

tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'/z ív, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. Á. 

Nagy L. Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatok taní-
tásához. 8°, 1 3 ' / í v , kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 8', 4 ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'/4 ív, kötve, bolti .ira IG f, netto ára 12 f. A. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 '/s ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. III. olvasókönyv., 8°, 11 Va ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv.,8\ 15',4 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/3 ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
II—IV. osztálya számára. ,8°, 93/4 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Dr. Einericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8°, ,25 ív, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. Á. 

Dr. Einericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, la/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy- 8°, 
4Va ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 különféle alak, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

d) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti á. 30 f, n. á. 24 f. Á. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/a ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 

sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9Vi ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8J, 7Va ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 93/< ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. ,8°, 11Y* ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. III. olvasókönyv.,8°, 11'/« ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15V* ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/a ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28, f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'/4 ív, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. és 
II. oszt. sz. 8°, 8'/a, ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2V* ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 26 ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l'/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 
7 ív, kötve, bolti ára 60 t, netto ára 48 f. A. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
23'/a ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. A. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 75/s ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8°, 9 Va ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, 7 '/4 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkú isk. II - IV. 

oszt. sz. 8°, 9 '/2 ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-

hoz. 8°, 12 ív, kötve, b. ára 60 f, n. ára'48 f. A. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., Ií. osztály számára. 

8°, 5'/2 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. oszt. számára. 

8°, 10 ív, kötve, bolti ára 80 f, netto ára 04 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, l',4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 
Nagy E. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály számára. 

8°, 6V4 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. A. 
Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 103/4 ív, kötve, bolti 

ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 
Gáspár J. ÍV. olvasókönyv. 8°, 14 ív, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. A. 
Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30 Vs ív, kötve, 

bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanítá-

sában. 8°, 26'/a ív, kötve, b. á. 1 Ií 20 f, n. á. 96 f. Á. 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 

2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 
Kis-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 7 ív, 

kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 
Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 

27 V* ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 Ií. Á. 
Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, ,4'4 

ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 Ií. Á. 
Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak bolti 

ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 
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f ) Román nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC- és olvasókönyv. 8°, 5'A ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P. írásb. mozg. betűk. 100 db betíí, kem. 

táblapapirra felh., b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. A. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 100 

drb betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 
1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 13)'A ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f, Á. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában a 
népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 ív, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népisk. II. oszt. 
számára. 83, 2 ív. kötve, b. á. 16 f, n. á. 12 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román 
ajk. sz. I. r. 8°, 9*/2 ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'A ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajk. II —IV. o. sz. 8°, 
10'A ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. II. Olvasókönyv. 8°, 85A ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. III. Olvasókönyv. 8°, 11 l/t ív, kötve, bolti 
ara 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. IV. Olvasókönyv., 8°, 13'/2 ív, kötve, bolti 
ára 64 f, netto ára 56 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 28*A ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy 1*. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti, ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 812 
ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
4 lA ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

«/) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanításaira a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 9'/2 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 9V-' 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. oszt. 
számára. 8°, 91 2 ív, kötve, b. á. 48 f. n. á. 40 f. Á. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'/2 ív, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajk. II-IV. 

oszt. sz. 8°, 9'/2 ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6V2 ív, kötve, b. á. 40 f. n. á. 32 f. Á. 
Margitai J. Olvasókönyv a murák, horvát ajk. Ill — IV. 

oszt. sz. 8°, 8 ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 131/2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. K. B. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. K. B. 

Margitai J. Magyar AIÍC muraközi horvát ajkú isk. 
sz. 8°, 5'/2 ív, kötve, b. á. 30 f, n. á. 24 f. K. B. 

Margitai J. Vezérkönyv az írva-olvasáshoz horvát- és 
vend-vidéki iskolák számára. 8°, 5 V2 ív, kötve, bolti 
ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

i) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 ív, kötve, bolti 

ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez, 8°, 414 ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. A. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 83, l l ' /s ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. A. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°. 11 ív, kötve, bolti 

ára 60 f, netto ára 48 if. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

rutén ajkúak számára. I. rész. ,8°, 9 V2 ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számárai) >11. rész. 
8°, 8 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajk. II—IV. észt. sz. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28 V* ív, kötve, bolti ára 1 Iv 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss Áron. Magyarország története. V. oszt. számára. 
8°, 7'/2 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Valkovszky. Magyarország története. 8°, 4 V< ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

bj Sáros-zemplén megyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 63,4 ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

j ) Vend nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótábla vend isk. sz. az átdol-

gozott Gönczy ABC-hez. 20 lap b. á. 5 IC, n. á. 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC é.s olvasókönyv., 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P> Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gönczy P. írási), mozg. betűk. 92 db betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1K 20 f. K. 
Gönczy P. Nyornt. mozg. betűk. 100 db betíí, kem. 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 Iv. Á. 
Gáspár ,i. II. olvasókönyv. S°, 11 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. Á. 
Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'A ív, kötve, bolti 

ára 56 f, netto ára 48 f. A. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv., 8°, 16 ív, kötve, bolti 

ára 72 f, netto ára 56 f. Á. 
Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-

vidéki iskolák számára. 8°, 5'/2 ív, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. K. B. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
iskolák számára. (I példány - 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. Iv. B. 

Margitai .). Magyar olvasókönyv a vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 13'/2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Iv. B. 

Margitai J. Vezérkönyv a magyar írás és olvasás 
tanításához a horvát és vend ajkú iskolákban. 8°, 
5'/2 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz. 8°, 12'/a ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára., 8°, 6'A ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
oszt. sz. 87 2 ív, kötve, b. á. 16 f, n. á. 12 f. Á. 

Maszák 11. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 4V* 
ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 Iv. Á 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb különféle 
alak. Bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 
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II. Polgári és felsőbb leányiskolák 
számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönvv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17 '/s ív, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. K. B. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8 \ 21 Va ív, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K 70 f. Iv. B. 

Csiky Kálmán. A liazai alkotmány és jogismere alap-
vonalai, polgári és felsőbb népisk. szám. 8°, 81,4 ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 Iv 12 f. K. B. 

III. Tauf tó- és tauítóiiöképezriék 
számára 

Az 1. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképezdék 
növendékei számára. 8°, 123/s ív, fűzve, bolti ára 
2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'A 
ív, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. A. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 ív, kötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 K. Á. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és műforniái. (Pol-
gári iskolai tanítóképezdék számára.) 8', 22 ív, be-
kötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. Á. 

Bartalus 1. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24 4 
, ív. fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9', 4 
ív, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. Á. 

Ábrányi K. Zenészeti aestlietika. (Polgári iskolai 
tanítóképezdék számára.) 8°, 9'/2 ív, fűzve, bolti 
ára 3 Iv 60 f, netto ára 3 K. Á. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. Kisdedóvóképzö-intézeiek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 43/4 

ív, bolti ára 80 f. netto ára 60 f. K. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. osztály sz. 11 ív, 

bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. K. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. osztály sz. 8°, 17'/2Ív, 

bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K* 40 f. K. B. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 

ív, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 
Peres-Fodor-Exnor-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékliázakat vezető nők számára, 8°, 
Í2'/2 ÍV. számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, netto 
ára ?. K. K. B. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 íves, bolti ára 2 h' 40 f, netto ára 1 K 60 f. K. B. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve, bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. K. B. (1896.) 

Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve, b. ára 80 f, n. ára €4 f. K. B. 

V. Olasz nyelveu. 
A fiumei iskolák számára. 

Capellari stb. ABC- és olvasókönyv. (11. Libro di 
Lettura per la prima Classe.) lO'/e ív, kötve, bolti 
ára 70 f, netto ára 55 f. K. B. 

Capellari stb. II. olvasó. (II libro di Lettura per la 
II. Classe.) 8 ív, kötve, b. ára 70 f, n. ára 55 f. K. B. 

Capellari stb. III. olvasó. (II libro di Lettura per la 
III. Classe.) IB1 2 ív, kötve, b. á. 80 f, 11. á. 60 f K. B. 

Capellari stb IV. olvasó. (II libro di Lettura per la 
IV. Classe.) 20 ív, kötve, b. ára 1 Iv, n. ára 80 f. K. B. 

Czink. Fiumei földrajz. (Manuale de geografia.) 10'/4 
ív, kötve, bolti ára 1 20 f, netto ára 1 K. K. B. 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 
Commerciale.) I. rész, 12® s ív, kötve, bolti ára 4 Iv 
•!!> f. netto ára 3 K 40 f. K. B. 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 
Commerciale.) II. rész, 14'/2 ív, kötve, bolti ára 
4 K 60 f, netto ára 3 K 90 f. K. B. 

VI. Háziipari uiíivek. 
Kubinvi L. A háziipar könvve. I. fűz. n. á. 2 Iv. K. B. 

IL „ n. á. 2 K. K. B. 
„ „ „ ., III. „ n. á. 2 K. K. B. 

A magyar háziipar diszítinényei, magyar szöveggel, 
bolti ára 56 Ív, netto ára 42 K. Ii. B. 

Ugyanaz német szöveggel b. á. 56 K, n. á. 42 K, K. B. 
Ugyanaz francia szöveggel b. á. 56 K, n. á. 42 . Iv. B. 
Söi kézimunka-minták (32 minta, szöveggel) netto 

ára 1 Iv 80 f. K. B. 

VII. Tantervek é a szervezeti szabályok 
a népoktatási tanintézetek, képezdék, felsőbb leány-, 

kereskedelmi és ipariskolák számára. 
Tanterv a népiskolák számára. (1877. évi augusztus 

26-án 21.678. sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 54 f. K. B. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 

(1879. évi június hó 29-én 17.284. sz. r.) 8', 3 ív, 
tűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Tanterv a felső népiskolák (fiúk és leányok) számára. 
Az 1868 : XXXVIII. t.-c. és az országgyűlési vég-
zések értelmében. 8', 13A ív, fűzve, netto ára 30 f. Ny. 

Tanterv az ipari tanműhellyel egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi augusztus 16-án 
18.631. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a gazdasági szaktanítással egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi aug. 16-án 18.634. 
sz. r.) 83, 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. (1879. évi szept. 
hó 12-én 25.409. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. Iv. B. 

Tanterv a polgári leányisk. számára. (1887. évi aug. 
11-én 29.000. sz. r.) 8 \ 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanítóképezdék szá-
mára. (1882. évi február 6-án 3.998. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 82 f. Iv. B. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanítónőképezdék szá-
mára. (Nem kapható. Új kiad. fog megjelenni.) K. B. 

Tanterv a budapesti m. kir. állami polgári iskolai 
tanító-és tanitónőképző-intézetek számára.(1901.máj. 
22-én 498. ein. sz. r.) Bolti ára 68 t',netto ára 56 f. K.B. 

A kisdedóvónőképzö-intőzetek tanterve. (1891. évi 
57.472. sz. r.) Netto ára 24 f. K. B. 

Az állami kisdedóvónőképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. (1892. évi augusztus 26-án 29.973. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

Tanterv a házi-ipari munkamesternő-képezde számára. 
(1877 szept. 7-én 22.678. sz. r.) 8D, •/= ív, n. á. lOf. K.B. 

Felsőbb leányiskola szervezete. (1887. évi júl. 7-én 
28.999. sz. r.) 8 , 2 ív, fűzve, netto ára 76 f. K. B. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40.925. sz. 
r.) Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető rend-
tartási szabályok. (1887 július 7-én 28.999. sz. r.) 
Netto áru 28 f. K. B. 

A kereskedelmi tanonciskolák szervezete. (1897. évi 
máj. 24-én 25.314. sz. r.) B. á. 40 f, n. á. 32 f. K. B. 

A női kereskedelmi tanfolyam szervezete. (1900 jún. 
11-én 26.033. sz. r.) B. á. 26 f, n á. 20 f. K. B. 

A felső kereskedelmi iskolák szervezete. (18">5 aug. 
20-án 44.001. sz. r.) Bolti ára 80 f, netto ára 64 f. K. B. 

A középipartanoda szervezete. (1877. évi 23.042. sz. 
r.) 8°, 1 V 4 ív, fűzve, netto ára f. K. B. 

Az iparos tanonciskola szervezete. (1893. évi 33.564. 
sz. r.) 8=, 2'A ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Az iparossegédeket továbbképző tanfolyam szerve-
zete. (1894. évi augusztus hó 29-én 35.527. sz. r.) 
Bolti ára 12 f. ne'to ára 10 f. K. B. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tantérré. 
(19ii2. évi szeptember hó 2-l-én 66.569. sz. a. kelt 
r.) Fűzve, bolti ára 80 f. netto ára 60 f K. B. 
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VIII. Szabiilyreudeleleli. 
Szabályrendelet az állami népiskolai (elemi) tanítók 

és tanítónők képesítő-vizsgálatáról. (1900. évi dee. 
18-án 45.781. sz. r.) 8°, l'.g, ív. fiizve, bolti ára 
32 f, netto ára 24 f. K. B. 

Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók és 
tanítónők képesítő vizsgálatáról. (1902. évi február 
19-én 539. ein. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, bolti ára 50 f, 
netto ára 40 f. K. B. 

A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanítóképző-
intézet nevelőnői tanfolyamának szervezete, tanterve, 
és képesítő-vizsgálati szabályzata. (1898 évi 31.068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. K. B. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanítóképző-intézettel kapcsolatban szervezett orsz. 
felső nép- és polgári iskolai tanítónő vizsgáló-
bizottság szabályzata. (1898. évi 17.139. sz. r.) 8°, 
ls/8 ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-, 
felső nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tar-
tandó nyilvános, magán-, pót- és javító vizsgálatok-
ról. (1895. márc. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, 
netto ára 30 f. K. B. 

Az állami elemi népiskolai tanító- és tanítónőképző-
intézetek rendtartása. (1900. évi december 18-án 
45.781. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. K. B. 

Szabályrendelet a közs., nép-, felső nép-és polg. isk. 
tanítók testületekké alakulásáról és ezek működésé-
ről. 8°, '/2 ív, fűzve netto ára 10 f. Ny. 

Szabályrendelet az állami tanító- és tanítónő-képez-
dék tanárai és az állami vagy államila.g segélyezett 
községi, felső nép-, polgári és elemi iskolai tanítók 
ötödik évi pótléka megállapításáról. 8°, V2 ív, fűzve 
(1880—32.944. sz. r.) netto ára 16 f. K. B. 

Szabályrendeletek a volt határőrvidék területén levő 
népiskolák ügyeiről. (1877. okt. 16-án kelt legf. 
elhatározással.) 8°, 4'/2 ív, fűzve,n. ára 50 f. K.B. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. (1897—456. sz. r.) Bolti ára 50 f, 
netto ára 40 f. K. B. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó írófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33.868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-
jellegű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/< ív. (1888. évi 
dec. 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leányisko-
lák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan- és 
segédkönyveinek megbirálása, engedélyezése és hasz-
nálatba vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 25-én 
55.800. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

IX. l I las í túsoEs. 
l'tasítás a törvényhatósági közigazg. bizottságok szá-

mára a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fenntartott elemi iskolákban működő tanítók és 
tanítónők fizetésének rendezéséről. (1893. évi XXVI. 
t.-c. 1894. márc. 2. 10.000. sz. r.) Bolti ára 40 f, 
netto ára 32 f. K. B. 

Utasítás az állami elemi népiskolák gondnoksága és 
az áll. elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-
tanítói számára. (1901. évi május 21-én 32.055. sz. r.) 
Bolti ára 1 K, netto ára 80 f. IC. B. 

Utasítás a polgári felsőbb és községi elemi iskolák 
számadásainak szerkesztése körül követendő eljárás-
ról. '/! ív. (1874—21.556. sz. r.) Netto ára 4 f. Ny. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára, a 
népiskolai közoktatást rendező 1868-iki XXXVIII. és 
1876. XXVIII. t.-c. végrehajtása tárgyában. (20.311. 
sz. r.) 8 \ 3 ív, fűzve, netto ára 24 f. K. B. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára, a magyar-
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában.) 8D, 1 ív, fűzve. (1879—17.284. sz. r.) 
Netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a népoktatás 
állapotáról szóló statisztikai adatok tárgyában. 
(1901. március 21-én 2604/1890. ein. sz. r.) 8Û, l 1 » 
ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről az 
1868. évi XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a értelmében. 
(1883. június hó 26-án 13.217. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 12 f. K. B. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárainak szerkesz-
tése tárgyában. (1899. július 25-én 40.505. sz. r.) 
Bolti ára" 14 f, netto ára 10 f. K. B. 

Utasítás a polgári községek számára. (18ö8. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-c.) 8°, 4 ív, fűzve. (20.311. sz. 
r.) Netto ára 32 f. K. B. 

Ugyanaz német nyelven. 8°, 4 ív, fűzve, n. ára 40 f. K. B. 
„ tót 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K.B. 
„ román „ 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K. B. 

Utasítás a községi iskolaszékek, valamint a községi 
elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-tanítói 
részére. (1868. évi XXXVIII., 1876. évi XXVIII. t.-c. 
és 1902. évi okt. 21-én 44.246. sz. r.) Netto ára 
1 K. K. B. 

Utasítás a kir. tanfel ügyelők számára a kisdedóvás-
ról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi október 
8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 7" f. K. B. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyermek-
menedékházak felügyelőbizottságai (községi iskola-
székek és állami iskolai gondnokságok) számára a 
kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása 
tárgyában. (Vallás- és közokt. minisztérium 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

Utasítás a polgári községek számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi okt. 8-án 
44.000. sz. r.) Netto ára 1 K. K. B. 

Utasítás a törvényhatósági közig, bizottságok számára 
a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában. (Vallás- és közokt. miniszt. 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 40 f. Iv. B. 

Utasítás az állandó és nyári gyermekmenedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. (Vallás- és 
közokt. miniszt. 1892. évi okt. ö-án 44.000. sz. r.) 
Netto ára 44 f. K. B. 

X. Könyv- é s tmiszerjegyzékek. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-
mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. júl. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Jegyzéke a kisdedóvónöképzö-intézetek számára szol-
gáló könyveknek. (1892. évi 49.308. sz.) Netto ára 
30 f. K. B. 

I. Jegyzéke az áll , községi, társulati és magánjellegű 
népokt. tanintézetek, kereskedelmi és ipariskolák 
használatára engedélyezett tankönyveknek. 2 ív. 
(1888. évi dec. 20-án 17.358. sz. r.) N. á. 50 f. K. B. 

II. Jegyzék ugyanazokról. (1889. évi április 10-én 
14.539. sz. r.) Netto ára 10 f. K. B. 

III. Jegyzék ugyanazokról. (1890. évi ápr. hó 27-én 
15.826. sr.. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

IV. Jegyrék ugyanazokról. (1891. évi jún. 14 én 
26.704. sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

V. Jegyzék ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

VI. Jegyzék ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

VII. Jegyzék ugyanazokról.' (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 
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Vm. Jegyzék ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

IX. Jegyzék ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

X. Jegyzék ugyanazokról. (1897. évi 71.662. sz. v.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

XI. Jegyzék ugyanazokról. (1899. évi 19.004. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

XII. Jegyzék ugyanazokról (1891. évi 45.702. sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 

XIII. Jegyzék ugyanazokról. (1902. évi 13.262. sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 

XI. Népiskolai kezelési és rendtartási 
nyomtatványok. 

Iskolai pénztári napló AJ minta. N. ára 4 f. Ny. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 8 f. Ny. 
Népisk. költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. Ny. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló szám- -

adás (kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a ért.) N. ára 6 f. K. B. 

Felvételi napló a 2. m. 1 ív b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló. 1 ív 4 tanulóra. 

Bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Együttes összeírási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 belív 144, 1 külív 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. K. B. 

Bérszcrződés a kincstár által bérbeveendö épületek 
számára. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 

Tandíjmentességért folyamodók kim. 1 ív n.á. 4 f. K.B. 
Polg. isk. anyakönyv (kül- és belív). 1 ív n. á. 10 f. Ny. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül- és belív). 1 ív bolti ára 
10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Polgári isk. előmeneteli és mulasztási napló 6/5, 
1 ív 4 tanulóra. Netto ára 3 f. K. B. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
belív). 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

Minősítvényi táblázat tanítók számára. 1 ív bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. K. B. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 ív netto ára 6 f. K. B. 

Haladási napló (kül- és belív). 1 ív bolti ára 4 f, 
netto ára 3 f. K. B. 

Látogatási napló (kül- és belív). 1 ív bolti ára 4 f, 
netto ára 3 f. K. B. 

Kimutatás az áll. el. iskolába beiratkozott mindennapi-
és ismétlő tanulókról. 1 belív 84, 1 külív 42 ; anuló 
számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 belív 88, 1 külív 64 
tanuló számára. 1 ív b. ára 4 f, n. ára 3 f. Iv. B. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. Ny. 

XII. Kisdedóvodai és gyermekmenedék-
luízi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdcdóvónőképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata. 50 f. K. B. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve. 24 f. K. B. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézetben 

végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. K. B. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői kép.-vizsgálatra 

bocsátottak számára. B) minta. Netto ára 10 f. K. B. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. évi 
49.308. sz.) 30 f. K. B. 

Együttes összeírási kimutatás a 8—14. életévet be-
töltő gyermekekről. 4 f. K. B. 

Kisdedóvodai felv. napló, a/l m., b.á. 4 f, n.á. 3 f. K. B. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. K. B. 
Kisdedóv. mulaszt, napló, bel-és külív, b/1 m. 3 f. K. B. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyerni. névsora, 4 f. K. B. 

Nyári gyermekmenedékbázak vezetésére kép. anya-
könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Nyári gyermekmenedékliázak vezetésére képesítő 
_ bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára. 6 f. K. B. 

Állandó gyermekmenedékliázak vezetésére képesítő 
bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

XIII. Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. K. B. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. K. B. 
Mulasztási kimut. (bel- és külív), b. á. 5 f, n. á. 1 f. K.B. 
Felvételi napló (bel- és külív), a/3 m., bolti ára 6 f, 

netto ára 4 f. K. B. 
Osztálynapló (bel- és külív), b. á. 5 f, n. á. 4 f. K. B 
Mulaszt, napló (bel- és külív), b/ 3 m„ b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és külív), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. K. B. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. K. B. 
Iparos tanonciskola szervezete. N. ára 40 f. K. B. 
Ipariskolai ellenőrző-könyvecske. N. ára 30 f. K. B. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a 4 minta (bel- és külív). 1 ív 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára, b/4. minta (bel- és külív). 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

XIV. Nyomtatványok képzöintézetek 
számára. 

Felvételi napló, 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. Ny. 
Anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, netto ára 5 f. K. B. 
Időszaki értesítő, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Iskolalátogatási bizonyítvány, b. á. 3 f, n. á. 2 f. Ny. 
Osztályozó-ív (évvégi és évharmadi), 1 ív bolti ára 

14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítóképző oszt. bizonyítvány, b. á. 8 f, n. á. 6 f. Ny. 
Tanítónőképző oszt.bizonyítvány,b. á. 8 f, n. á. 6 f. Ny. 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, 

netto ára 5 f. Ny. 
Zenéből vizsg. anyakönyve, 1 ív b. á. Ili f, n. á. 12 f, Ny. 
Munkamesteriföianyakönyv, 1 ívb.á,16f, n.á.l2f. Ny. 
Tanítói oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítónői oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Bizonyítvány énekből, bolti ára 4 f, netto ára :! f. Ny. 
Munkamesternői bizonyítvány, b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról, bolti 

ára 5 f, netto ára 1 f. Ny. 
Kivonat anyakönyvből, 1 ív b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
Osztályozó-ív képesítő-vizsg. számára, l ív bolti ára 

11 f, netto ára 8 f. Ny. 
Osztálynapló, 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 1 f. Ny. 
Mulasztási napló GJ, 1 ív b. á. 14 f, n. á. 10 f. Ny. 
Orsz. anyakönyv népisk. tanítóságra képesített taní-

tókról. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 
Orsz. anyakönyv népiskolai tanítónőségre képesített 

tanítónőkről. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 
Kimutatás a tanító(nő)-képző I. osztályába felvételre 

jelentkezett folyamodókról. 1 ív bolti ára 8 f, netto 
ára 6 f. K. B. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai taní-
tóságra képesített tanítókról. Bolti ára 14 f, netto 
ára 10 f. K. B. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai tanító-
nőségre képesített tanítónőkről. Bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. K. B. 

XV. ISizonyííványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. b.á. 12 f, n. á. 9 f. K. B. 
Népisk. (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. Ny. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk sz. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 pd 

netto ára 4 f'. Ny. 
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Gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népiskolai 
bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 

Ipari szakosztállyal megtoldott felső népiskolai bi-
zonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 

Polg. fiúiskolái bizonyitvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
Polg. leányisk. bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
Polg. fiúiskolái bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Polg. leányisk. bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 f. netto ára 3 f. K. B. 
Tanítóképezdei bizonyítvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Tanitónőképezdei bizonyitvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Mnnkamesternöi bizonyítvány. 1 péld. n. ára 7 f. Ny. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. Ny. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. n. ára 10 f. Ny. 
Felső nép- és polg. iskolai tanítói oklevél. 1 péíd. 

netto ára 4 f. K. B. 
Felső nép- és polg. iskolai tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. K. B. 
Egyházi ének- és zenebizonyítvány. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
Elemi népisk. tornatanítónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 4 f. Ny. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. IC. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. K. B. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pd. netto ára 1 K -20 f. K. B. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézimunka-
tanfolyam-bizonyítvány. (32.028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

XVI. Felsőbb leányisk. nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. K. B. 
Jelentő-ív a tanév kezdetén. 1 péld. n. ára 4 f. K. B. 
Jelentő-ív a tanév végén. 1 péld. n. ára 4 f. K. B. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák számára 

(díszes kiállításban). Netto ára 1 K. K. B. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. Fűzve, b. á. 50 f, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

XVII. Felső keresk. isk. nyomtatványok. 
Felső kereskedelmi iskolák részére: B. ára N. ára 

1. Érettségi bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
2. Bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
3. Beíró-könyv, kül- vagy 
4. Tanulmányi napló, kiil-

belív . . . 8 f. 6 f. Ny. 3. Beíró-könyv, kül- vagy 
4. Tanulmányi napló, kiil- v. belív . 8 f. 6 f. Ny. 
5. Fegyelmi napló, kül- v. belív . . 8 f. 6 f. Ny. 
6. Kimutatás éretts. vizsg., kül- v. belív 10 f. 8 f. Ny. 
7. Osztály-névkönyv . . . 10 f. 8 f. Ny. 
8. Minősítő-táblázat tanárok részére . 8 f. 6 f. IC.B. 

XVIII. Női kereskedelmi szaktanfolyami 
nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és küliv.) 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

Bizonyítvány. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 
Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. b. B. 

Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statisz-
tikai kimutatás. 1 ív b. á. 10 f, n. á. 8 f. K. B. 

A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 
26.033. sz. a. k. r.) Bolti á. 26 f, n. á. 20 f. K. B. 

AIX. Tanfelügyelői kezelési nyom-
tatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Tárgymutató. II. minta. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Előadó-ív. III. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Iskolalátogatási napló. IV. m. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 ívn. á. 4 f. Ny. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. I ív n. á. 6 f. Ny. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 ív n. á. 2 f. Ny. 
Határidő-napló. 1 ív netto ára 4 f. K. B. 
Jegyzőkönyv a teljesített iskolalátogatásról. 1 ív netto 

ára 3 f. K. B. 

XX. Gazdasági ismétlő-iskolai nyom-
tatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 in., n. á. 3 f. K. B. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ívre 20 

név írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Haladási napló (bel- és küliv), egy ív bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. K. B. 
Mulasztási napló (bel- és küliv, egy ívre 10 név 

írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, küliv, 
egy ív 3 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3. f, belív, 
egy ív 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 

Mulasztási kimutatás, 1 belív 88, 1 küliv 83 tanuló 
számára, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

T a n e s z k ö z ö k . 
Szemléleti képek.* IV. szállítmány. Tartalma: 

1. Alföldi gazda udvara. — 2. Felföldi gazda udvara. 
— 3. A foldmíves nyári foglalkozása. — 4. Zöldség-
piac. — 5. Gyümölcstárlat. — 6. Fazekas és takács. 
— 7. Épülőfélben levő házak. — 8. Iskolaterem bel-
seje. — 9. A bükk és gyertyánfa. — 10. Mocsaras 
vidék tájképe, b. á. 13 K, n. á. 11 K 70 f. K. B. 

Gönczy P. A métermértékek falitáblája, magyar, 
német, tót, ruthén. vend és szerb nyelven. Bolti ára 
1 K, netto ára 90 f. K. B. 

Gönczy P. Szöveg a métermérték-táblához, német, 
tőt, ruthén és vend nyelven, b. á. 60 f, n. á. 50 f. A 
tábla szöveggel együtt. Bolti ára 1 K 60 f, netto  
ára 1 K 40 f. K. B. 

Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb nyelven, 
1 példány, b. á. 2 K 40 f, n. á. 2 K. K. B.' 

Rasch-féle természetrajzi ábrák (16 darab szinezett 
tábla, állat-, növény- és ásványtanhoz, táblapapirra 
felhúzva és 4'A ívre terjedő magyarázó szöveggel, 
netto ára 13 K 20 f. A. 

Bopp-féle természettani ábrák (10 darab színezett 
tábla, 4 ívre terjedő magyarázó szöveggel, felliúzat-
lan. Netto ára 8 K. K. B. 

Bopp-féle természettani (géptani) ábrák. K. B. 
Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). N. á. 12 IC. A. 
Metzner Alfons. Számvető-készillék az elemi és pol-

gári iskolák számára utasítással. N. á. 36 K. K. B. 
* Az I., It. és III. szállítmány nem kapható. 
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Bopp. Métermértékek gyűjteménye. Tartalma : 1 db 
bádogliter, 1 db bádogdeciliter, 1 db bádogcentiliter, 
1 db pléhköbliter, 1 darab pléhcentiliter és 1 db 
deciméter-fakocka, 1 db 1 kilogramm vassúly, 1 db 
10 dekagramm rézsúly, 1 db 1 dekagramm rézsúly 
és 1 db 1 gramm rézsúly, valamint egy méterrúd. 
Netto ára 10 K. A. 

Dohánytermelés 1 tábla 18 sz. N á. 2 K. 

JJJA. m. kir. tud.-egyetemi nyomda kiadványai. 
Kath. elemi népiskoláié számára. 

ABC- és olvasókönyv. 8°. 6'/8 ív, kötve, bolti ára 
36 f, netto ára 30 f. 

Német nyelven. 8°, 5Va ív, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 83, 5'/a ív, kötve, b. ára 32 f, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'/a ív, kötve, bolti ára 54 f. netto ára 44 f. 
Német nyelven. 8o,10'/8 ív,kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8°, 9'A ív, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, 16Vs ív, kötve, b. á. 96 f, n á. 80 f. 
Német nyelven. 8°, 16 ív, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 16'A ív, kötve, b. ára 96 f, n. ára 80 f. 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 ív, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 191/« ív, kötve, bolti ára lK28f , 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetéssel, 

III. és IV. osztály számára. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 17'A ív, kötve, b. ára 80, n. ára 66 f. 
Tót nyelven. 8°, 15'A ív, kötve, b. ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző, 8°, 2 lA ív, fűzve, b. ára 14 f, n. ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. osztály számára. 

8°, 10 ív, kötve, bolti ára 64 f. netto ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 8°, 

15 '/a ÍV, kötve, b. ára 82 f, n. ára 08 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

oszt. sz. 8°, 12'/2 ív, kötve. b. á. 88 f, n. á. 72 f. 
Tót nyelven. 8°, 12'A ív, kötve, b. ára 94 f, n. ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 ív, kötve, bolti 

ára 50 f, netto ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. oszt. számára. 

83, 6 ív, kötve, bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. szá-

mára 8°, 6'/2 ív, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 

ára 36 f 
osztály 

számára, 
f. 
ára 54 f. 
2 IC 62 f. 
1 K 78 f. 
2 K 30 f. 
2 K 30 f. 

Tót nyelven. 8°, 6'A ív, kötve, b. ára 42 f, n. 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. 

számára. Tanítók és tanítójelöltek 
8°, 12'/2 ív, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 

Tót nyelven. 8°, 9'/a ív, kötve, b. ára 64 f, n. 
Fali olvasótábla. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 
Német nyelven. 1 teljes péld. = 10 lap, ára 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 
Horvát nyelven. 1 teljes péld = 12 lap, ára 

Izraelita iskolák számára. 
Német. ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'/a ív, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák II. 

oszt. számára. 8°, 9'A ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 11 ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyalcorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. ós IV. oszt. számára. 8°, 171 a ív, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 17' a ív, kötve, b. ára 82, n. á. 68 f. 
Héber ÀBC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 4 ív, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 

8°, 8 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 
Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f. n. ára 30 f. 
Német. Számolási gyakorlókönyv a népisk. IV. és V. 

oszt. sz. 8°, 6'/a ív, kötve, ' b. á. 42 f, n. á. 36 f. 

Szerb iskolák számára. 
Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 

8°, 5'A ív, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 83, 103/< ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 85, 3'/2 ív, kötve, b. ára 22 f, n. ára 20 f. 
A karlóczai gör. kel. synodus által kiadott Kis Kate-

kizmus. 8J, 4'/s ív, kötve, b. á. 26 f, n. á. 22 f. 
A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák szá-

mára kiadott Katekizmus. 8°, 8'/a ív, kötve, bolti 
ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 3'A ív, kötve, b. á. 26 f, n. á. 22 f. 
Kis Katekizmus. 8°, l'A ív, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Román iskolák számára. 
Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-

mára. 83, 4'/a ív, kötve, b. ára 28 f, n. ára 24 f. 

F i g y e l i n e z t e t é s . 

Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél a kővet-
kezőket szíveskedjenek szem előtt tartani: 

1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 
az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

2. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk el 
megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendelkezési 
joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

3. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — ille-
tőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

4. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tankönyvek 
szolgáltatnak — a 28.078/90. sz. a. kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok mellett — ki. 

5. Magánszemélyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

6. A könyvküldemények portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenben, ha netto-áruk előlegesen 
beküldetik, povtómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómentesen küldetnek 
meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót a megrendelő tar-
tozik viselni. 

7. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapesten, 1904. évi augusztus hó 15. 

A m. kir, tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A kisfalv i ág. hitv. ev. iskolába okleveles tanítót 

keresünk. Fizetése 600 kor., s ha az állam megadja a 
kért segélyt, úgy 800 korona lakáson s kerten kívül. 
Pályázatok a háji evang. lelkészi hivatalhoz nyúj-
tandók be augusztus 20-ig. (Túrócz-Háj.) 

(924—II—2) 
A rajeczi izr. hitközség iskolájánál tanítói állás 

üresedésbe jővén, erre pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : 960 korona törzsfizetés és 100 korona lakbér. 
Pályázóktól kivántatik, hogy oklevelesek legyenek, 
a magyar és német nyelvet teljesen bírják és bibliát 
is képesek legyenek tanítani. A fölvétel egy próba-
évre szól. Cr-ak a megválasztott tarthat igényt 20 
korona útiköltségre. Az áliás szeptember elsejével 
töltendő be. Az izr. iskola zik elnöksége. Spitz Adolf. 

(925—III-2) 
Pályázat a parasznyai reform, kántortanítóságra. 

Fizetés : 692 korona államsegéllyel 800 korona, lakás, 
kert. Okleveles tanítók kérvényeiket szeptember l-ig 
a lelkészi hivatalhoz küldjék. Az állomás október 1-én 
elfoglalandó. Posta : Nagydobos, Szatmár megye. 
Sárközy Ignác, ref. lelkész. (912—II—2) 

Pályázat. TuróOz-Turánba kerestetik róm. kath. 
oki. kántortanító évi 800 koronáról i-zóló díjlevélre. 
A választás szeptember 15. Iskolaszék. (917- 11—2) 

Palonára (Bács-Bodrog megye) róm. kath. nép-
iskolánál II. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : készpénzben 584 kor. 80 fill., lakbér 100 kor-
községi pénztárból havonként előre, 3 hold 700/ieoo 
szántóföld, mely után adót és illetékegyenért. a tanító 
fizeti és törvényes ötödéves korpótlek. Kötelessége: a 
népiskolai törvény értelmében előírt mindennapi és is-
métlő-oktatást magyar, sokác, német nyelven előadni. 
Pályázhatnak tanítónők is. Ha férfi, tartozik isteni 
szolgálatnál kisegítésül lenni. Ha nő, a női kézimunká-
ban tanítást adni. Kérvények augusztus 25-ig a palonai 
iskolaszékre címezve, főtiszt. Fuchs József esperes 
úrhoz Hódságra küldendők. Az állás szeptember hó 
15-én foglalandó el. Az iskolaszék. (907-111—2) 

Nőipariskolát végzett okleveles kézimunka tanítónő 
állást keres. Megkeresések : „Nőipar tanítónő" H e v e s 
postrestante. (933 — 11—2) 

Torontál megye Györgyháza községben újonnan 
alapított róm. kath. jellegű magyar-német tannyelvű 
elemi iskola tanítónői állás betöltendő A ta-
nítónő az I—II. vegyes osztatlan oszt., az ismétlő-
iskola leányokat tanítani vallással egybekötve, ezen-
kívül a III—IV—V—VI. oszt. és ismétlő-isk. leányo-
kat a kézimunkában ingyen oktatni tartozik. Java-
dalmazás 800 korona készpénzfizetés, szabadlakás és 
190 ( -öl konyhakert élvezet. Pályázó okleveles ta-
nítónők Györgyháza községi iskolaszékhez intézendő 
folyamodványaikat augusztus hó 18-án déli 12 óráig 
adják be. Szeptember 1-én az állás betöltendő. 

Torontál megye Györgyháza megüresedett róm. 
kath. jellegű, magyar-német tannyelvű elemi iskola 
kántortanítói állás betöltendő. A tanító a III —IV — 
V—VI. vegyes osztatlan oszt., az ismétlő-iskola fiúkat 
vallással egybekötve az istentiszteletet ingyen végezni 
tartozik Javadalmazás: 1000 korona készpénzfizetés, 
szabadlakás és 190 Fj-ől konyhakert-élvezet. Stóla 
kis temetés után 2 kor., nagy temetés után 3 kor. 
Pályázó okleveles tanítók Györgyháv.a községi iskola-
székhez intézendő folyamodványaikat augusztus 18-án 
déli 12 óráig adják be. Györgyháza, 1904. aug. 1. 
AVinget Péter, isk.-széki elnök. Heinermann Péter, jkv. 

(943 - II—2) 
Szept. 10-től 9 havi szorgalmi időre róm. kath., 

képezdevégzett segéd-kántortanítót keresek. Fizetése: 
havi 20 korona, — mosás, világítás és ágyneműn 
kívül — teljes ellátás. Zagy varékas, Pest m. Boldizsár 
Pál, kántortanító. (952—11—2) 

Árva megye Jablonka községében államilag segé-
lye; t községi boritelepi iskolában tanítói állomás 
megüresedvén, melynek javadalma 800 korona és 
természetbeni lakás, hozzávaló nagy kerttel. A pályá-
zótól magyar és tót nyelv ismerete követeltetik. Tan-
képesítési okmányokkal ellátott folyamodványok folyó 
évi augusztus hó 25-ig az iskolaszékhez benyújtandók. 
Csakis róm, kath. tanítók pályázhatnak. (934 - II—2) 

Pályázat a mezögyán i reform, egyház énekvezér-
séggel összekötött fitanítói állomására. Javadalma : 
lakás természetben, udvar- és kerttel ; készpénz ösz-
szesen 805 kor. 86 fill., azaz nyolcszázöt korona 86 fill. ; 
továbbá 15 kat. hold föld; 8 hold legelő haszon-
élvezete, díjlevél szerinti értékelése 428 kor. 50 fül. ; 
temetési stóla tehető 100 koronára, minimális összeg-
ben. Összes-értéklés 1334 kor. 36 fill. Díjlevélben nincs 
biztosítva, de a polgári község a téli ismétlő-iskoláért 
szokott 40, azaz negyven koronát fizetni. Kötelességei 
részletezve vannak a díjlevélben. (Az 1—6. osztályú 
osztatlan fiúiskolát vezetni, templomi éneklést most 
orgona nélkül, ha ilyen állíttatik, orgonával vezetni, 
külön díjazás nélkül stb.) Pályázni kívánók 1904 aug. 
23-án próbaéneklésre jelenjenek meg Mezőgyánban 
(útiköltséget nem fizet ezért az egyház). Okmányokkal 
fölszerelt kérvények 1904 augusztus 20-ig Ónody Sándor 
reform, lelkész, iskolaszéki elnökhöz Mezőgyánban 
(Bihar megye), u. p. Geszt, adandók be. Megjegyez-
tetik, hogy megválasztott okleveles tanító egy év; 
próbaidő leteltével, a canonica visitatio Ítélete alap-
ján, kérheti állandósítását. Ideköltözésre az egyhár. 
40, azaz negyven koronát fog fizetni. Az állás el-
foglalandó 1904 szept. 1-én. (9 >1—11 - 2) 

Késmárk (Szepes) rkath. III—IV. leányosztálybar. 
tanítónői állomás aug. 30-án betöltendő. Javadal-
mazása: 900 K rendes fizetés, 200 K lakáspénz, 2í 
köbméter hasábfa, 60 K ismétlő-iskoláért. 

(971—II—2) 
A torjai alsórészi községi elemi népiskolához egy 

tanítói és egy tanítónői, a felsőrészi iskolához egy 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Alsórészi tanító 
javadalma : 800 korona, havi részletekben ; termé-
szetbeni lakás és 1000 [ -öl kert ; 5 öl tűzifa. Köte-
lessége : az iskolaszék utasítása szerint a minden-
napi és gazdasági ismétlő-iskolai fiuk tanítása, mely 
utóbbiért külön díjazás jár ; faiskola kezelése. A tanító-
nő jövedelme: 800 korona, havi részletekben; termé-
szetbeni lakás, 1000 -öl kert ; 5 öl tűzifa. Köteles-
sége : a mindennapi és ismétlő-iskola leánynövendékek 
vezetése utasítás értelmében. Felsőrészi tanító java-
dalma: 800 korona, havi részletekben; természetbeni 
lakás, esetleg lakbér. Kötelessége : a mindennapi 
(I VI.) és 1. r. ismétlők oktatása. Fölszerelt folya-
modások folyó év augusztus hó 24-ig alulírotthoz 
küldendők. Torja (Háromszék megye), 1904 július 5. 
Balázs Ferenc, iskolaszéki elnök. (834—II—2) 

Református orgonista-tanító, nőtlen, jeles képesí-
téssel és legjobb szolgálati bizonyítvánnyal, olyan 
állást keres, hol jó lakást talál. Megkereséseket kérek : 
Tanító, poste restante, Szászrégen. (966—II—2) 

Laj taszentmiklóson községi jellegű német-ma-
gyar tannyelvű elemi népiskolában osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : lakbér 
és kertilletmény 200 K, fizetés államsegéllyel 800 K. 
Csak okleveles róm. kath. vallású tanítók vagy tanító-
nők pályázhatnak, kik kérvényeiket f. év aug. 25-ig 
az iskolaszéknek helyben küldjék. i9,î0—II 2) 

Pályázat a drávaszerdahelyi reform, kántor-
tanítói állomásra. Javadalom : földben és pénzben 
államsegéllyel 800 koronára értékeltetett. Lakás : 
2 padlós szoba és mellékhelyiségek. 6o0 öl kert. Pá-
lyázhatnak okleveles tanítók és tanítónők. Pályázatok 
alulírotthoz aug. 20-ig beterjesztendők. Drávaszerda-
hely, pósta Harkány. Borsos István, lelkész. 

(964-11-2) 
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A rajeczi (Trencsén megye) róm. kath. népisko-
lánál elhalálozás folytán megürült kántortanítói állásra 
az iskolaszék pályázatot hirdet. Tanítói jövedelme : 
készpénzben 749'20 korona ; 6 öl puhafa 48 korona ; 
földjövedelem kataszteri becslés szerint 2'80 kor. — 
800 korona és a törvényes korpótlék. Kántori jöve-
delme több forrásból 536 6:! korona. Jő, új lakás ter-
mészetben. Előnyben részesül, ki több hangszerben 
járatos. Ha a megválasztott jó zenésznek bizonyul, 
kántori fizetése 300 koronával fölemeltetik. Fölszerelt 
pályázatok aug. 24-ig alulírotthoz küldendők be. 
A választáshoz, mely augusztus 25-én megejtetik, 
személyes megjelenés szükséges. A megválasztott 
szeptember 3-án köteles állomását elfoglalni. Baross 
Károly, iskolaszéki elnök. (965—II—2) 

A várnai (Trencsén m.) róm. kath. Il-od tanítói 
állásra aug. hó 3l-ére pályázat hirdettetik. Fizetése: 
800 korona, lakbér fejében 100 korona, failletmény 
60 korona. Pályázhatnak okleveles tanítók s tanító-
nők. Tannyelv magyar-tót. Pályázati kérvények nagy-
ságos Zlatházy János, iskolaszéki elnök címére kül-
dendők. (982-11 2) 

Ács községben (Komárom megye), a ref. elemi 
iskolához, újonnan szervezett ötödik tanítói állásra 
pályázat nyittatik. Javadalom : az egyház pénztárából 
400, államsegélyből 400, összesen : 800 korona, havi 
előleges részletekben ; egyszobás lakás, ennek fűté-
sére 40 korona. A megválasztandó tanító az I—H. 
osztálybeli fiukat vagy leányokat, esetleg két vegyes 
osztályt tanít, kerületi tanterv szerint. A kellőleg föl-
szerelt pályázati kérvények augusztus 25-ig Ó-Szőnyre, 
az ev. ref. esperesi hivatalhoz küldendők. Az állomás 
szeptember 15-én elfoglalandó. Nők is pályázhatnak. 
Ács, 1904 augusztus hóban. Kelemen János, ref. lel-
kész. _ (984—II—2) 

A verböci (Ugocsa, pósta Egres) ev. ref. egyház 
orgonista-tanítói állomására pályázatot hirdet. Java-
dalom : búza 18—20 köböl, föld 20 köblös (1200°), 
pénz 250 kor., oklevelesnek 72 kor. államsegély, fa 
8 öl, temető haszonértéke 80 kor., stóla 10—15 kor. 
Csirke 50—60. Kötelesség az egyházaknál szokásos. 
Fölszerelt kérvények augusztus 25-ig a lelkészi hiva-
talhoz küldendők. (985-11- 2) 

A bot i fa lvi ág. hitv. evang. egyház „Hrevusova" 
nevű irtványi iskolában egy tanítói állomás betöl-
tendő. Fizetés : 600 korona ; 20 pozsonyi mérő rozs ; 
20 pozsonyi mérő árpa ; 3 öl bükkfa és lakás. Taní-
tási nyelv : tót és magyar. Folyamodni szándékozók 
kötelesek folyamodványukat augusztus 30-ig az alul-
írotthoz beküldeni. Felső-Bottfalu (Nyitra m.). Borsuk 
Károly, lelkész. ( 9 5 8 - 1 - 1 ) 

Karulyba (pósta Szaniszló, Szatmár megye) egy 
okleveles, nőtlen tanító kerestetik, kí a mindennapi 
tanköteleseket oktatni fogja. Fizetése havonta 25 ko-
rona, külön szoba, fűtés és tisztogatás, (mosás, világí-
tás nélkül) teljes ellátás. Az állás október 1-én elfog-
lalandó. Leveleket elfogad Hill Gyula, tanító. 

( 9 5 9 - 1 - 1 ) 
Pályázat. Betöltendő a „Mária Valéria árvaháznál" 

Kaposvárott egy, évi 480 korona fizetés, szabad 
lakás és teljes ellátás élvezetével egybekötött nevelő-
tanítónői állás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítónők képesítő oklevéllel, eddigi szolgá-
lataikat, vallásukat, nyelvismereteiket és esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kér-
vényeiket a „Mária Valéria Egyesület" választmányá-
hoz címezve, legkésőbb folyó évi augusztus hó 25-éig 
alulírottnál nyújtsák be. Megjegyeztetik, hogy az 
állással járó kötelezettségek közé tartozik az egytaní-
tós osztatlan elemi leányiskolában való tanításon 
kívül az árvaház növendékei fölött való felügyelet és 
nevelés is. Az állás f. é. szeptember hó 1-én elfogla-
landó. özv. Psik Lajosné, egyesületi elnöknő Kapos-
várott. (960—1—1) 

Az iglói ág. hitv. ev. anyaegyház Il lésfalu nevű 
leányegyházában megürült levita-tanítói állomásra 
pályázatot hirdet. Pályázhatnak ág. hitv. evang., ok-
leveles tanítók, kik a magyar és tót nyelvet szóban 
és írásban bírják s a kántori s orgonistái kötelessé-
geket kellően végezni tudják. Az állás javadalma 
készpénzben: 1. Áz illésfalvi és szepessümegi koma-
sacionális alapból 220 korona. 2. Az illésfalvi úrbéri 
pénztárból 326 korona, összesen 546 korona. Termé-
nyekben és különféle bevételekben szolgáltatva: 
1. 15 pozsonyi mérő rozs körülbelüli értéke 90 korona. 
2. 10 öl tűzifa körülbelüli értéke 143 korona 20 fillér. 
3. 5 hold föld körülbelüli haszonvétele 120 korona. 
4. A fönti szántóföldek megmíveléséért járó meg-
váltás 100 korona. 5. Keresztelési, avatási, temetési 
stoláris jövedelem címén körülbelül 70 korona. 6. 4 
templomi és temetési offertórium minimális jövedelme 
16 korona. 7. Iskolai boiratási díjak, fejenkint 40 fil-
lért számítva körülbelül 16 korona. Összesen 555 ko-
rona 20 fillér 8. Lakás és iskolakert használata ter-
mészetben. 9. Korpótlékot az államtól. Kötelessége 
lesz a megválasztandónak mint levitának minden 
vasár- és ünnepnap délelőtt és délutánján az isten-
tiszteleteket tót nyelven megtartani s azokon a kán-
tori teendőket teljesíteni, nemkülönben a keresztelési, 
asszony-avatási és temetési funkciókat elvégezni. 
Kötelessége lesz mint tanítónak a nevezett leány-
egyház elemi és vasárnapi iskolájába járó gyermekeit 
a törvény által előírt módon i s időben tanítani s a 
közeli Szepessümeg gyermekeit hittanításban részesí-
teni s a confirmatióra készülő gyermekeket a lelkész 
útmutatása mellett előkészíteni. Pályázók kellően föl-
szerelt folyamodványaikat f. évi szept. 10-ikéig bezá-
rólag alulírott lelkészhez nyújtsák be. Az egyház 
fönntartja magának a próbaszónoklatra való meg-
hívás jogát. Olvashatatlan, iskolafelügyelő. Dr. Walser 
Gyula, lelkész. (961-11—1) 

Homokmégy nagyközséghez tartozó Oregcsertö, 
A l sómégy és Hi l lye pusztai tanítói állomásokra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : Öregcsertő 720 korona 
havi előleges részletekben a községtől, 100 korona a 
kalocsai érseki uradalomtól; Alsómégyen és Hillyén 
720 korona havi előleges részletekben a községtől, 
mind a három helyen lakás, kert, fűtőszalma, 6 ko-
rona iroda-, 6 korona tisztogatási átalány, ötödéves 
korpótlék. Kötelessége : öregcsertőn a III—VI. vegyes 
és az ismétlőiskolát tanítani, vasár- és ünnepnapokon 
az ottani kápolnában orgonálni, miért is ide csak 
oki., orgonálásban jártas férfitanítók pályázhatnak ; 
Alsőmégyen, Hillyén az I—VI. vegyes osztályokat és 
ismétlő-iskolát vezetni. E két helyre nők is pályáz-
hatnak. Kérvények aug. 20-ig ntiszt. Makay Gábor 
esperes úrhoz küldendők Akasztóra (Pest m.) Állomás 
szept. 1-én elfoglalandó. (979—1—1) 

Bukovinában az andrásfalvi állami négy osztályú 
iskolánál két tanítói, egy tanítónői állásra a követ-
kező javadalmazással : Az osztrák állampolgárjog meg-
szerzéséig ideiglenesen alkalmazandók fizetése 900, 
véglegesítés után 1200 korona alapfizetés, 5 (100 ko-
ronás) korpótlék és ideiglenes alkalmazásban is ter-
mészetbeni lakás. Folyamodóknak fölvilágosítással szol-
gál Molnár János tanvezető, Andrásfalván, Buko-
vinában. (854—1—1) 

Gelsén (Zala m.) a közs. iskolánál az osztály-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : évi 600 
korona a községtől, 200 korona államsegély, egy 
bútorozott szoba, téli fűtésre 1 öl fa. Kötelességei : 
az iskolaszék által kijelölt osztályok vezetése, a gyer-
mekekre a templomban és körmenetek alatt felügyelni, 
a kántori teendőkben segédkezni. Előtanulmányokról 
szóló okmányok és oklevél f. hó 23-áig küldendők be. 
Csak róm. kath. vallású férfitanítók pályázhatnak. 
Kugler Sándor, isksz. elnök. Selmeczy Imre, isksz. 
jegyző. (989—1—1) 
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Dömsödi (Pest m.) ev. ref. egyház pályázatot hir-
det egyik tanítói állásra. Javadalom : szabad lakás ; 
készpénz 484 kor. ; fél sessio fold, adóját az egyház 
fizeti (bérlete most 382 kor.) ; fél szálláskert (bérlete 
24 kor.) ; minden tanköteles után 4 kor. tandíj (számuk 
70—80). Kötelessége : három alsó leány osztály taní-
tása. Kik oklevelüket az állami képezdében nyerték, 
az ének- és vallástanítás módszeréből külön bizonyít-
ványt tartoznak bemutatni. Állás egyházhatósági 
megerősítés után foglalható el s elfoglalás napjától 
számíttatik a javadalmazás. Oklevéllel és szolgálati 
bizonyítvánnyal ellátott kérvények aug. 27-éig alul-
irotthoz küldendők. H. Gózon Gyula, ref. lelkész. 

(995—1—1) 
A gombai (Pest m.) reform, egyház két tanítói 

állásra pályázatot hirdet. Egyiknek fizetése 670 ko-
rona, 60—80 növendéktől egy-egy véka rozs, egy 
korona, lakás. Kötelessége : az I—II. fiúosztályok és 
az ismétlős fiúk tanítása. Másiknak fizetése : 650 ko-
rona, 60—80 növendéktől egy-egy véka rozs, egy 
korona, lakás. Kötelessége : az I—II. leányosztályok 
vezetése. Rektor akadályoztatása esetén mindkettőnek 
kötelessége a helyettesítés. Lehetőleg nőtlen tanítók 
pályázzanak. Orgonázásbani jártasság szükséges. Határ-
idő augusztus 28. Kérvények Benedek Antal lelkész 
úrhoz intézendők. Gaál Dénes, jegyző. (1005—II—1) 

Szárász i (Baranya vm.) r. k. iskolaszék kántor-
tanítói állásra aug. 21-ig pályázatot hirdet. Javadal-
mazása : hívektől terményekben 259 kor. 18 fill. ; 
5 méteröl hasábfa ; 2 szoba, 2 konyha, 1 pince, 
1 padlás, 1 istálló; 151 [ -öl konyhakert; 8 hold 
384 J-öl szántóföld ; 1 hold és 84 Pj-öl szőllő (tönkre-
ment), jelenleg szántóföld ; 593 T -öl rét ; ismétlők 
oktatásáért 20 kor. ; stóla 10 kor. 96 fill ; államsegély 
146 kor. Kötelessége : hat osztályú osztatlan iskolában 
való oktatás, ismétlő-iskola vezetése, kántori teendők 
végzése. Tannyelv : német-magyar. Állás szept. 1-én 
elfoglalandó. Választás napja aug. 22., melyen a 
pályázók próbaéneklése kívánatos. Kérvények plébánia 
hivatal, Lengyel (Tolna vm.), címre küldendők. 

(1006—1—1) 
R é c s e (Pozsonynál) tót ajkú róm. kath. iskolánál 

megüresedett tanítói állás betöltésére augusztus hó 
24-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása : állam-
segéllyel 800 korona, bútorozott, egy szobából álló 
lakás fűtéssel. Okleveles tanerő köteles leend kijelölt 
osztályt vezetni és ismétlőben is tanítani. Iskolaszék 
nevében : Bezák István, isksz. elnök. (1012—I—1) 

A döghei (Szabolcs m.) ev. ref. egyházban a 
másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 
800 korona, melyből 600 korona államsegély, 120 
korona tandíj, 80 korona egyházi jegyzőkönyv veze-
téseért ; egy szobából álló lakás, nagyobb lakást egy-
ház nem adhat. Kötelesség : I—VI. osztályú leány-
iskola tantervszerü vezetése ; ha férfitanító választatik 
meg, lelkész-kántortanító akadályoztatása esetén kom-
munió alkalmával templomi-, temetési szolgálat s  
egyházi jegyzőkönyv vezetése ; ha nőtanító nyeri el az 
állomást, úgy a VI osztályba járó leánygyermekeknek 
női kézimunka tanítására is köteleztetik. Útiköltségül 
ad egyház 20 koronát. Pályázati hitáridő aug. hő 28. 
Pályázhatnak ev. ref. vallású tanítók, tanítónők. Egy 
évi sikeres tanítás után hivatalában végleg állandósít-
tatik. Állomás f. év szept. hő 1-én elfoglalandó. Kér-
vények Osváth Pál, isksz. elnökhöz küldendők. 

(991—1-1) 
A kupi ref. kántortanítóságra pályázatot hirdetek. 

Fizetés : államsegéllyel 800 korona, lakás, kert. Pályá-
zók kérvényüket küldjék aug. 20-ig Balla Dezső lel-
készhez. Posta: Pápa-Kovácsi. (992—1—1) 

Református okleveles tanító, jeles orgonista, állást 
keres felekezeti vagy községi iskolához. Szíves meg-
keresések „Ref. tanítónak" címezve, Tamásda (Bihar 
megye), küldendők. (1002—II—1) 

Pályázat a szabást reform, káutortanítói állásra. 
Fizetés: szép lakás, gazdasági épületek, kert, egynegyed 
telek egész közmunkával, 26 forint, 20 mérő gabona, 
búza és rozs, tandíj, stóla, 96 forint államsegély, 2 db 
marha-, disznó-legeltetési jog. Pályázati kérvények 
Kovács Bertalan tanügyi elnökhöz, Kálmáncsa (So-
mogy m.), küldendők. Áz állás lehetőleg szeptember 
elején elfoglalandó. (996—1—1) 

Okleveles, fiatal tanító, tanulmányai kiegészítése vé-
gett, nevelői állást keres. Tanít zongorát és németet is. 
Kitűnő oklevele és bizonyítványai vannak. Cím : 
Winkler Márton Várpalota, Veszprém megye. 

(997—1—1) 
Liszkófa lv i evang. leányegyház tót tannyelvű 

osztatlan népiskolájához okleveles tanítót keres. Jöve-
delem : 600 korona készpénz és terményekben, egy-
szobás lakás melléképületekkel s két házi kerttel. 
Jelentkezhetni augusztus végéig az evang. lelkészi 
hivatalnál Liptő-Rózsahegyen. (998—11—1) 

Iharkút községi iskola ktanítói állására aug. 23-ig 
pályázat hirdettetik. A községtől járandóság állam-
segéllyel kitesz : 850 K-t ; 500 F -öl házikert. Mellék-
jövedelem várható. Az iskolaszék. U. p. Veszprém-
Jákó. (999-1—1) 

Róm. kath. harmadéves tanítójelölt ajánlkozik segéd-
tanító- vagy kántornak. Nyelvismerete : magyar, tőt ; 
zenéhez ért és jó tenor hangja van. Cím : K. J. Klin-
Námeszto , Árva megye. (1000— I—1) 

A vas-komjáthi r. kath. osztálytanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : 600 korona a hitköz-
ségtől, 200 korona államsegély. Tannyelv : német-
magyar. Tanítónők is pályázhatnak. A kérvények az 
iskolaszék elnökségéhez küldendők Vas-Komjáthra. 

(1007—1—1) 
Borsodmegye, Sajóarnóth római katholikus tanítói 

állásra szeptember 3-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása lakáson és jó kerten kívül az I—VI. vegyes 
osztály és ismétlősök oktatásáért érseki és államsegély 
636, hitközségtől 70, tandíj 105 = 811 korona. A 
Fülöp Elek lelkészhez Felsőzsolcza küldendő kér-
vények mellékletei : keresztlevél, házassági vagy 
szabadállapotú, működési és erkölcsi bizonyítvány, 
oklevél. Állás szeptember 15-én elfoglalandó. 

(1009-1-1) 
Csongrád vármegyébe kebelezett Mindszent köz-

ségi kántori állásra pályázat nyittatik. Javadalma 
áll: 1. Tisztességes lakásból mintegy 350 ( -öl házi-
kerttel együtt. 2. A község házi pénztárából fizetendő 
évi 126 korona készpénzből. 3. 26 (1200) -öles hold 
szántóföldből, melyet a megválasztandó saját költ-
ségén mívelend, a föld adóját, az illeték-egyenértéki 
adót kivéve, a község fizeti. 4. Mintegy 10.000 lélek 
után befolyó stoláris illetékből, leend pedig : a) hir-
dető cédulától 20,fillér, hj nagymise énekléstől 84 
fillér, c) koporsó tételtől 42 fillér, d) liberától 42 fillér, 
e) temetéstől 30 fillér, f ) búcsúztatásért minden pár-
tól 20 fillér, g) Könyörülj Istenem ének után 84 fillér. 
5. A községtől deputátum fejében 2 öl kemény tűzifa. 
A pályázni kivánok oklevéllel ellátott, s erkölcsi ma-
gaviseletüket és eddigi működésüket igazoló bizo-
nyítványokkal fölszerelt folyamodványaikat a községi 
elöljárósághoz címezve, bezárólag folyó évi augusztus 
hó 29-ik napjának délután 5 órájáig küldjék be, ők 
maguk pedig folyó hó 31-én délelőtt 9 órakor a 
mindszenti plébániai templomban tartandó nyilvános 
próba-éneklésre megjelenjenek. A kántori állásra 24 
évet betöltött egyének pályázhatnak. A megválasztott 
kántor állását azonnal elfoglalni, az iskolás gyerme-
keket hetenként kétszer a templomi énekekben ok-
tatni és elődjének épületek ára fejében 3 év lefolyása 
alatt előzetes becslés alapján körül-belül 600 korona 
összeget megfizetni tartozik. Cs.-Mindszent, 1904 
augusztus 6. Veres Sándor, bíró. Koncz Lajos, jegyző. 

(1008—II—1) 
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Oroszlánra (Komárom megye) evang. osztály-
tanító kerestetik. Fizetése : államsegéllyel 800 kor., 
szoba legszükségesebb bútorral, konyha, télen tüzelőfa. 
Iskolaszéki elnök. (1001—II—1) 

Gyürüfíii r. kath. kántortanítói állásra augusztus 
24-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : kényelmes 
lakás, szükséges melléképületekkel. 600 korona negyed-
évi részletekben ; házikert, 2 hold belsőség, 100 kor. ; 
3 méteröl tűzifa, 42 korona ; a község legelőn szabad 
legeltetés, 10 korona; stóla körülbelül 10 korona; 
község által fizettetik még 38 korona; összes jöve-
delem 800 korona. Kötelessége: mindennapi és ismétlő-
iskolások tanítását és szokásos kántori teendőket 
végezni. Okleveles pályázók kérvényeiket fölszerelve 
augusztus 24-ig Lakócsa (Somogy megye) esperes-
tanfelügyelőhöz küldendők. Tannyelv : magyar-német. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Hangai, iskolaszéki 
elnök. (1010—I—1) 

Az árvái közbirtokossági uradalom által fenntartott 
árva-váralj ai magyar, magán el. iskolánál a tanítói 
állás üresedésbe jővén, annak betöltése céljából ezen-
nel pályázat hirdettetik. Ezen állással 1400 korona 
évi fizetés, 200 korona személyi pótlék, ezenkívül: 
szabad lakás és fűtés, 3 kat. hold szántóföld (esetleg 
ehelyett 80 korona váltságdíj), továbbá 262 [J -öl kert 
és 262 Q!-öl káposztás-föld haszonélvezete jár. Pá-
lyázni kívánók felhivatnak, hogy szabályszerűen fel-
szerelt, sajátkezűleg írott kérvényeiket, melyekhez a 
tanítói képesítettségüket igazoló bizonylatokon kívül 
az erkölcsi magaviseletükről, eddigi alkalmaztatásuk-
ról, nyelvismereteikről és a zenében való jártasságukról 
szóló bizonyítványok is csatolandók, folyó évi augusz-
tus hő 2S-ig az árvái uradalom igazgatóságánál, Arva-
Váralján nyújtsák be. Az állomás legkésőbb f. évi 
szeptember hó 8-án foglalandó el. A kinevezendő 
tanító csak'egy próbaév után fog véglegesíttetni. 
Árva-Váralján, 1904 augusztus hó 10-én. Az uradalmi 
igazgatóság. ^ (1023—II—1) 

Kassai egyházmegye. A hernádpetri i róm. kath. 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik a követ-
kező fizetésre : mint tanító van 1. 5 hold 222 [~'-öl 
szántóföld haszonélvezete, melynek k. tiszta jövedelme 
25 kor. 28 fill. 2. Szabad legelő 2 darab marhára 
8 korona. 3. Tandíj címén minden tanulótól 80 fill., 
egy véka zab, egy csirke, egy-egy gyermek után 
pénzértékben 2 kor. 70 fill., öt évi átlagos számítás 
szerint 81 korona, a tandíj esetleg pénzben is meg-
kapható. II. Kántori járandóságok : 4. 6 kat. hold 
974 r -öl szántó és 724 Q]-öl rét, melynek kat. tiszta 
jövedelme 35 kor. 34 fill. 5. Párbér fejében 12—14 
köböl gabona, 140 korona. 6. Stólából remélhető 40 
korona. 7. Szabad legelő 3 drbra 12 korona. 8. 27 
méter tűzifa, melynek értéke 81 korona. 9. Ostya-
sütésért 23 korona 60 fillér. A 800 koronáig ki van 
egészítve államsegéllyel, mely 354 koronát tesz ki. 
Van két szoba, konyha, kamara, pince és istállóból 
álló új lakás. A folyamodók szíveskedjenek kérvé-
nyeiket főt. Ignatz János esperes-plebános úrhoz 
Buzitára (Abauj m.) augusztus 28-ig benyújtani. A 
vizsga pedig fog hernádpetri lelkészlakban augusztus 
30-án megtartatni, mely alkalomra a személyes meg-
jelenés megkívántatik. (1036—I—1) 

A 27. számban hirdetett p ivnlcza i két tanítói állás 
határideje aug. 21-ig meghosszabbíttatik. (1018-1-1) 

A paszabl ev. ref. egyház újonnan fölállított 
második tanítói állomására pályázatot hirdet. Fizetés : 
800 korona készpénz, előleges havi részletekben ; egy-
szobás lakás, melyet az egyház fűttet. Kötelessége : 
az I—II. elemi vegyes osztályt a tiszántúli egyház-
kerület tanterve szerint tanítani. Az állás szept. 10-ig 
foglalandó el. Csak nőtelen tanító, esetleg tanítónő 
is pályázhat. Oklevéllel fölszerelt kérvény az ev. ref. 
lelkészi hivatalba Paszab, u. p. Szabolcs-Bercel kül-
dendő. (1048—11- 1) 

Pályázat a paksi ág. ev. hitközség 3 tanítói állására-
Fizetés 800 korona készpénz, melyből 680 kor. állam-
segély, 200 korona lakbér, 40 korona kert-illetmény, 
tandíj minden növendéktől 28 fillér és a megállapított 
stóla ráeső része ; kötelesség : I—II. esetleg más osz-
tályok vezetése, a kántori teendők végzése, felváltva; 
tannyelv magyar ; csak okleveles tanítók pályázhatnak ; 
határidő augusztus 27., az állás szeptember elsején 
alfoglalandó. (161—I—Íj 

I z s á n (Komárom m.) róm. kath. tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : 700 korona, 2 méter 
fa és lakás. Kötelesség : kisebb osztály, valamint az 
ismétlősök rendes tanítása ; a gyermekeket templomba 
kisérni és ott reájok felügyelni, valamint a kántort 
akadályoztatása esetén helyettesíteni tartozik. A kér-
vények főt. Czenczik János plébános úrhoz küldendők, 
augusztus 27. adandók be. (1049—1—1) 

Rutinok! rkath. kán tortanítói állásra augusztus 
28-ig pályázhatni. Javadalmazás : lakás, konyha, csűr, 
istálló, telek szántóföld, rét, legel«'/ 4 marhára, 
8 köbméter fa, temetőkaszálás. Készpénz 412 kor., 
failleték 140 kor., miből egy tanterem fűtendő. Stóla 
legalább 100 kor. Körülbelül 10 köböl rozs párbér. 
Gazdasági tanfolyam után 100 kor. Személyes meg-
jelenés és a tót nyelv ismerete kívántatik. Rudnok, 
pósta Jászó. Esperesi hivatal. (1046—I—1) 

A pusztamonostori róm. kath. iskolához tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: községtől évi 
600 korona, államsegély 200 korona, két szobából 
álló lakás, melléképület és udvarkerttel. Kötelessége : 
az iskolaszék által reá bizott osztály önálló vezetése, 
az ismétlő iskolások díjtalan oktatása, faiskola díj-
talan kezelése, szükség esetén a kántori ténykedések-
ben segédkezés. A pályázók teljesen felszerelt okmá-
nyaikat augusztus 27-ig küldjék. Az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. Pusztamonostor, 1904. augusztus 8 
(Szolnok vm., posta, vasút). Iskolaszék. (994—I—1) 

Pályázat a gödrei róm. kath. osztálytanítói állo-
másra augusztus 28-áig. Jövedelme kertpótlékkal 700 
kor. Új lakás épül. Kötelezettség: egyik tanteremben 
oktatás. Tannyelv : magyar. Kérvények Sásdra (Bara-
nya) az espereshez intézendők. (1044—l—1) 

Bi l l éd magyar tannyelvű elemi népiskolánál üre-
sedésbe került V—Vl-ik fiosztály tanítói állásra követ-
kező pályázat hirdettetik. Javadalom : 1200 korona 
törzsfizetés. Természetbeni lakás. l/t hold pótkert ; 
10 korona irodai átalány és esetleges törvényszerű 
korpótlék. Kilátásba helyezett előléptetés esetén egy 
alsóbb osztályú tanítói állás kerül üresedésbe, amely-
nek javadalmazása : 900 korona törzsfizetés. Termé-
szetbeni lakás vagy 240 korona lakpónz és többi a 
fenti osztálynál megnevezett járulékok. Pályázhatnak 
róm. kath. férfitanítók, akik a német nyelvet is 
bírják. A kellően fölszerelt folyamodványok a billédi 
közs. iskolaszék címére 1904. évi aug. hó 24-éig be-
nyújtandók. Billéd, 1904. évi aug. 11-én. Duker János, 
iskolaszéki elnök. Spiritza Imre, iskolaszéki jegyző. 

(1045-1 -1 ) 
A zsámbokrét i (Turóc m.) ág. ev. iskolához oki. 

tanító vagy tanítónő kerestetik. Fizetése : 800 kor., 
egyenlő havi részletekben ; 60 kor. fűtésre, miből a 
tanterem is fűtendő, természetbeni lakás. Tannyelv : 
tót. Köteles az ismétlősöket is tanítani. Pályázati 
határidő augusztus 31. Kérvények necpáli ág. ev. lel-
készi hivatalhoz Necpálra küldendők. (1041—II—1) 

A dobronakl (Zala m.) róm. kath. népiskolánál 
üresedésben levő egyik tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése 800 korona készpénz, bútorozott szoba 
fűtéssel és tisztogatással. Kötelessége az iskolaszék 
által rábízott osztályt tanítani és a kántori teendők-
ben segédkezni. Az állás szeptember 15-én foglalandó 
el. Oklevéllel fölszerelt kérvények szeptember l-ig 
főt. Strausz Flórián plébános, iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. (1042—1—1) 
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Pályázat az öcaöd-gödénylaposi ref. tanyai tanítói 
állásra. Fizetés: 1. Készpénz 1000 - (egyezer) korona, 
mely évnegydenként előre fizettetik. 2. 1000 ' -öl 
föld haszonélvezete. 3. Lakás az iskolaépületben. 
Kötelesség: Az I—VI. osztályú vegyes népiskola, 
valamint az ismétlősök tanítása, az egyházkerületi 
Cj tanterv szerint. Pályázhatnak ref. vallású okleveles 
férfitanítók vagy képezdét végzett tanítójelöltek. 
Kellőleg felszerelt kérvények f. évi aug. 27-ig alul-
írott lelkész, iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az 
állomás szept. 10-ig elfoglalandó. Öcsöd (Békés nr.), 
1904 aug. 8. Csapó Péter, ref. lelkész, iskolaszéki 
elnök. (1037—II—1) 

F e g y v e r n e k r e (J. N. K. Szolnok m.) kántorság-
ban jártas, okleveles segédtanító kerestetik. Fizetése : 
300 korona, mosás és ágyneműn kívül teljes ellátás. 
Okmányok alulirthoz küldendők. Pintér János, kántor-
tanító. (1038-1—1) 

Heresznye község (Somogy m.) pósta Vizvár r. 
kath. iskolaszéke II. tanítói állására pályázatot hirdet. 
Javadalma : 800 korona, bútorozott szoba, téli fűtéssel. 
Okleveles pályázók okmányaikat folyó hó 22-ig 
Ritter Benedek, iskolaszéki jegyzőhöz küldjék. Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó. (1039—I—1) 

Penc l r. k. iskola II-odtanítói állására pályázatot 
nyitok. Kötelessége : egy osztály önálló vezetése ; 
javadalma 800 kor. s a törvény szerinti járulékok. 
Okleveles tanítók pályázataikat Podhorányi József 
plébános címére küldjék Kosd-ra, f. é. aug. 27-ig. 

(1052-1—1) 
A krlnnal ág. hitv. ev. egyház II-odtanítót keres. 

Fizetése : egyszobás lakás, konyha, kamra s kerten 
kívül államsegély 800 kor., az egyháztól 160 kor. és 
3 öl fa, felvágva. Folyamodványok szeptember 4-ig 
alulírotthoz küldendők. Krinnán (u. p. Zay-Ugróc), 
1904 augusztus 11-én. Ifj. Wargha János, lelkész. 

(1053—II—1) 
Méltóságos gróf Andrássy Sándor úr tisza-dobi 

uradalmához tartozó Reje pusztai róm. kath. elemi 
iskolánál a tanítói állás megüresedett. A tanító jöve-
delme évi 400 kor. készpénz, búza 600 liter, rozs 
1200 liter, árpa 400 liter, bab 100 liter, só 28 kiló, 
marhatartás 2 drb, sertéslegeltetés 2 drb, föld 2 
hold, tűzi 6 szekér ágfa. A lakás 2 szobás, a meg-
felelő mellékhelyiségekkel. Az állás szeptember 15-ig 
elfoglalandó. Oklevéllel felszerelt kérvények Sarlay 
Dezső uradalmi tiszttartóhoz (pósta Tisza-Dob) Szabolcs 
megye küldendők. (1050—II—1) 

A lovasberény l r. kath. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 700 korona, 4 m. tűzifa s egy 
bútorozott szoba. Kötelessége : az I., II. vegyes osztály 
és az ism. fiúiskolát tanítani, a kántorságban segéd-
kezni, sőt önállóan is végezni. Kérvények főt. Krécsy 
Károly plébános, isk. elnökhöz szeptember 3-ig kül-
dendők. Papp János, főtanító. (1066—I—1) 

Az A.-tevel l II-odtanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetés : 800 korona, havonként előre fizetve, 
lakás és az iskola-fütésnél megmaradt fa. Kötelesség : 
I., II., esetleg III. osztály tanítása, kántori teendők-
ben segédkezés. Pályázhatnak okleveles ref. egyének 
aug. 26-ig. Seregély Béla, lelkész, iskolaszéki elnök. 
A.-Tevel (Veszprém m.). 1068—1—1) 

Az a lsóábrányi róm. kath. iskolaszék folyó évi 
augusztus 23.-án új kántortanítót választ a személyesen 
megjelenendő pályázók közül. Javadalom : mintegy 
1600 korona, lakóház, udvar, kert, istálló. Kérvények 
alulírt elnökhöz címzendők. Melléklendők: kereszt-
levél, tanképesítő oklevél, házassági vagy a szabad 
állapotot igazoló lelkészi bizonyítvány ; működési és 
erkölcsi bizonyítvány mindazon helyekről, hol pályázó 
eddig működött. Az állást szeptember utója felé kell 
elfoglalni. Alsóábrány (Borsod m.). Vasúti állomás : 
Keresztesnyárád. Répássy János, plébános, iskolaszéki 
elnök. (1028—1—1) 

Galambokon (Zala megye) róm. kath. nőtlen 
osztálytanítói állomásra- aug. 25-ig pályázat hirdette-
tik. Javadalma: 1. államsegélyből és hitközségtől 
800 korona. 2. Az iskolai épületben egy bútorozott 
padlós szoba, fűtéssel. Kötelessége : egy tanteremben 
tanítani, kántorságban, faiskolában segédkezni, gyer-
mekeket naponként templomba kísérni, rájuk fel-
ügyelni. Az állomás szeptember 4-ig elfoglalandó. 
Juk József, esperes-plébános, elnök. (1027—I—1) 

Segédkántort keresek, ki önállóan tud mindent 
végezni. Fizetése havi 20 korona és teljes ellátás. 
Aki vállalkozik, az táviratilag értesítsen, mivel sürgős 
szükségem van segédre. Zubán Mihály kántor, Kis -
Zombor. Torontál m. (1021-1—1) 

Caitári tanítói állásra aug. 19-ig. Jövedelem : 
800 kor., esetleges korpótlék, 2 szoba, konyha, kamra, 
istálló, kert, 12 Q-méter fa iskolafütésre. Róm. kath. 
nős tanítók előnyben részesülnek. Nógrád-Marcal, 
u. p. Szügy. Kozma Miklós, iskolaszéki elnök. 

(1022-1-1) 
A rábaszentmártoni (Vas m.) plébániához tartozó 

tótlaki fiókközségben levő róm. kath. tanítói állomásra 
augusztus hó 28-ig pályázat nyittatik. Jövedelem : A 
hitközségtől 640 korona, az ingatlanok után 40 K, 
12-öl puha hasábfa a házhoz szállítva, melyből a 
tanterem is fűtendő, 120 korona. Tannyelv : magyar-
német. Tartozik a kápolnában orgona nélkül énekelni. 
A folyamodványok alulírott iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Pósta : Rábaszentmárton. Hann Károly, 
esperes. (1030—1—1) 

A sárosdi plébániához tartozó S z o l g a e g y h á z a 
fiókközség róm. kath. iskolájánál megürült önálló 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetés : 
700 kor. készpénz, egy szoba és konyhából álló lakás, 
kis kerttel. Mindazon tanítónők, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, felszerelt kérvényeiket a sárosdi 
plébániai hivatalhoz, a pályázat közlésétől számított 
8 nap alatt, adják be. Nagy Károly, iskolaszéki elnök. 

(1029-1-1) 
A kisújszá l lás i ev. reform, egyház két elemi 

leányiskolái tanítónői állásra pályázatot hirdet, a 
következő feltételek mellett: 1. Évi fizetés: egy-egy 
szobából álló lakás a tanítói lakon s 1000—1000 tv 
törzsfizetés, évnegyedenként előre fizetve. 2. Meg-
választott tanítónők kötelessége a fenntartó testület 
által időről időre kijelölt iskolánál, egyelőre az ú. n. 
nyugoti iskolánál az I—II., illetőleg II—IV. osztályok 
tanítása. Pályázhatnak ev. ref. vallású, férjtelen ok-
leveles tanítónők s állandósítás az első sikeres próbaév 
leteltével történik. A kellően, keresztlevéllel, orvosi 
bizonyítvánnyal és az esetleges szolgálatot igazoló 
bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok folyó év 
aug. hó 25-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz beter-
jesztendők. Az állomások 1904. év szeptember első 
napján elfoglalandók. Kisújszállás, 1904 augusztus 8. 
Török Imre, ev. ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(990—1—1) 
Az ilki ev. ref. egyház kántortanítói állomása 

nyugdíjaztatás folytán üresedésbe jött, melyre ezennel 
pályázat nyittatik. Javadalmazás : természetbeni 2 
szobás lakás kerttel és melléképületekkel, 12 hold 
föld 1200 Q'-vel, melynek adójába az egyház 6 kor. 
66 fillért pótol. Párbér címen: 20—30 köböl gabona 
és pénzben — 80 korona. Minden tanköteles gyermek 
után (van 70—80) egy véka gabona. Minden kezdő 
tanköteles után 40 fillér és 1 csirke, minden haladó 
után 80 fillér és 1 csirke. Az egyháztól 3 öl tűzifa 
beszállítva. Temetési stóla. Államsegély 800 koronáig 
kiegészítve = 132 korona. Kötelesség : I—VI. vegyes 
osztály, valamint az ismétlő-iskolások tanítása. Pályá-
zati határidő augusztus 28. Az állás azonnal elfogla-
landó. Ilk (Szatmár m.), u. p. Vásáros-Namény. 1904 
augusztus 9. Veres Gusztáv, ev. ref. lelkész. 

(1032-11—1) 
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A tótmegyer i rkath. népiskolánál egy tanítói 
állás megüresedett. Államsegéllyel 800 kor. fizetés és 
egyik társával 2 szobás bútorozott közös lakás. Nők 
nem pályázhatnak. Tannyelv magyar; kántorságban 
segédkező előnyben részesül. Egy osztályt vezet, a 
gazd. ism. iskolában díjtalanul tanít. Kérvények aug. 
28-ig az iskolaszékhez intézendők. Perger István, fő-
tanító. (1013—1—1) 

Az etesl II. tanítói állomásra pályázni lehet aug. 
23-ig. Javadalmazása : 800 kor. készpénzben ; lakás : 
két szoba. Karancssági (Nógrád m.) plébániai hivatal. 

(1017—1—1) 
Péterréven (Bács-Petrovoszellón) a róm. kath. 

iskola 4-ik fiosztályában a tanítói állás üresedésbe 
jött, melyre folyó évi augusztus 26-ig pályázat hir-
dettetik. A tanítói állás évi javadalma 800 korona, 
havi részletekben ; ötödéves korpótlék és 160 kor. 
lakbér. Az ismétlő-iskolát tartozik díj nélkül tanítani. 
A kántorságban jártasok előnyben részesülnek. Elő-
léptetés esetén a szállási (tanyai) iskolánál lesz üre-
sedés, melynek javadalma 800 korona és természet-
beni lakás. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
A szabályszerűen fölszerelt kérvények nt. Blázek 
Lajos esperes úrhoz, Bács-Földvár, küldendők. 

(1014-11—1) 
A p ikozd l (Fehér megye) ref. kántortanítóságra 

pályázat hirdettetik. Fizetés : természetbeni lakáson, 
kerten kívül, készpénzben, terményekben, szolgál-
mányokban mintegy 1200 koronára értékelhető. Csak 
okleveles egyének pályázhatnak. Kellőleg fölszerelt 
kérvények szeptember l-ig a lelkészi hivatalhoz inté-
zendők. Kemenczky Károly, lelkész. (1040—I—1) 

A jövő tanévre helyettest keresek. Kötelesség : 
mindennapi és ismétlő-iskolások tanítása, templomi 
énekvezetés. Fizetés : 700 kor. havi részletekben, fa 
és lakás. Jósva fő (Abauj-Torna), Donó Árpád, ref. 
tanító. (1016-1—1) 

Pályázat a bokodi ev. ref. kántortanítóságra. Tava-
dalom : készpénz az egyház pénztárából: 188'66 K; 
államsegélyből: 166 K; tandíj, átlagosan 30 minden-
napi iskolás után : 60 K ; gazdasági ismétlő-iskolások 
tanításáért és faiskolakezelésért Bokod községtől ez 
idő szerint : 90 K ; vizsgálati tiszteletdíj : 1 K ; 5 tago-
sított hold, jó minőségű föld haszonélvezete. Ennek 
közmunkaváltsága : 40 K ; 7'5 hektoliter búza ; 7-5 
hektoliter rozs ; 6 öl fa, melyből 1 öl cserhasáb, 5 öl 
rőzse, hazaszállítással ; stóla, úrvacsorai adakozás. 
Eddigiek hivatalos értékelése 870 korona. Zárt konyha, 
2 szoba és kamrából álló csinos lakás, gazdasági 
épülettel ; mind cserepes. '/< hold kert pótléka fejé-
ben 10 K. Ezenkívül a lelkész — bokodi lelkész-
kedése tartamáig — a tanító használatára bocsátja a 
saját javadalmához tartozó, kertileg használható, 
284 r_-ölet tevő, a falu mellett levő úgynevezett 
„Kenderföld"-et. Kötelesség : a mindennapi és a gazda-
sági ismétlő-iskolások tanítása és a kántori teendők 
végzése — ha ért hozzá — harmóniummal. Az állo-
más szept. hó első felében elfoglalandó. Kérvények 
Ószőnyre, a tatai ev. ref. egyházmegye espereséhez 
küldendők aug. 26-ig. Barsi Sándor, lelkész. 

(1019-1—1) 
Szentkeresztbányai vasgyártelepen üresedésben 

levő róm. kath. tanítói állásra augusztus 27-ig pályá-
zat nyittatik. Jövedelme : 600 kor. s tisztességes lakás. 
Kötelessége : mindkétnemű összes (50) tanköteles gyer-
mekeket minden tantárgyból tanítani s az iparos-
tanoncokat is heti 2—2 órában oktatni. Jövő évben 
új iskola és tanítói lakás fog építtetni, amikor állam-
segéllyel esetleg ezer korona évi fizetés leend. Tanítónő 
is pályázhatik, mert férfitanító hiányában megválasz-
tatik. Fölszerelt folyamodványok ngos Lántzky Sándor 
bányatulajdonos úr nevére címezve, alulírott lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Szentegyházasoláhfalu, 1904 
aug. 9. Pap Albert, leik. (1033—1—1) 

A babócsa i rkath. népiskola osztálytanítói állá-
sára pályázat hirdettetik. Fizetése : hitközségtől 
600 kor., 180 kor. államsegély, bútorozott lakószoba, 
fűtés, takarítás. Oklevéllel fölszerelt folyamodványok 
f. hó 27-ig iskolaszékhez küldendők. Babócsa. Kenyeres 
Lajos, plébános. (1015—I—1) 

A látrányi (Somogy vm.) anyaegyházhoz tartozó Tur 
fiókegyház r. kath. kántortanítói állásra aug. hó 28-ig 
pályázat hirdettetik. A választás napjáról folyamodók 
értesíttetnek. Jövedelem : 2 szoba, konyha, kamara, 
pincéből álló lakás, istálló, félszer, ólak; l'/4 hold 
házi kert belsőséggel ; 7 kataszt. hold 52 Q-öl szántó-
föld ; 2 hold rét ; legeltetési jog ; 2 hold rét előfüvé-
nek és sarjujának lekaszálása, gyűjtése és behordása ; 
2 hold őszi földnek 3-szori szántása, elvetése, boro-
nál ása, learatása, hazatakarítása ; 3 öl fajárandóság 
házhoz szállítva ; a hitközségtől egyetemlegesen 20 
pozsonyi mérő rozs és 21 korona készpénz. Minden 
szőllősgazdától 4 itce must ; tandíj ; stóla ; ostyasütés ; 
vallás- és tanulmányi alapból 77 kor. 70 f; Ferenc-
József-féle alapból 47"50 f; Koilonich-féle alapból 
5'25 f; államsegély 170 kor. Az 1893-ik évi minisz-
teri utasítás szerinti javadalmi jegyzőkönyvet véve 
alapul, összjövedelem : 880 kor. 20 fillér. Kellően föl-
szerelt kérvények Koller József plébánoshoz, Látrány 
(Somogy m.), küldendők. (976—1—1) 

A somberek! róm. kath. plébániához tartozó 
német-magyar tannyelvű kántortanítói állomás meg-
ürülvén, ennek betöltése céljából augusztus 21-ig 
pályázat nyittatik. Évi jövedelme : 1. Természetben 
tisztességes lakás. 2. A községben levő 45 házaspár 
után, házaspáronkint >/« pozsonyi mérő rozs = 222/i 
mérő, à 12 K, 133 K. 3. Minden házaspár után 1 K 
20 f = 54 K. 4. Minden házaspártól 6 itce bor, à 
16 f = 43 K 20 f. 5. 2 öl fa, à 24 K = 48 K. 
6. Iskolafűtésre 2A öl fa = 12 K. 7. 2 hold föld és •/< 
hold rét megmívelése és jövedelme 150 K. 8. Min-
den iskolás gyermek után 1 K (a gyermekek száma 
5 évi átlag 30) = 30 K. 9. Ismétlő-iskola 24 K. 
10. Stóla-10 K. 11. A hitközségtől 140 K. 12. További 
intézkedésig a püspök úrtól 116 K. 13. A jelenlegi 
plébánostól, míg e plébánia jövedelmét élvezi 100 K. 
Összesen : 860 K. Pályázók kérvényeiket az esperesi 
hivatalnál Dunaszekcsőn nyújtsák be, az állomás 
augusztus 25-én töltetik be ; személyes megjelenés 
előny. Kelt Sombereken, 1904 augusztus 1-én. Gehring 
Fülöp, plébános. (977—1—1) 

A buzsáki (Somogy megye) róm. kath. segéd-
tanítói állomás betöltendő. Ä segédtanító fizetése : 
1. Buzsák r. kath. hitközségtől havonként fizetendő 
évi 400 korona, egy bútorozott szoba téli fűtéssel és 
egész éven át való szobatisztogatással, mely szolgál-
mányoknak béregyenértéke 100 korona. 2. Az állam-
tól fizetéskiegészítés címén eddig nyert s a jövőben 
is valószínűleg elnyerhető 300 korona. 3. A főtanító-
tól élelmezés, melynek értéke 200 korona. Köteles-
ségei : egy tanteremben a vezetésére bízott növendéke-
ket naponkint, úgy az ismétlő leánynövendékeket ön-
állóan tanítani az egyházi főhatóság által megállapított 
tanterv szerint ; az összes kántori ténykedésekben 
külön díj nélkül segédkezni, illetve önállóan végezni ; 
a mindennapi összes iskolásgyermekeket naponkint 
templomba vezetni s azokra felügyelni. Az állomás 
szeptember hő elején elfoglalandó. Pályázók kér-
vényeiket a róm. kath. iskolaszékhez intézve, folyó 
évi augusztus hó 25-ig dr. Bözinger Rudolf plébános 
s iskolaszéki elnök úrhoz kéretnek beküldeni. Buzsák, 
1904. évi augusztus hó 6. Takács Lajos, főtanító. 

(1034—1—1) 
Bel la i (Trencsén megye) róm. kath. népiskolához 

okleveles, tótul tudó tanító kerestetik. Járandósága : 
800 korona és szabad lakás. Folyamodványok augusztus 
31-éig küldendők Bella (Trencsén megye, Várna mel-
lett), Gyuriník Pál, plébános címére. (1074—1 -1) 
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Székesfehérvár sz. kir. város közs. elemi nép-
iskoláihoz egy, esetleg két osztálytanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. A tanító fizetése az első öt évben 
1000 korona és 300 korona lakbér, a hatodik évtől 
kezdve 1200 korona és 300 korona lakbér ; ezekhez 
járul az 1903. évi 26. törvénycikkben megállapított 
korpótlék, amely 8 ízben válik esedékessé s így a 
tanító fizetése, a lakbért nem számítva, 2000 koronáig 
emelkedhetik. A közs. iskolaszékhez címzett és szüle-
tési, magyar honossági, tanulmányi, összes működési 
és legújabb keletű orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt, 
kellően bélyegeit kérvények augusztus 27-ikéig alul-
írotthoz küldendők. A megválasztott tanító állását 
szept. 1-én tartozik elfoglalni s azt csak t> heti föl-
mondás után hagyhatja el. Az okmányok eredetiben, 
vagy közjegyzőileg hitelesített másolatban adandók be. 
A hiányosan fölszerelt vagy elkésett kérvények nem 
vétetnek figyelembe. Székesfehérvár, 1904 augusztus 
11-én. Szirbek József, igazgató. (1035—1—1) 

A t isza-tarjáni (Borsod m.) ev. i-ef. egyház or-
gonista-tanítói állására pályázat hirdéttetik. Java-
dalma : 1. 28 kat. hold 1418 Q-öl föld, melynek adó-
ját az egyház fizeti ; munkáltatását s a termés be-
hordását részben az egyház hívei teljesítik. 2. Párbér 
körülbelül 50—55 köböl rozs ; 20—25 korona pénz-
járulék. 3. Tandíj minden gyermektől egy véka árpa, 
1 csirke, 10 tojás. (A mult évben 77 gyermek volt.) 
Ismétlősöktől 1 véka árpa. (A mult évben 22 volt.) 
4. 8 darab felnőtt marha után legeltetési jog. 5. Három 
öl kemény tűzifa. 6. Stóla körülbelül 50—60 korona. 
Tisztességes lakás, megfelelő melléképületekkel. Köte-
lesség : A VI osztályú fi-iskolának a kerületi tanterv 
szerinti vezetése. Az ismétlő-iskolásoknak vagy az eset-
leg fölállítandó gazdasági ismétlő-iskolának tanítása. 
Faiskola-kezelés. Az énekkar szervezése, tanítása, veze-
tése. Orgonista-kántori szolgálat. Lelkész akadályoz-
tatása esetén az isteni tisztelet végzése. A presbytérium 
az iskolák mikénti beosztásának jogát magának tartja 
fönn. Oklevéllel, szolgálati bizonyítvánnyal fölszerelt 
kérvények augusztus 27-ig alulírotthoz küldendők. 
Türy Lajos, ev. ref. lelkész. (1056—II—1) -

Pályázati hirdetmény. A hódmezővásárhe ly i 
ev. ref. egyház pályázatot hirdet egy 900 korona 
törzsfizetés és 100 korona lakbér-illetménnyel és az 
állam által adandó 100 korona ötödéves korpótlékkal 
javadalmazott tanítói állomásra. A megválasztottnak 
kötelessége a tiszántúli ev. reform, egyházkerület tan-
terve szerint az egyháztanács által reábízandó osz-
tály vagy osztályok tanítása ; s ha az egyháztanács 
megbízza, az ismétlő-iskola tanítása, külön díj nélkül. 
Megválasztott a reform, tanító-testületnek kötelezett 
tagja, s egy évi sikeres működés után állandósíttatik. 
A nőtanító fizezése mindig a föntebbi marad, a férfi-
tanító lakbére, ha nős, vagy ha nőtlen és megnősül, 
240 koronára emeltetik. Van az egyházban 26 nagyobb-
fizetésű állomás (1220 korona fizetés és 240 korona 
lakbér), melyre az egyház az érdemes kisebbfizetésű 
férfitanítókat lépteti elő. Pályázhatnak ev. reform, 
vallású okleveles tanítók, illetve tanítónők. Kellően 
fölszerelt kérvények (oklevél, keresztlevél, orvosi és 
működési bizonyítvány, s ha nős, esketési bizonyít-
vány) f. évi szept. 8-ig nagytiszt. Győrffy József 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az állomás szept. 
15-én foglalandó el. Útiköltség vidékinek 20 korona. 

(1059-1—1) 
A f egyvernek i izr. hitközség iskolájánál tanítói 

állás üresedésbe jővén, erre pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : 1000 korona törzsfizetés és 100 korona 
lakbér. Pályázóktól kívántatik, hogy oklevelesek le-
gyenek, a világi tantárgyakon kívül a bibliát is képe-
sek legyenek tanítani. Kellően fölszerelt kérvények 
f. évi aug. 30-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz külden-
dők be. Fegyvernek, 1904 aug. 15-én. Krónstein 
Jakab, iskolaszéki elnök. (1065—1—1) 

A hódmezővásárhelyi ev ref. egyház a „Néptanítók 
Lapja" júl. 14-én megjelent 29. száma 21-ik lapján 
a lelei leányegyház tanítóságára hirdetett pályázat 
határidejét, mivel megfelelő tanító — aki az isteni-
tiszteletnél szükséges éneklést és imádkozást telje-
sítené — a pályázók között nem volt : szept. 8-ig 
meghosszabbította. 

P á l o s n a g y m e z ő i r. k. német-magyar iskolánál 
osztálytanítói állás betöltendő szept. 4. Fizetése : 
600 kor. ; gazdasági ismétlő-vezetésért 100 kor. ; 
bútorozott szoba ; 32 km. tűzifa, mely értékesíthető. 
Pályázhatnak férfi- s nőtanítók. (1069—1—1) 

A n a g y s z a l a t n a i r t v á n y i evangélikus népiskolai 
állomásra pályázat nyittatik folyó évi szeptember 
végéig s pályázhatnak 2—3 képezdei tanfolyamot 
végzett tanképezdészek is. Jövedelme : 259 korona 
készpénzben és 542 korona terményekben ; azonkívül 
lakás kerttel. Nagy-Szalatna (Zólyom m.), Fábry János, 
evangel, lelkész. (1058—1—1) 

A perbete i ref. egyház másodtanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés : lakás, egy öl fa = 24 K, 600 K 
az egyháztól, 176 K államsegély. Tanítja az I—III. 
osztályt s a főtanítót helyettesíti a kántori teendők-
ben. Pályázhatnak reform, oki. tanítók. A kérvények 
aug. 30-ig adandók be az esperesi hivatalhoz, Búcsra 
(Esztergom). (1051—1—1) 

Az encsencs i (Szabolcs m.) ref. egyház pályázatot 
hirdet tanítónői állásra. Fizetés: államtól 400 kor., 
egyháztól 400 kor., új lakás, konyha, kamara s kert. 
Kötelessége az I-ső, Il-ik osztálynak tanterv szerinti 
vezetése és az V-ik, Vl-ik osztálybeli leányokat kézi-
munkára tanítani. Oki. ref. tanítónők kellően fölszerelt 
pályázati kérvényüket aug. 30-ig a lelkészi hivatalhoz 
küldjék. A választás próbaévre történik. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Budaházy Lajos, ref. lelkész. 

(1063—II—1) 
A kenderes! reform, egyház pályázatot hirdet 

kántortanítói állomására, melynek javadalma : 800 
korona készpénz, előleges negyedévi részlekben; 
14—1200 öles hold szántóföld, melynek adóját az 
egyház fizeti ; 3 padolt szobás lakás ; 35 kor.ona a 
legátusok ellátásáért, 80 koronányi stóla, egyh ker. 
megállapítás szerint, végre 40 korona egy ház-jegyzői 
tiszteletdíj. Kötelességek : a fi-iskola 4 felső osztályá-
nak az egyh. ker. tanterv szerinti s az ismétlő-isko-
lások vallási tanítása és a kántori teéndők végzése. 
Oklevéllel, születési, szolgálati és orvosi bizonyítvá-
nyokkal fölszerelt pályázatok alulirotthoz küldendők, 
és pedig aug. 27-ig. Jelölés 28-án. A jelöltek próba-
éneklésre megjelenni tartoznak szept. 4-én. Állandó-
sítás egy évi sikeres működés után. Kenderes, 1904 
aug. 17. Győry Lajos reform, lelkész. (1064—II- 1) 

Pályázat. A lőcse i róm. kath. elemi iskolában üre-
sedés folytán tanítóválasztás lesz. A pályázók szíves-
kedjenek okmányokkal felszerelt, szabályszerű folya-
modványaikat f. é. augusztus hó 30-ig a lőcsei róm. 
kath. iskolaszéki elnökséghez címezve beadni. A tanító 
következő előnyökben részesül : 900 kor. évi fizetés, 
200 kor. lakpénz, 100 kor. ötödéves pótlék, 34 űr-
méter tűzifa a házhoz szállítva, tandíj, mely körül-
belül 200 kor. tesz. Kompanyik Coelestin, apátplébános, 
iskolaszéki elnök. (1062—II—1) 

A tokaji izr. hitk. népiskolához egy próbaévre 
okleveles tanító kerestetik. Az illetőtől megkívántatik, 
hogy a magyar, német és különösen a héberben 
alapos ismeretekkel bírjon, mivel az illető a rendes 
tanidőn kívül a hitközségi irodában mint hitközségi 
segédjegyző is tartozik működni. Fizetése mint tanító 
600 korona és 200 korona lakbérátalány ; mint hit-
községi segédjegyző 400 korona. Magyar, német és 
héberben sajátkezűleg írt pályázati kérvények (máso-
lati mellékletekkel) alulirt hitk. elnökséghez folyó hó 
28-ig beteijesztendők. Tokaj, 1904 augusztus 15-én. 
Lindenbaum Fülöp hitk. elnök. (1070—1—1) 
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Zsérczre ev. ref. vallású helyettes tanító keres-
tetik. Fizetése : havi 60 korona, egyszobás lakás és 
körülbelül 600 Q]-öl kert haszonélvezete. Az iskolai 
év két első hónapjában előre, a többi hónapokban 
pedig utólagosan fizettetik a havi díj. Pályázati határ-
idő 1904 szeptember 4. E határidőig a pályázók 
próbaéneklésre bármely vasárnapon megjelenhetnek. 
A megválasztott, ha beválik, véglegesítésre számíthat, 
amely esetben 1000 korona fizetés és kényelmes lakás 
élvezetébe jut. Kérvények az iskolaszékhez intézendők, 
u. p. Bogács, Borsod megye. (1043—III—1) 

A szegedi községi iskolaszék pályázatot hirdet 
elhalálozás folytán megüresedett belterületi elemi nép-
iskolai 11-od díjosztályú rendes tanítónői, esetleg a 
tanyán üresedő egy tanítói állásra. Ezen állás java-
dalmazása előleges havi részletekben esedékes évi 800 
korona fizetés, 400 korona lakáspénz, 40 kor. irószer-
átalány és az államtól juttatott törvényes ötödéves 
korpótlékból áll. A tanyai tanítói állás javadalmazása 
az első 3 évben 800 K, a 4., 5., 6. évben 900 kor. és 
a 7-ik évtől 1000 korona évi fizetés, 80 kor. tiszto-
gatási és 20 korona írószerátalány és az államtól 
juttatott törvényes ötödéves korpótlékból és 1 esetleg 
2 szobás természetbeni lakásból áll. Üresedő I. díj-
osztályú tanítónői állásra, a Il-od díjosztályú tanítónők 
helyi szolgálati idejük sorrendjében lépnek elő. A 
szabályszerűen s hiteles okmányokkal fölszerelt kér-
vények a szegedi községi iskolaszék ii-attárába (köz-
művelődési palota) 1904. évi augusztus hó 31-ig 
adandók be A később érkező vagy hiányosan föl-
szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. A meg-
választott állását azonnal elfoglalni köteles, fizetése 
azonban csak a közigazgatási bizottság jóváhagyása s 
hivatalos esküjének letétele után fog kiutalványoz-
tatni. Szeged, 1904. évi augusztus hó 12-én. Dr. Faragó 
Ödön, elnök. (1059—1—1) 

A dicsöszentmártonl róm. kath. kántori állás 
megüresedett, melyre pályázat hirdettetik. Javadalma : 
1. Evi fizetés 1000 korona, havi előleges részletekben. 
2. Misealapítványi kamat és stóla 100 korona. 3. Ter-
mészetbeni lakás (3 szoba, konyha, kamra, pince) 
464 f -öl veteményes kert. A helybeli állami polg. 
lia- és polg. leányiskoláknál, ha az énektanításra 
ajánlkozik, megbízatás esetén évi 500 korona tisz-
teletdíj. Kötelme : a kántori teendők pontos, lelki-
ismeretes végzése és a templomi énekkar tanítása, 
vezetése. Próbaéneklési határnap : augusztus 28., 29., 
30., 31-ik napja. A fölszerelt kérvények a diesőszent-
mártoni r. kath. plébánia-hivatalhoz címezve, szep-
tember hó l-ig elfogadtatnak. Dicsőszentmárton, 1904 
augusztus 8. Puskás Gergely, plébános, egyháztanács 
elnöke. Dr. Szabó Mihály, kir. tanfelügyelő, gondnok. 

(1011—I—1) 
Betöltendő a mezöberényi államilag segélyezett 

községi polgári fiú- és leányiskolánál 1. egy, évi 
1400 korona fizetés és 200 korona lakáspénzzel java-
dalmazott rendes rajztanári állás. Pályázhatnak első 
sorban rajzra képesített egyének ; okleveles pályázó 
hiányában azonban a mennyiség- és természettudo-
mányi szakcsoportból képesített is számíthat meg-
választásra. Ezenkívül betöltendő 2. egy kézimunka-
•tanítónői állás elemi iskolai tanítónői oklevéllel bíró, 
képesített kézimunka-tanítónővel. Javadalma: 1000 
korona fizetés és 200 korona lakáspénz. Előnyben 
részesül, aki első sorban éneket (zenét) is képes taní-
tani, ezenkívül rajzot, szépírást, amennyiben ezen tár-
gyak tanításával is meg lesz bízva. Megjegyzem, hogy 
az iskola fokozatosan állami kezelésbe vétetik át s 
megválasztottak két év múlva megfelelő szolgálat 
mellett átvétetnek. Pályázni kívánók hiteles okmá-
nyokkal fölszerelt kérvényeiket 1904. évi augusztus 
30-ig alulirott iskolaszéki elnökhöz nyújtsák be. Mező-
berény (Békés m.), 1904 aug. 15-én. Jeszenszky Károly, 
iskolaszéki elnök. (1076—II—1) 

A „Néptanítók Lapja" 31. számában kihirdetett 
morva-szentjánosi tanítói állomás pályázata folyó 
hó 28-ig meghosszabbíttatik. A pályázók tót tannyelv-
beli jártasságukat igazolják. Iskolaszék. (1077—1—1) 

A zubogy l ev. ref. kantortanítói állásra pályázatot 
hirdetek: Fizetése: 1. Új lakás, melléképület és kert. 
2. 15 köböl búza. 3. Tandíj minden gyermektől 2 
korona, 1 véka zab. 4. Ismétlő-iskolásoktól tandíj 24 
korona. 5. 15 hold szántóföld, 3 hold rét, melyekért 
adót egyház fizeti. 6. Munkaváltság 80 korona. 7. 24 
méter fa. 8. Államsegély 382 korona. Kötelesség : 
6 osztályú vegyes iskola vezetése, templomi és teme-
tési szolgálat. Pályázati határidő aug. 28. Személyes 
pályázók előnyben részesülnek. Mártha Ferenc, ref. 
lelkész, Zubogy (Gömör megye), pósta Ragály. 

(1073-1 -1 ) 
A tatai és tóvárosi polgári leányiskolái egye-

sület iskolaszéke ezen iskolánál a mennyiségtani és 
természettani, úgy a földrajz és történelmi szak-
csoportokból képesített két. tanítónői állásra, melyek 
mindegyike 1200 korona fizetéssel és természetbeni 
lakással, esetleg 200 korona lakbérjavadalmazással 
van egybekötve, egy évi próbaidő kikötésével pályá-
zatot hirdet. Feltételek : képesítő-oklevél, keresztelő-
levél, orvosi-, erkölcsi-, működési bizonyítvány. Mind-
azok, kik nyelvismeret-, zene, tornászat vagy egyéb 
tanítási képességekkel bírnak, a választásnál előnyben 
részesülnek. A pályázati kérvények 1904 augusztus 
25-ig Trojkó György ügyvéd, alelnök úrhoz Tatára 
küldendők. Major László, elnök. (1075—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

T a n i t ó i l o t , 
szerény igényűt, keresek szeptember 1-ére leányom 
mellé, kivel a polgári iskola III. osztályát végezné, 
német, francia nyelvben és zongorában oktatná. Díja-
zás egyezség szerint. Arcképes ajánlatok özv. Skultéty 

Gyuláné címére, J á s z a p á t i kéretnek. 
(1067-1—1) 

E g y n e v e l ő v a g y n e v e l ő i » « 
kerestetik 6., 5., 2. és egy 1-ső osztályú elemi iskolai 
tanulók mellé, aki őket a nyilvános iskolai vizsgála-
tokra előkészíti. Fizetése kölcsönös egyezkedés útján 
állapíttatik meg. KAISER EDE, ménesmester. Pepe-

lánapuszta, u. p. Pivnicza (Verőce megye). 
(981-1—1) 

Nevelőnő 
kerestetik négy gyermek mellé falura, egy leánykát 
első polgárira, hármat elemire előkészíteni. Német 
nyelv és zongora tudása megkívántatik. Fizetés: 500 
k)r., teljes ellátással. Kérvény Lipter Ernő, urad. 

intézőhöz küldendő, Kehidára (Zala megye). 
(1004-1—1) 

ok leve les tanítónőt pusztára, Gáva, Szabolcs 
megyébe, második elemit végzett, két leánygyermek 
mellé. Fizetés : havonta 35 korona, teljes ellátással. 
Megkívántatik magyar és német nyelv teljes bírása és 
korrektül tudjon zongorázni. Szerény, háziasan nevelt és 
több évi gyakorlattal bíró urileány bizonyítványainak 
másolatát alulirott címre küldje : L e s s k i Éndre 

gazdatiszt. (942-1—1) 
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Me velőnek 
kerestetik (valláskülönbség nélküli egyén, három I., 
II., III. polgárit végző leány és IV. végző fiú mellé. 
Megkívántatik a zongora és a francia nyelv bírása. 
Fizetés : 600 kor. és teljes .ellátás. Ajánlatok Bokotey 
Dénes kántortanítóhoz Ökörmező (Máramaros m.) 

küldendők. (906-1—1) 

felsőmagyarországi vagy erdélyrészi állami tanítóval, 
Szeged közelében, járási székhelyen működő tanító. 

Cím: „Gyopár", postrestant Török-Kanizsa. 
(1003-1-1) 

Balaton Géza 
(868—V—3) ó-becsei tanító 

n é p i s k o l a i t a n k ö n y v e i : 

„Földrajz, Magyarország Történelme, Termé-
szetrajz, Természettan és Nyelvtani ered-
ménytár." Négy első mű német, két első tót 
nyelven is kapható. Egyes példányok ára 20 fillér. 

Megrende lések szerzőné l is tehetők Ó - B E C S É N . 

M A R X é s M É R E I 
magyar tanszergyár 

BUDAPEST, VI., Aradi-utca 60. sz. 
Fizikai és kémiai tanszerek elemi, ismétlő- és tanonc-

iskolák részére. Jutányos beszerzési forrás. 
(710—XXVI—5) 

Isko la- l i egedűk kaphatók 
3, 4, 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 
Sternberg A. és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében 
BUDAPEST, Kerepesi-út 36 T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről külön) ingyen 
kapható. (490—25—9) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FÜCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
(1304—40—36) 

ELS0 MAGYAR VILLAMOS ERŐRE 

BERENDEZETT ^ HANGSZERGYÁR. 

—— (1267-52-82) 
I s k o l a i H e g e d ű vonóval és lak-
kozott fatokkal 5 frt 60krtólfeljebb. 

i l e g e d f l vonóval 3, 4, 5, 6 8, 
frttól feljebb. | 

T á r o g a t ó (Rákóczi) i s k o l á v a l 
együtt 30 frttól feljebb 

l lnrmoi l i l l l l iuk 65 frt feljebb. 

— S T O W A S S E R J . -
cs. és kir. udvari hangszer gyára, a Rákóczi 

Javított tárogató egyedüli IcIUlálója 
Budapest, Lánczhid-utcza 5 s z á m . 

Árjegyzék minden hangszerről külön, ingyen 
— bérmentve küldetik. — 

Az amerikai cottage-orgonák 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
-a« BUDAPEST, «se 

VIII., József-körút 13. sz 
ajaaUa európai szerkezetű liarmo 

niumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete eióvarazsol. önma-
gának zeng dicséretet. 

Ar i i 120 k u r o i i A t ó l fö l -
j e b b . 8 b o r o n i l * r é s z l e -

t e k b e n Is . 
Repes árjegyzék ingyen én 
bérmentTe. 6 évi Jútálláe. 

11440—52—43) 

Cim"balmo&, 
legújabb acélszerkezet-
tel, 5 évi jótállással,leg-
szebb hanggal, részlet-
fizetésre is kaphatók.Sa.-
ját gyártmányú hang-
szerek, ú. m. cimbalom, 
hegedűk, harmonikái, 
fuvolák okkarinák,l)ögök 
stb. Kitűnő magyar 
húrok. Számos kitün-
tetés és elismerés a jó 

munkáért. 
Nagy képes árjegy-
zéket ingyen és bér-
mentve küldök meg. 
Lehel-kürt, a Jászberényi eredeti után híven utánozva, 8 K. 
Tanítók- és tanítónőknek 10°/o engedmény 

v a g y jutalék. 
M o g y o r ó s s y G-yula 

magyar hangszeripar-telepe 
BUDAPEST, VIII., Kerepesi-út 71. sz. 

(821 -XII -4 ) 
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Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
ezen igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága, j 
Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 

P Á B T O L J I I K A M O M I P A R T ! 
__ szállítja a miniszterileg ajánlott s 

J: 1 o j I H j U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 
hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy '/i bádogszelenee 6A klg. 18 m2 ter. kor. 7.— 

„ "/a „ */* „ 9 m2 ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ -.80 

- Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Űj mázolás i és vonalozási utasítással. 

Greschik Gyula, 
(765—V—4) L Ő C S É N . 

F e i v v e l L i p ó t u t ó d a . 
BUDAPEST, IX., Ipar-utoa 7. 

T a n i t á k hangszereiket a legolcsóbban és legjobb 
kivitelbea a t i iauy. l i i r . sr.e ><;-
a k a d é m i a házi hangszerkészitőjétől 

szerezhetik meg. 
Iskola-hegedíik, tokok, vonók a legjobb 
fölszereléssel 3 frtól följebb, minden 

árban. 
Harmóniumok, európai és amerikai szer-
kezettel, a legolcsóbb gyári árakon. 
! !Hangfokozó gerenda!! 

(Óvakodjunk utánzástól) 
mely által bármely hegedű vagy gor-
donka sokkal jobb, erősebb, szebb és 
kelleme-ebb hangot nyer. Biztos siker. 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Cím: 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
mühangszerész, (ion—xv—1) 

Budapest, Király-utca 44. sz. 
Képes árjegyzék az összes hangszerekről 

ingyen és bérmentve. 

Iskolapadok, iskolaberendezesek, tornakeszülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
(87—26-24) 

és minden beszédhibát kezesség 
mellett sikeresen gyógyít Solt 
Lajos, Budapest, V., Báthori-

utoa 20. sz. Fölvétel naponta 12—l-ig. Ismertető 
bérmentesen és ingyen. (440—X—10) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja o lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona oO fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. A* ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Eiryéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egvhasabú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTÓSEG: KIADÓHIVATAL: 
W DA PEST, II. KEK., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., 1SK0LA-TÉB S. 

KTéziratokat n e m a d u n l c v i s sza . . 

Még egy szó a reformhoz. 
Á tanítói ankét alkalmával úgy az 

iskolákat, mint a tanítókat illető messze-
menő intézkedések hozattak javaslatba. 
Szó volt ott mindenről, ami elkerül-
hetetlen ós időszerű, csak egyről feled-
keztek meg, ami pedig nagy horderejű 
az egész tanítóságra nézve. 

Készen van immár a terv a tanító-
képzés és tanítókópesítésre. De nincs 
szó az elhelyezésről. A tanítói pálya 
túl van zsúfolva, az utóbbi években 
különösen tanítónőkkel, s úgyannyira, 
hogy egy kezdő tanító, különösen ha 
magára van hagyatva, 20—25 állásért 
folyamodhatik, amíg végre egy 700— 
800 koronás állásra megválasztják. 

A szegény szülők, akik éveken át 
nyomorogtak — s talán koplaltak — 
csak hogy fiuk egy, a nagy társadalom-
ban is számottevő kis pont lehessen, 
kétségbeesve nyúlnak utolsó filléreikért, 
hogy fiuknak pályázati kérvényre adják. 

Különösen érezhető ez az állami 
képzőben végzett tanítóknál. A minisz-
tériumtól 6—8 hét alatt visszajön a 
kérvény, hogy nein teljesíthető! Fele-
lvezeti iskolához pedig — és egészen 
logikusan — szívesebben választanak 
felekezeti képzőből kikerült tanítót. így 
az államiban végzett vagy más pályára 
kénytelen menni, ha ugyan kap, vagy 
pedig állás nélkül marad, ha csak 600 

koronás állásra, amelyre okleveles fele-
kezeti nem jelentkezik, szerencseképen 
meg nem választják. Ily módon nem egy 
tehetséges tanító — aki államsegéllyel 
végezte a képzőt — volt kénytelen 
búcsút mondani a tanítói pályának. 

Mi volna erre az orvosság? 
Ahogy a kereskedelmi akadémiák 

elhelyezik végzett növendékeiket, helyez-
zék el az állam és a felekezetek is 
képzőikben végzett tanítóikat. 

Evégből a képző-intézetek I—II. év-
folyamát szigorítsák meg, hogy a tanítói 
oklevelet csak a hivatottak nyerjék el. 

Annyi növendéket vegyenek föl a kép-
zőkbe, amennyit a következő évben remélhe-
tőleg el tudnak helyezni. 

Ugy a minisztérium, mint a feleke-
zeti hatóságok, illetve főhatóságok tar t -
sák fönn a jogot maguknak, hogy taní-
tóikat buzgalmuk és tehetségük szerint 
nagyobb vagy kisebb állásra helyezzék. 

így nem lesz rá eset, hogy hivatásos, 
uuzgó, esetleg kiváló tehetségű tanító 
elfeledve mindenkitől, eldugva marad 
egész életén át valami kis pusztai vagy 
tanyai iskolánál, amíg egy-két protek-
ciós egyén felülkerekedik. 

Jelen soraimat komoly elbírálásra 
ajánlom úgy a miniszter úrnak, mint 
a felekezeti főhatóságoknak. Megvaló-
sítva hiszem, hogy siker jár vele. 

(Tatatóváros.) Yajay József. 



2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 34. SZÁM. 

Hazafias nevelés az iskolában. 
Elismert igazság, hogy szent kötelességünk 

minden kínálkozó alkalmat fölhasználni a nem-
zeti erő és lángoló hazaszeretet ápolására. 

De hogyan, mi módon, minő eszközökkel 
fejleszthetjük a népiskolában a hazaszeretetet? 

Első sorban álljon a tulajdonképeni történeti 
oktatás. „De nemcsak a tantervben megálla-
pított időre kell a történ'eti oktatást szorítani, 
hanem az országos ünnepek, nevezetes emiék-
és évfordulónapok által nyújtott alkalmat is 
mindig föl kell e célra használni. A gyerme-
ket hazánk dicső fiaival, fényes múltjával meg-
ismertetvén, oda hassunk, hogy a növendék 
megtanulja a nemzeti ünnepeket kegyeletes 
emlékezetben tartani." (Bárány I.) 

Már most hogyan tartja, tarthatja a gyer-
mek a nemzeti ünnepeket kegyeletes emlé-
kezetben ? Megfelel rá maga a nagynevű peda-
gógus föntebb : ha t. i. mindig fölhasználjuk a 
nyújtott alkalmat. És ez szent igaz. Mert bizony 
nevelni kell a növendékeket folyton, mindig, 
mindenre ! A jóra, a szépre, mint az illedelmes 
magaviseletre ; és épp így a hazaszeretetre is. 

Az alsóbb osztályokban a hazaszeretet fej-
lesztésére szolgálnak az olvasókönyvek törté-
neti olvasmányai. 

Bár vannak tényleg olvasókönyveinkben törté-
nelmi olvasmányok, de — mivel ezek leginkább 
csak egyes nyertes vagy vesztes csaták elbeszé-
lésével, dicsőséges vagy dicsőségtelen ural-
kodók történetével s néhány hazafias vers be-
tanításával foglalkoznak — nem érhetjük el 
velük a kívánt célt. 

A helyesen kezelt földrajzi oktatásnak szin-
tén nagy szerepe van a hazaszeretet ápolásában. ' 
Nagy alkalom kínálkozik a tanítónak már a 
szülőföld ismertetésénél. A történelmi neve-
zetességű helyeket fölkeresi a tanító tanít-
ványaival képzeletben és lelkesítő beszédet tart 
róluk. Alpár, Pusztaszer, Isaszeg, Budavár, Eger, 
Mohács stb. minden tanítónak lelkesítő például 
szolgálhatnak. A felsőbb osztályoknak termé-
szetesen több az alkalmuk. Tanítás közben 
egy egy hazafias ének, egy-két költemény el-
szavalása nagyban emeli a hatást, a lelkesedést. 

Az alkotmánytan tanítása is erősen hozzá 
járul a nemzeti érzés fejlesztéséhez. De, magá-
tól értetődik, ezt sem szárazon kell előadni, 
vagy épen csak magoltatni, hanem lüktető 
életet kell bele önteni. Ugy, hogy a gyermek 
büszke legyen rá, hogy a magyar nemzetnek 
lehet tagja. 

Egyes emléktárgyak fölmutatása a földrajzi-
vagy történelmi órákon szintén nagyban elő-
segíti a nemzeti szellem fejlesztését. Egy 
cipruság Rákóci sírjáról, egy marék föld Mo- I 

hács mezejéről, egy virágszál Kossuth Lajos 
sírjáról, egy fűszál az aradi vérmezőről, egy 
omladék (darab kő) Budavár bástyájáról; né-
hány jó történelmi kép : arckép, szobor vagy 
csatakép mind igen jó szolgálatot tehetnek a 
hazafiúi lelkesedés ápolására. 

Jól fölszerelt iskolából nem is volna szabad 
ilyen s ezekhez hasonló tárgyaknak, mint más 
szemléltető eszközöknek, hiányozni. Mert ezek 
nélkül a leglelkesebb tanító előadása is köny-
r.yen elröppen a gyermeki lélekből ; míg a jó 
szemléltető eszközök nyomán a szűkszavú tanító 
is sokkal maradandóbb hatást érhet el. S így 
lenne az iskola a nemzeti önérzet temploma 
és a nemzeti erő és dicsőség forrása. 

Hanem tagadhatatlanul koronája a nemzeti 
érzés fejlesztésének, a hazaszeretet ápolásának 
a hazafias emlékünnepek tartása. Mikor a gyer-
meksereg együtt örül, együtt lelkesedik az 
édes szülőjével és tanítójával, valami magasztos 
érzés az ! Örökké maradandó nyomokat hagy-
nak a gyermek lelkében : a tűzzel elmondott 
szavalatok, a lelkesedéssel előadott hazafias, 
szivet-lelket átjáró énekek és a tanító rövid, 
velős, a gyermekek fölfogásához mért ünnep 
magyarázó beszéde. 

Együtt sírnak a haza keservén s együtt 
örülnek annak dicsőségén. Egyik nemzeti hős-
nek, másik a haza mártírjának képzeli magát 
az ünnepség lelkesítő hatása alatt. S kicsiny 
szivüket még azután sokáig dobogtatja a nem-
zeti büszkeség s örülnek, hogy a jó Isten őket 
is magyaroknak teremtette. 

Föl is használ — igen helyesen — a jó 
tanító minden alkalmat, részint önszántából, 
részint rendeletre, hogy a hazafiság oltárán 
áldozzék. És miért ? Mert erősíteni akarja 
a nemzeti érzést és ápolni akarja a haza-
fiságot. 

Ilyen nemzeti ünnepeink voltak a közel-
múltban (egy része lesz a jövőben is) : boldo-
gult Erzsébet királynénk, nevenapja ; Kossuth 
Lajos és Deák Ferenc 100-éves születéseiknek 
évfordulója; április 11.-ke, mint a 48.-ki törvé-
nyek szentesítésének emléknapja; október 6.-ka, 
az aradi vértanúk emlékére ; dicsőségesen or-
szágolt Rákóczi Ferenc fejedelem szabadság-
harcának 200-éves évfordulója; és március 
15.-ke, mint a magyar szabadság hajnalhasadá-
sának nagy, szent napja. 

Országszerte megünnepelték s egy részét 
ezután is minden bizonnyal meg fogják ünne-
pelni : iskolák, társaskörök, testületek és köz-
ségek, hogy a gyermekek és polgárság szivé-
ben, lelkében a magyar nemzeti szellemet, a 
faji együvétartozás érzését fejlesszék, hogy a 
hazafiságot, a szent haza iránti tántoríthatat-
lan szeretetet ápolják, fejlesszék. 
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S azt hiszi talán valaki, hogy a tősgyökeres 
magyar népnek s magyar gyermeknek nem 
szükségesek ezek a gyakori ünneplések? Nem 
kell hinni ! Az élesztőnek, a kovásznak kell 
jónak, kifogástalannak lenni, hogy az egész 
kenyér jó legyen! A magnak kell csírázó, 
erjedő képességének lenni, hogy dús aratást 
remélhessünk ! Ha a színtiszta magyarságot 
nem erősítjük, könnyen elnyelik, megsemmi-
síthetik az ellenfelek. Hiszen erre is van elég 
szomorú példánk, különösen az erdélyi része-
ken. Hány tiszta magyar község oláhosodott 
el az idők folyamán! 

Az angol nép büszke a hazájára, de az egész 
világon otthon érzi magát. A német könnyen 
cserél hazát és hamar aklimatizálódik, bár nem 
kell neki semmi, ami nem nemzeti. A franciát 
a dicsőség és hiúság egyaránt teszi büszkévé 
a hazájára, de azért ő is könnyen átültethető 
idegen földbe és ott hamar gyökeret fog: ám 
a magyart sok átélt nyomorúság, sok kiontott 
nemes vér forrasztja össze e darab földdel; 
épp azért, mint Isten oltárát, oly szentté, oly 
bálványozottá teszi előtte a sokszor fényes és 
szokszor fájó mult. 

Azért neveljük mi magyar tanítók a gyer-
mekeket olyan lángoló hazaszeretetre, mely 
békében a haza javáért dolgozni, szükség ese-
tében pedig hazánk és nemzetünk szabadságáért 
vagyont és életet áldozni is késztesse őket. 

De hogy a gyermeki lélekben ezek a szép 
eszmék gyökeret verjenek és majdan terebélyes 
fává növekedjenek : szükséges, hogy erre foly-
ton szoktassuk, neveljük őket. Nem kell attól 
félni, hogy közömbös, hogy unalmas lesz az 
ünneplésünk, hanem inkább attól, hogy nem 
tudjuk a rendületlen : vért, vagyont áldozni kész, 
hazaszeretetet fölébreszteni és fönntartani a 
növendék ifjakban. 

A virág is magjának hajtásával csak úgy 
hirdeti minden évben a tavaszt, ha gondozzák ; 
azonképen a gyermek lelkében is folyton 
ápolni kell a hazaszeretetet, mely szintén nem 
egyéb, mint a léleknek egyik szép virága. 

Tartozunk a nemzetnek mi tanítók, a nép 
nevelői — egyebek között — azzal, hogy ren-
díthetetlen hazaszeretetre neveljük a gond-
jainkra bízott .gyermekeket, a leányokat úgy, 
mint a fiúkat. S illik, hogy ezt a kötelesség-
és becsületbeli tartozásunkat minden alkalom-
mal törlesszük. Ha ezt nem tesszük, ha talán 
hiányzik belőlünk a munkakedv, a lelkesedés : 
akkor nem vagyunk igazi népnevelők, akkor 
mi csak napszámosok vagyunk! 

(Kecskemét.) Tormássy Sándor. 

Hazafias kötelességek. 
(Hozzászólás.) 

Nagy Béla és Szabó István kartárs urak 
cikkeit elolvasván, „hazafias kötelességemnek" 
tartom ebben a kérdésben véleményt nyilvá-
nítani. 

Azzal kezdem, hogy amit a t. kartárs urak 
„hazafias kötelességnek" neveznek, én azt „taní-
tói kötelességnek" mondom. A. „tanítói köteles-
ség" olyan fogalom, melynek a „hazafias köte-
lesség" egyik tényezője s így az nem önálló 
egész, csupán csak fontos tényező. Tehát a 
„hazafias kötelességről", mint ilyenről nem is 
beszélek. Ha a „tanítói kötelesség" fogalma 
alá tartozó összes kötelességeket külön néven 
neveznők, abból hosszú sorozat támadna. Min-
den embernek vannak kötelességei, melyekről 
a legnagyobb filozófia is csak dióhéjban beszél. 
A tanítónak azonban nemcsak mint embernek, 
hanem mint nevelőnek és tanítónak ezen álta-
lános kötelességeken kívül különös kötelességei 
is vannak. Ezt azonban most ne feszegessük. 

Sz. I. úr azt mondja, hogy a magyar nyelv 
tanítása már az óvodában kezdődjék. Helyes ! 
Ez ellen egy magyar tanítónak sem lehet ki-
fogása. Mi a célja a magyar nyelv tanításá-
nak? A társadalom magyarrá tétele. A nyelv 
az értelmet képezi, de nemzeti érzést nem ad. 
Látjuk ezt azoknál a jó hazafiaknál, kik külön-
böző nyelveken beszélnek, de érzésük magyar. 
Magyarrá nevelni kell, a tanítás egymagában 
még nemzeti érzést a gyermekben soha sem szül. 
Magyarrá lesz a növendék, ha az érzetek, kép-
zetek alkotásánál hamisítatlan magyar ingerek 
vezették, ha a képzetek társításában, bővítésé-
ben, átalakításában a sajátos nemzeti jellegű 
észjárás érvényesült. A nemzeti nevelésnél a 
faji jelleg a fontos. A gyermeket már a böl-
csőben különböző nemzeti ingerek veszik köri'd. 
Még lelke föl sem ébredt, midőn hallja a faji 
jellegű altató dalokat, később a tapsoltató, 
nevettető, járnitanító stb. játékokat, mondó-
kákat. így nő föl. Midőn 8. életévét elérte, 
akkor az óvodába kerül. Itt kezd tanulni 
magyarul. Ez a helytelen. Itt kell nevelni ma-
gyarrá! Ott kell kezdenie az óvodának, ahol 
a különböző fajú édesanya kezdte, azzal a 
különbséggel, hogy magyar játékokkal és játék-
szerű munkákkal magyar érzést keltsen épen 
úgy, mint a rác vagy tót anya, rác vagy tót 
érzést és gondolatot keltett föl. 

Szeretettél ölelje magához az óvóintézet a 
nem-magyar ajkú gyermekeket, töltse meg 
szivüket, lelküket szűztiszta magyar érzésekkel, 
gondolatokkal, vágyakkal s aztán hasson az 
értelmükre, hogy az érzéseket, gondolatokat, 
vágyakat állandósíthassa. A nyelv tudása a faji 
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érzést a szívből ki nem törli, egy más faji 
érzést pedig oda be nem csöpögtethet. Mert 
két faji érzés egy szívben nem lehetséges. Szó-
val, először neveljük a gyermeket magyarrá s 
e közlen tanítsuk meg magyarul beszélni. 

A gyermek 6. életévét betöltvén, az elemi 
népiskolába kerül. Itt a nevelés mellett a taní-
tás mindinkább erősebbé válik, anélkül azon-
ban, hogy azt túllépné. A nemzeti nevelés 
szempontjából itt három tényezőre kell tekin-
tettel lennünk, s pedig úgy, hogy e három 
mindig összekapesoltassék. E három tényező a 
következő: 1. A természet jelenségei. 2. A ma-
gyar nép lelkivilága. 3. A magyar gyermek 
szókincse. 

Hazafias kötelességük a tanítóknak oly műve-
ket tanulmányozniok, melyekből ezt a három 
tényezőt megismerhetik, amelyekből anyagot 
gyűjthetnek tanításukhoz. Ilyenek pl. dr. Göőz 
József egyesítő tanításmódjához tartozó müvei, 
Láng Mihály munkái, Pósa Lajos és más ki-
tűnő magyar gyermekirodalmi írók szellemi 
termékei. Jól választott eszközökkel érhetjük 
el tökéletesen magyar nemzeti nevelési célunkat. 

(Kalocsa.) Szántó Jenő. 

Nemzetiségi iskoláink. 
Századok óta küzd a magyar nemzet lét-

jogáért. Századok óta nincs nyugta, pihe-
nése. A századok alatt ért csapások, veszé-
lyek; a szenvedés, a fájdalom és a keserűség 
hosszú sora, a nemzet életerejét nemcsak hogy 
nem bénították meg, hanem inkább újabb 
életre gerjesztették. A nemzeti hősök kiomlott 
vérétől, a haza munkásainak lehullott verejté-
kétől, a nemzeti élet törzsfája megtermékenyült 
s hatalmas koronája mindinkább nagyobb-
nagyobb terjedelemben borúi a sokat szenve-
dett hazára. Ennek a hatalmas koronának tova-
fejlődésére kell nekünk törekednünk. 

Legfájóbb, legkeserűbb küzdelmünk az, me-
lyet a velünk egy közös hazában élő egyes nem-
zetiségi honfitársaink ellenében kell kifejtenünk. 
Egyenlő jogokat adtunk nekik s oly kiváltsá-
gokat, amilyeneket széles e világon egy nem-
zet sem adott a maga nemzetiségeinek, s mégis 
sokan kötelességeket nem akarnak velünk szem-
ben i-merni, vállalni. Államot akarnak képezni az 
államban. Minden alkalmat megragadnak, hogy 
bennünket gyöngíthessenek, hogy nekünk árthas-
sanak, hogy tőlünk elszakadhassanak, ahelyett, 
hogy testvéri szeretetben, egyetértésben közre-
munkálkodnának a szeretett haza fölvirágoz-
tatására. Nem elég, hogy az idegen befolyás 
ellen kell folyton küzdenünk, hanem még saját 
honfitársainkkal szemben is a folytonos véde-
kezésre vagyunk utalva. Nemzetiségeink közül 

látszólag a románság egy része lép föl leg-
elszántahban ellenünk. Jelen cikkemben aromá-
nokkal akarok foglalkozni. 

Minél jobban belemerülök e nemzetiség 
tanulmányozásába, annál jobban megerősödik 
ama meggyőződésem, hogy nem a románság 
tömege a veszedelmes, hanem a tömeget be-
folyásoló egyedek. A románság zöme nagyon 
is jóravaló s megérdemli a fáradságot és 
áldozatokat, hogy magunkhoz csatoljuk. Az 
izgága egyesek s a hatalmukat féltő körök, 
kevés erkölcsi diadallal, de annál nagyobb 
anyagi haszonnal zavarják meg a békés együtt-
élést. Hasonló - ezen egyedeknek bomlasztó, 
romboló munkája azon szociálista izgatok 
munkájához, akik a jóravaló, értelmes magyar 
nép munkásosztályában is a viszály, a folytonos 
zavargás csiráit elhintették, s azok kifejlődését 
oly veszedelmessé növelték. Minél tudatlanabb 
a nép, az egyedek annál könnyebben, de annál 
veszedelmesebben is végezhetik az izgatás 
munkáját. Ha azt akarjuk tehát, hogy a jelen-
legi helyzet javunkra megváltozzon, távolítsuk 
el az izgató egyedeket s helyüket pótoljuk 
olyanokkal, akik a tömeget szeretettel páro-
sult buzgalommal, a szellemi fölvilágosodás, 
az anyagi jólét és a magyar hazaszeretet kellő 
színvonalára emelik. 

A nép fejlődésének bölcsője az iskola. Itt 
kapja meg az anyagi boldogulhatás alapkellé-
keit. Itt szívja magába az uraló eszméket, 
érzéseket. A tanító munkájának milyenségétől 
függ első sorban az emberiség nagy töme-
gének műveltségi állapota, gondolkozásának, 
érzelmiségének helyes kifejlődése. A hatalmas 
német birodalom is a tanítóság hazafias mun-
kájának tulajdonítja első sorban létrejöttét. 
Minekünk is az iskolákra kell a főgondunkat 
fektetnünk. 

A román nemzetiségi iskolák két csoportra 
oszlanak. A kisebb csoport gör. kath. jellegű, 
míg a második hatalmas csoportot a gör. kel. 
jellegű iskolák alkotják. A gör. kath. iskolák 
lassan már simulni kezdenek a magyar nem-
zeti követelményekhez s az állam jótékony 
támogatását is mindinkább igénybe veszik. 
Továbbá a gör. kath. papság és tanítóság a 
magyar nemzeti eszmék befogadására és érvé-
nyesülésére láthatólag, bár még mindig a 
kezdet lassúságával, kezd közreműködni. A gör. 
kel. iskolák ellenben nagyobbrészben ma is a 
magyarellenes áramlat legtermékenyebb táp-
lálói. A gör. kel. iskolák nagy részének ixgy a 
külső, mint a belső állapota szomorú képet 
mutat. Sok iskolának már külső látásától is 
megborzadunk. A falu legrozzantabb faviskó-
jában van az iskola elhelyezve. Gyanakvóan 
tekintünk az épületre, hogy vájjon életveszély 
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nélkül bemehetünk-e ? Az iskola belseje még 
elszomorítóbb. Az alacsony, kicsiny, gerendás 
és földes tanteremben fullasztó a levegő. A 
bútorzat kritikán alul áll. Nebány rozogán 
összetákolt padalakú lóca. Taneszközfölszere-
lésről pedig beszélni sem lebet. Több helyen 
a tanteremnek zsúfolt, egészségtelen szobácska 
a tanítónak egyúttal a lakása is. Elszorult a 
szívem, mikor láttam, hogy a kis tanterem 
egvik felében a tanító küzködik, hogy néhány 
tanítványával a régi silabizáló rendszer szerint 
olvastasson ; a tanterem másik felében pedig a 
felesége csittitgatja kicsinyeit s főzi a sze-
rény ebédet. A tanítók nagy részének nincsen 
meg a kellő képzettsége. A képesítetlen tanító 
között legtöbb az egyszerű, tudatlan földmíves, 
akiknek fizetése 2 — 400 korona, de ezt sem 
kapják rendesen. A földmívesek sorából beál-
lított tanító tanítási eredményét fölösleges 
méltatnom. Csak azt említem meg, hogy 
ezek magyarul egyáltalán nem tudnak. Sajnos 
azonban, hogy a képesített tanítók tekintélyes 
részének is nagyon fogyatékos a képzettsége. 
Akárhánnyal találkoztam, akinek fogalma sem 
volt, mi az a beszéd-értelemgyakorlat. Az elemi 
iskolákban csekély kivétellel, csak olvasni és 
számolni tanítanak. A többi közismereti tár-
gyak tanítá'a nagyon is gyönge lábon áll. A 
IV'—VI. osztály tananyagának tanításáról a 
legtöbb helyen szó sem lehet. Ismétlő-iskola 
pedig sok helyen egyáltalán nem is tartatik, 
Hogy milyen arányban állanak föl még mindig 
az egyes részeken a fönt vázolt fogyatékos 
iskolák, példaképen fölhozom a M. gör. kel. 
esperesi kerületet. Ezen esperesi kerületben 
van 37 gör. kel. iskola, mind egy-tanítós és 
vegyes. A 37 iskolaépület közül csak 3 felel 
meg a követelményeknek. A 37 tanító közül csak 
négynek van oklevele, ezek közül is egy nem 
tud magyarul, három pedig eredménytelenül 
tanította a magyar nyelvet. A képesítésnélküli 
tanítók túlnyomó részben egyszerű földmívesek, 
akik a tanítás mellett napszámba járnak dol-
gozni. 

Vannak azonban kiváló gör. kel. iskolák is, 
de sajnos, aránylag hihetetlenül csekély azok-
nak a számuk, amelyekben a magyar nemzeti 
követelmények méltánylásban, érvényre eme-
lésben részesülnek. A magyar nyelv tanítá-
sának két akadálya van : először, hogy az okle-
veles gör. kel. tanítók nagy része nem bírja kel-
lően a magyar nyelvet ; másodszor, hogy a 
legtöbb helyen csak kénytelenségből és szem-
fényvesztésből tanítják azt. A gör. kel. tanítók 
nagy része a képesítéskor nagyon nehézkesen 
beszéli a magyar nyelvet, s mihelyt állásba 
jut, nem gyakorolja magát s a szó szoros értel-
mében teljesen elfelejti lassanként még amit 

tudott is. Én magam is találkoztam többel, 
akik hiteltérdemlőleg, hiteles iratokkal beiga-
zolták, hogy ők tudtak magyarul, de ma már 
csak keveset értenek, beszélni pedig csak 
egyes szavakat tudnak magyarul. Hogy csak 
kényszerűségből és csak a látszat kedvéért 
tanítják a magyar nyelvet, az nemcsak abból 
látszik ki, hogy a gör. kel. iskolák túlnyomó 
részében a tanulók csak szajkó módra tanul-
nak magyarul olvasni és az iskolai bútorok 
neveit elsorolni, hanem sajnos, beigazolja azt 
0. gör. kel. esperes magyarázata is. A gör. 
kel. iskolák órarendjében a magyar nyelv 
tanítására fölvett heti két órát ugyanis keve-
seltem, mire az esperestől a következő magya-
rázatot kaptam : „Ahány osztály hallgatja a 
magyar nyelvet, az annyi órának veendő. 
Miután egy órán át négy osztály hallgatja, 
tehát az nem egy órának, hanem négy órának 
veendő." Egészen elképedtem e cinikus magya-
rázatra. Ily viszonyok között ne csodálkozzunk, 
hogy a gör. kel. iskolában a magyar nyelvet 
sikeresen nem tanítják. 

Ez a rövid ismertetés is bizonyára meg-
győz bennünket, hogy a jelenlegi viszonyok 
között működő gör. kel. iskolák túlnyomó 
része nemcsak hogy a magyar nemzeti köve-
telményeknek nem felelhet meg, hanem a nép 
értelmiségének fejlesztésére sem lehet jótékony 
befolyással. Az államnak kötelessége, a törvé-
nyes eszközöket épen az elmaradott nemzeti-
ségeink érdekében az ily iskolák ellen a legszigo-
rúbban alkalmazni. Valóban itt az ideje, hogy 
szeretett vezérünk kiváló törvényjavaslata mi-
előbb érvényre juthasson. 

Nézzük most, hogy az állami iskolák mi-
képen váltak be a nemzetiségi vidékeken ? Az 
állami iskolákban, amelyek elhelyezése és föl-
szerelése a kor kívánalmainak mindenütt meg-
felelő, úgy a román, mint a többi nemzetiségi 
tanulók is jól megtanulnak magyarul; bennök 
a hazafias, a szép és jó érzete fölkeltetik, 
gyarapíttatik. Rendszeres oktatásban, sőt még 
anyagi gyámolításban is részesülnek. Az iskolák 
gondnokságai gyűjtéseket rendeznek s a sze-
gény tanulókat mindenütt könyvvel, ruhával 
látják el, sőt sok helyen m ?'g ebéddel is. A jó 
tanító nemcsak az iskolai előírt kötelességnek 
felel meg, hanem minden alkalmat megragad, 
hogy a tanulók szüleinek is segítségére lehes-
senek. A nép megkedveli mindenütt az állami 
iskolát s az állami iskola megszabadítja a népet 
a lelketlen izgatók hatásától. Szép példáját 
látjuk e hatásnak V. ren. tan. város román 
köznépénél is. A napokban nagy port vert 
föl a túlzó románok ama törekvése, hogy V. 
ren. tan. városban román nemzetiségi kaszinót 
akartak alapítani. Ezek a túlzó románok azon-
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ban nemcsak a kaszinó alapítással sültek föl, 
hanem a megszűnt román iskola fölélesztésí 
kísérletével is. Az állami iskola fölállításával a 
román nemzetiségi gör. kel. iskola megszűnt, 
de a túlzó románok három év óta újból életre 
akarják kelteni. Azonban hasztalan kísérle-
teznek, mert a román köznép nem akarja igénybe 
venni s így tanuló hiányában nem lehet a 
magyarellenes áramlat melegágyát létrehozniok. 
A nép belátja az állami iskola nagy hasznát 
és saját jól fölfogott érdekében nem akar esz-
közül szolgálni az izgatók kezében. Az állami 
iskola iránt való szeretet a román köznépnél 
különben lépten-nyomon tapasztalható, mert 
ahol az állami iskolát fölállítják, ott tanulók 
hiányában csakhamar be kell a legtöbb gör. 
kel. iskolát zárni. 

A román köznépnek a magyar nemzethez 
való kapcsolásán kívül van még egy szép föl-
adata is a lelkes magyar tanítónak. Ezrével 
találkozunk magyar nevű románokkal. A név 
világosan mutatja, hogy elrománosodott ma-
gyarral van dolgunk. A lelkes állami tanító 
törekszik ezeket az elrománosodott magyarokat 
a nemzet kebelébe visszavezetni. Sok ezer elvesz-
tett magyar családot lehet ez úton visszasze-
rezni. Egy ilyen visszaszerzett magyarral 
történt a következő eset : Várhegyi Ferenc, 
jómódú földmíves, akit a hazafias Cs. állami tanító 
visszaszerzett, egy fuvarozás alkalmával az őt 
románul megszólító P. állami tanítónak ma-
gyarul válaszolt. A kissé fölhevült s magáról 
megfeledkezett tanító rámordult: „Mit beszélsz 
velem magyarul ! Én román vagyok. Román 
létedre szégyen magyarul beszélned." Várhegyi 
azonban ekképeri válaszolt: „Uram! Én fizet-
tem azért, hogy magyarul megtanulhassak; az 
urat pedig fizetik azért, hogy magyarul 
tanítson." Ráadásul föl is jelentette az állam 
kenyerére érdemetlen tanítót. Ez eset is kívá-
natossá teszi, hogy lapunk f. évi 30. számában 
„Óhajtások" c. alatt előadottak mielőbb meg-
hallgatásban részesüljenek. Nemzetiségi vidé-
kekre a tanítóság színét-javát, a kipróbált 
erőket kell beosztani. Erkölcsileg, anyagilag 
külön is méltányolnunk kell az ő nehéz mun-
kájukat s meg kell nekik adni a módot arra, 
hogy helyükön végig és mindenkor vidám 
munkakedvvel kitarthassanak. 

Kerti magányomban órákon át eltöprengek a 
látottakon, a tapasztaltakon. Vizsgálom a jelen-
ségeket s keresem a megoldás biztosító esz-
közeit. A eredmény biztosítékait a következő 
két pontban kifejtett eljárási módozat alkal-
mazásában látom föltalálhatni s az illetékes 
körök figyelmébe ajánlani : 

1. Hogy a nem-magyar tannyelvű tanító-
képezdét végzett tanító a magyar nyelvet 

tökéletesen elsajátíthassa, hogy a magyar nem-
zet hatása náluk érvényesülhessen, azon, sze-
rintem igen egyszerűen lehetne segíteni. A 
városi iskolák mindenikénél szükség van állandó 
helyettes tanítóra. Ezekre a helyettes tanítói 
állásokra kellene a nemzetiségi képezdét végzett 
tanítókat egy évi időtartamra beosztani. Ha az 
állam, a tősgyökeres magyar városok iskoláinál 
legalább 50 helyettes-tanítói állást rendszeresen 
szervezne azon célból, hogy a nemzetiségi tanító 
a magyar nyélvet az egy-egy évi helyettesi 
működése alatt tökéletesen elsajátíthassa, s hogy 
a magyar nemzet érzületét, szokásait, gyaragító 
munkásságát közvetlenül megismerhesse s a maga 
fajbeliei közé átültethesse, az esetben a nem-
zetiségi iskoláinkban csakhamar más irány, 
más szellem érvényesülne. A helyettes-tanítók 
évi 800 korona díjban részesülnének s a nem-
zetiségi iskoláknál pályázat alkalmával az ily 
helyettes-tanítók föltétlenül elsőbbséget élvez-
nének. Az aránylag csekély áldozat bőven meg-
hozná a kamatokat s meg vagyok győződve, 
hogy az egyházi főhatóságok is készséggel 
elősegítenék e rendszert, mert iskoláik érdekei 
is ezt kívánatossá, szükségessé teszik. 

2. Az állami iskolák szervezésére vonat-
kozólag más rendszert kellene ezután követ-
nünk. Az állami iskolák behálózzák ugyan a 
nemzetiségi vidékeket, működésük hatása azon-
ban a szétszórtság miatt nagyon meg van 
bénítva. Az őket körülfogó nagyszámú nem-
zetiségi iskolák hatását nem képesek kellően 
ellensúlyozni. Véleményem szerint: erőinket 
most már nem kellene szétforgácsolnunk, hanem 
egy-egy vidék javára kellene összpontosítanunk. 
Minden nemzetiségi vidéknek meg van a maga 
gócpontja, ahonnét az erőnek ki kell indulnia. 
A román nemzetiség gócpontja Hunyad vár-
megye. Ezen vármegye az az Archimedesi pont, 
ahonnét az erőnek ki kell indulnia, hogy a 
románságot magunkhoz vonhassuk. Ezt a vár-
megyét kéli előbb magunknak teljesen biztosí-
tanunk, ha a kitűzött célt a románságnál 
elérni óhajtjuk. Innét kell azután vármegyéről-
vármegyére lassanként tovább haladni. Hunyad 
vármegyében a talaj teljesen elő van készít ?e. 
Réthy Lajos kir. tanfelügyelő 30 évi fáradha-
tatlan munkával oda érlelte az állapotokat, 
hogy az állami iskolákat a községek minder ütt 
óhajtják és nagy számban kérelmezik is. Oly 
erő ő itt, aki e nehéz föladatot szerencsés 
kézzel megtudná oldani. Máris 54 állami iskola 
dicséri ügybuzgóságát. Az összpontosító rend-
szerrel kell ezután előre haladnunk. Hozzuk meg 
az anyagi áldozatokat. Ne engedjük magunkat 
a hatalmukat féltő körök és izgató egyedek 
intrikái által befolyásoltatni. Erős kézzel tűzzük 
ki a magyar nemzeti népoktatás zászlaját a 
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szükséges helyeken mindenütt. Csak így jut-
hatnak érvényre a mi érdekeink is az egész 
vonalon. 

Ne nyugodjunk addig, amíg a magyar nem-
zeti népoktatás zászlaja a szeretett liaza min-
den iskolájára ki nem tűzetett. Ne nyugodjunk 
addig, míg hazánk nemzetiségeit teljesen ma-
gunkhoz nem Öleltük-, míg meg nem győztük 
őket arról, hogy csakis a magyar nemzet védő 
szárnyai alatt találhatják meg egyedül boldo-
gulásukat. Ezeréves multunk igazolja önzetlen 
s az ő javukat célzó törekvéseinket. Ragadjuk 
ki a tudatlan tömeget a lelketlen egyedek 
hatása alól; nyissuk föl szemeiket s legyünk 
mi az ő vezetőik. 

(Déva.) Szabó Elemér. 

„Népiskolai munkánk eredménye." 
(Hozzászólás.) 

III. 
Véleményem szerint, amily mértékben taní-

tunk, oly mértékben nevelünk is. Mert, mi a 
nevelés? Figyelmeztetés, intés, dorgálás, di-
cséret s jutalmazás, szoktatás ? Nem. Ez egy-
maga csak idomítás volna, A nevelőnek föl-
adata : minden tantárgyat úgy kezelni, a bennök 
előfordulható gondolatokat úgy alkalmazni, 
hogy az egyén lelki és testi képességeit fej-
lessze, irányítsa. így nevel a népiskola. 

Azonban nem teljesíti e fontos hivatását 
akkor, ha a tanító magyarázat nélkül ad föl 
leckét és csak a száraz adatokat és szabá-
lyokat magoltatja be. Nem nevel, csak tanít, 
ha maga a tanító, úgy magán, mint nyilvános 
életében nem példánykép a gyermekek és a 
nép előtt ; ha kedvetlenség tükröződik vissza 
munkálkodásunkon, miáltal nem nyerjük meg 
tanítványaink szeretetét s elvesztjük a nép 
nagyrabecsülését. De főkép nem nevelünk, ha 
nincs bennünk szeretet hivatásunk, a gyer-
mekek és a nép iránt, az a szeretet, melyről 
Pál apostol a korintusbeliekhez írt I. levele 
13. részében oly költői szavakban ír. Szeretet 
nélkiíl épp úgy nem lehet nevelni, mint tudo-
mány nélkül tanítani. 

Itossz munkás minden téren fordul elő. 
Lehetnek köztünk is olyanok, magamat se 
vonva ki, akik egy vagy más emberi gyarló-
ságunknál fogva nem e pályára születtünk. De 
jóleső gondolat hinni azt, hogy ilyenek csak 
elvétve, csekély számmal vagyunk, mert ellen-
kező esetben valóban igaz volna e lesújtó 
Ítélet : fáradságos munkánknak nincs meg az 
óhajtott eredménye. 

Mivel a tanítással szoros kapcsolatban foly-
ton nevelünk, okvetlenül kell sikernek mutat-

kozni, habár szeretett magyar népünket egész-
ben véve még nem láthatjuk is az általunk 
kivánt eszményi magaslaton. Igaz, hogy sok 
családban még laza erkölcsöket találunk ; igaz, 
hogy sok vidéken még nagy a tudatlanság és 
a babona virágkorát éh ; igaz, hogy a buzgó 
vallásosság, istenfélelem, felebaráti szeretet sok 
kebelben állandó lakást még nem talált, 
hanem ehelyett, úgy az alsóbb, mint a felsőbb 
körökben a különböző vétkek és bűnök ejtenek 
foglyul egyes szíveket. De kérdem, nem a 
tanítás és nevelés hatása alatt szenteli-e meg 
a nép a köznapimunka félbehagyásával a vasár-
napokat? Nem a mi munkánk eredménye-e, 
hogy napjainkban mindjobbau és jobban meg-
kedveli az olvasást, s ha nem is mindnyájan, de 
többen az ünnepek délutánjait családi körben 
olvasással töltik. Továbbá nem előhaladás-e, hogy 
ma már majdnem minden földmíves örömét leli a 
fanemesítésben s kertészetben és szép gyümöl-
csösök s virágos kertek díszítik házuk kör-
nyékét ? Végül, mi okozza, hogy a nép jelen-
leg már megkívánja, lelkészétől s tanítójától a 
józan, tisztességes családi életet? 

Nem vonom kétségbe, mintha a siker egy-
része nem háramlanék állami intézményeinkre 
is, mert sajnos, a mi hatáskörünk nagyon cse-
kély minden üdvös újítás vagy javítás keresztül-
vitelére, hanem sokszor szorulunk felsőbb 
támogatásra. Ilyen többek közt a rendes iskola-
látogatás. Ha a hatóság nem segít, betudjuk-e 
tartani a 8, illetve a 10 havi tanításidőt? Alig. 
Es szükséges is, célszerű is a kültámogatás, mert 
ahol már a jó tanács és példa nem segít, ott 
a kényszerhez kell nyúlni. Pedig társadal-
munknak immár szokása a nép erkölcsi neve-
lését első sorban s tán egyedül a tanítóra 
ruházni s minden javulást, minden előmenetelt 
annak oktatásától, nevelésétől várni, nem 
gondolva meg, hogy nekünk, egyszerű nép-
tanítóknak; nincs oly nagy hatáskörünk, melynél-
fogva minden hasznos intézkedést, ha már 
az érleléstől kifogytunk s már a szere-
tetnek, a nyájas szónak sincs többé hatása, 
tiltással, parancsolással vihessünk végbe. Nekünk 
nincs jogunk, nem áll hatalmunkban a 15 éven 
aluli gyermekeket a felnőttek mulatságából, 
lakodalmakból, bálokból személyesen hazakül-
deni ; még ahhoz sincs, hogy az igazolatlanul 
mulasztató szülőt előbb szíves intésre, érteke-
zésre magunk elé idézhessük, még a mulasz-
tási kimutatásaink is csak az iskolaszéki elnök 
aláírásával lesznek érvényesek, megbízhatók. 
Igaz, hogy a fönti jogok némelyikének nél-
külözése kellemetlenségektől óv bennünket, 
mégis óhajtandónak vélném hatáskörünket 
némileg bővíteni, mert a népnevelés terén köte-
lességeink számosak, de jogaink kevesek. 
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Éneikül pedig, habár jóakaratúlag is vala-
mely ferdeségről a tiltás, parancsolás által mi 
akarnók a gyermekeket iskolán kívül leszok-
tatni vagy valamely üdvös, hasznos dologra 
vezetni, mivel ez túllépné hatáskörünket, 
ügyünk nagy kárára a nép tisztelete, szeretete 
volna érte az áldozat. Azért állítom, oktatás és 
tanítás által nevelünk, de fáradozásainkat csak 
úgy koronázza nagyobb siker, ha munkálkodá-
sunkban a hatóság bővebb részt vesz, nekünk 
pedig kötelességeinkkel együtt növendékeinkre 
vonatkozó hatáskörünk bővül. 

A nép műveltségének, jó erkölcsének alapját 
mi megvetjük az iskolában, de szent köteles-
sége minden fokozatú hatóságnak azt éber 
figyelemmel tovább gondozni, mert az iskola, 
a tanító, jobbára csak a gyermekeket nevel-
heti. A faiskolában nemesíti a kertész a cse-
metét, azontúl a gazdának kell óvni, gondját 
viselni. 

Miután pedig örvendetesen tapasztaljuk, 
hogy az állam segélyez bennünket anyagilag, 
de több esetben segédkezet nyújt immár a nép-
nevelésben is, — ajándékoz tanszereket, könyv-
tár számára könyveket, gondoskodik tovább-
képzésünkről, tanfolyamok fölállításával stb. — 
nem aggódhatunk munkánk sikertelensége 
miatt. 

Nem szabad csüggednünk. Ha eszményi 
célunk még távol van tőlünk s gondozott ker-
tünkben gyom is nő. Nincs olyan föld, 
melyben virág mellett dudva nem teremne. 

(Bolláhida.) Németh Vilmos. 

IY. 
A fölvetett kérdésben én még csak távolról 

sem értek egyet a cikk Írójával. Teremtő 
Isten ! Mi lenne édes magyar hazánkból, ha 
annak a cikknek igaza volna ! Hiszen az a 
népnevelés mezején a visszafejlődés processzusát 
jelentené, s halhatatlan Eötvösünk megfordulna 
sírjában, ha az 1868. évi XXXVIII. alapvető, 
népoktatási t.-cikk kontár munkának bizonyulna. 
Mert mit is mond Lázár I. kérdéses cikkének 
bevezető soraiban ? Azt mondja, hogy : nép-
oktatási intézményeink nem érik el azt a célt, 
melyet népoktatási törvényeink föltételeznek. 
Tehát a gyermek nem sajátítja el a legszük-
ségesebb ismereteket ; nem rakódik le szívében, 
lelkében az az alap, melyen az „Isten képére 
és hasonlatosságára" számot tartó embert ne-
velni lehetne. Felekezetek, társulatok, községek, 
állam hasztalanul dobják a milliókat a nép-
nevelés szent oltárára. Mi tanítók csak bitorol-
juk a néptanítói nevet, mert jogokat követelni, 
fizetésfölemelésért zörgetni tudunk ugyan, sőt 
a gyermeket bizonyos ismeretekkel is meg 

tudjuk tömni, de nevelni nem nevelünk, talán 
nem is tudunk. Az ilyen theoriából nem 
kérek. 

Az iskola célja — miként mindnyájan tud-
juk — az, hogy értelmes, becsületes honpolgá-
rokat, jó hazafiakat és buzgó egyháztagokat 
neveljen. E kettős cél szolgálatában küzdünk 
mi tanítók. Kérdem : van-e köztünk valaki, 
kinek lelki szemei előtt nem ezen ideális cél 
lebegne? Es van-e. ki midőn tanít, egyszersmind 
nem nevel is? En olyan tanítót, ki csupán 
tanít és nem nevel, elképzelni sem tudok. 
(? Szerk.) Ez ikertestvéreket egymástól elválasz-
tani nem lehet. Ha a gyermeket fegyelmezés 
által bizonyos rendhez, figyelemhez szoktattuk; 
ha az ismeretek közlésénél nem felejtjük el az 
erkölcsi tanúságok levonását ; ha megtanítottuk O _ 7 o 
őt Istent ismerni és imádni, szülőt, hazát sze-
retni, másokat tisztelni, becsülni, (ezeket pedig 
minden iskola megteszi) sat. ; már akkor nem 
szabad azt a tételt fölállítanunk, hogy az iskola 
ma már csak tanít, de nem nevel. 

Sajnálom azt a kört, melyből szomorú tapasz-
talatait merítette. Elvétve lehetnek egyes sötét 
foltok hazánk területén, hol a népnevelés stag-
nál, vagy nem halad lépést a korral, de ilyen 
tételt általánosságban fölállítani nem lehet. 
Óriási a haladás a 30—40 év előtti időhöz 
képest. A nyers erőt, a durva erkölcsöket ál-
talában józan meggondoltság, szelídebb érzel-
mek váltották föl. G-yilkosság, lopás, Isten-
tagadás, hamis eskü s más efféle bűnök el-
enyésző kisebbségben fordulnak elő a múlthoz 
képest, társadalmi életünkben. S vájjon e szelí-
debb, tisztultabb látkörü kort nem-e az iskolá-
nak köszönhetjük? Nem a tanítói gárda vál-
vetett küzdelme, öntudatos nevelése szülte-e 
ezeket ? Csakis sötét szemüveg kell ahhoz, 
hogy az ellenkezőt állítani merjük. En oly 
helyen lakom, hol négy vármegye ölelkezik 
össze. Volt alkalmam egy életen keresztül 
tapasztalatot szerezni. Cikkíróval szemben bát-
ran állíthatom, hogy a népiskola közel múlt-
jának mérlegében nem elenyésző mennyiségben 
találhatjuk föl a nevelést. 

Nem azt mondom ezzel, hogy népiskolai 
munkánk teljesen tökéletes, hogy a nevelés, 
oktatás mai módszere semmi kívánnivalót nem 
hagy fönn, sőt beismerem, hogy nem minden 
tanító áll föladatának magaslatán; — hanem 
csakis azt állítom, hogy az iskola a mai nép-
oktatási intézmények keretében célját mind a 
nevelés, mind a tanítás terén általánosságban 
megközelíti. 

(Záhony.) Szabó Albert. 

: 9Í0<f<3e 
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Az érem másik oldala. 
(Hozzászólás Szabó Elemér „Óhajtások" c. cikkéhez.) 

„Nemzetünknek érdekében is áll, hogy az 
iskolák államosítása első sorban a nemzetiségi 
vidékekre szorítkozzék, mert a nemzetiségek-
nek a magyar nemzethez való szorosabb csato-
lását az állami iskola van hivatva előkészíteni 
és biztosítani". — mondja a cikk irója. 

Ez ugyan másnak a gondolata, de Szabó úr 
is, aki félév óta „román" vidéken működik, 
magáévá teszi. 

En az ő két évi tapasztalatával, 1000-éves 
történelmükből, 800 évi szomorú tapasztalatot 
állítok szembe. Ez alatt a 800 esztendő alatt 
sokat kísérletezett nemzetünk, hogy a nemze-
tiségeket teljesen magához csatolja, de ered-
ménytelenül. 

Sok egyéb mellett szomorúan dicső szabad-
ságharcunk is igazolja ezt. 

Cikkíró megdicséri Hunyad vármegye kir. 
tanfelügyelőjét, hogy 30 év alatt 52 állami 
iskolát szervezett. Az érdem előtt magam is 
kalapot emelek s színre színt adok. 

Hogy jobban belásson a szerinte szegény 
nemzetiségek szívébe is, tehát ne csak a zse-
bébe, olvassa el egy másik tanfelügyelőnek, 
Vargyas Endrének A szabadságharc története 
c. munkáját. Abban megtalálja magyarázatát 
annak, hogy, amit cikkében ír, t. i. „román" 
vidéken nemzeti érdekeink miért védhetők 
nehezen, a papság miért ragaszkodik oly szí-
vósan a felekezeti iskolához s tőle telhetőleg 
miért akadályozza meg annak államosítását. 

S vájjon az következik ebből, hogy 800-éves 
kárbaveszett kísérletezéseinket ma, a második 
évezred hajnalán is folytassuk ; hogy háládat-
lan nemzetiségeinket, tisztelet az egyes kivé-
teleknek, állami iskolákkal első sorban támo-
gassuk; hogy államköltségen kineveljük s 
közülök mégis a magyar nemzeti egység ellen 
működjenek elsőbb egyesek. 

Tekintsen be cikkiró a magyar egyházak 
zsebébe is s meg fog győződni arról, hogy 
azok is szegények. S mert ezeken nyugszik a 
magyar állam jövője, nem legfőbb kötelessége e 
immár az államnak, hogy segítőkezét épp 
ezek felé, édes gyermekei felé nyújtsa ki ? 

Van-e tudomása cikkírónak arról, hogy a 
debreceni, csongrádi, kecskeméti s más tanyá-
kon közel ötvenezer tősgyökeres magyar fiú és 
leány nő föl anélkül, hogy valaha iskolát csak 
látott is volna? 

Ha cikkiró, az érem eme másik oldalát is 
figyelmére méltatja, lehetetlen, hogy álláspont-
ját egy pillanatig is fönntartsa. 

(Budapest.) Szentijyöryyi Lajos. 

A tanítóképzők felügyelete. 
(Hozzászólás). 

II. 

E becses lap ez évi 33. számában „Áldatlan 
küzdelem" címmel írt cikkecskéjében, Szabó 
Elemér hunyadmegyei kir. segédtanféliigyeló 
„végvidéki szomorúsággal" búsong a tanító-
képző-intézeti tanárok azon törekvésén, amellyel 
a népoktatásügyi törvény szőnyegre került 
revíziója alkalmából igazi felügyeletet kívánnak 
maguknak. 

Kérem a szives olvasókat, hogy a nagy-
című cikkecskét még egyszer figyelmesen 
olvassák el s mondják meg maguk, hogy az a 
szomorkodó óhajtás közkeletű szólamain kívül 
csak egy mákszemnyi argumentummal is bizo-
nyítja-e annak a szükségességét, hogy a tanító-
képzők továbbra is a megyei népiskolai 
tanfelügyelők felügyelete alatt hagyassanak. 
Pedig az írója bizonyos illetékesség s tehát 
hozzáértés látszatával szól a kérdéshez, mintha 
a tanfelügyelői kar álláspontját képviselné. 
De akik inkább illetékesek lehetnének rá (a 
tanfelügyelői karnak azok a tagjai t. i., akik 
a képzők fölött a felügyeletet gyakorolták), 
diszkrétül nem avatkoznak a kérdés vitatásába 
s azoknak engedik a szót, akiknek az ügy a 
dolog természete ,szerint a saját ügyük. 

A kérdést csak annak alapos ismeretével 
s az abból merített érvekkel lehet eldönteni. 
A Bodóné-féle hozzászólások nem világosságot, 
hanem homályt terjesztenek benne. — Az olyan 
naiv föltevéseket pedig, mintha a tanítóképzői 
tanárokat az igazi felügyeletre irányuló törek-
vésükben a hiúság kérdése vezetné: azok, akik 
a kérdés hiúsági oldalát ismerik, csak mosoly-
gással fogadják. 

Noha eszerint a cikkecskével irodalmi vitát 
nem folytathatni, mindazonáltal én mégis hálás 
vagyok iránta, mert alkalmat szolgáltat rá, 
hogy a kérdést és annak szempontjait e becses 
lapban is megismertessem. 

1. Az egység. A megyei tanf. a maga legközvet-
lenebb hivatásához, küldetéséhez képest, munka-
körének egész terjedelmében, az illető megye 
saját helyi közigazgatási, nemzetiségi, felekezeti, 
nyelvi, népéleti, értelmiségi, társadalmi, köz-
gazdasági és más viszonyai szerint, azokhoz 
alkalmazkodva, azoktól vezéreltetve, egyszóval 
félügyélői egyéniségében azok szerint lokalizá-
lódva irányozza egész működését s azokból s 
azok természete és mértéke szerint alkotja meg 
az illető megye népiskolaügyét vezető eljárásai-
nak az elveit és szempontjait, egyszóval hiva-
tásérzetének és buzgóságának az arányában — 
és pedig mentől élénkebb és kitartóbb benne 
az, annál élénkebben és kitartóbban lesz azok 
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szerint az illető megye népiskolaügyének oda. 
épen oda, abba a megyébe való felügyelője. 

Ezenkívül a kinevezésénél is majdnem döntő 
befolyással érvényesülnek az illető megye viszo-
nyai, hogy azok szerint vallásánál, nemzetiségé-
nél, nyelvismereteinél, tanulmányainak termé-
szeténél és fokozatánál, társadalmi egyéniségé-
nél vagy ezen és más tulajdonságainál fogva 
alkalmas é és mennyire alkalmas tanfelügyelő-
nek abba az illető megyébe. 

Másfelől államkormányzati elv folyománya-
ként a népiskolaügy az ország lakosságának 
az általános, anyagában és terjedelmében az 
állam által mindenkire nézve (az adó, katonás-
kodás stb. kötelezettségének módja szerint) 
egyformán megszabott állampolgári műveltség-
ben való kötelezett részesítését tartalmazván: 
szervezése, intézése, felügyelete megyénként a 
megye viszonyai szerint igazodó közvetlen me-
gyei közigazgatási teendő. — Felügyelője pe-
dig nem lehet más és egyéb, mint a megyei 
tanfelügyelő, a megyei közigazgatás szerve, úgy 
mint a megyei közigazgatás többi ágainak a 
vezetői (pénzügyigazgató, főorvos, ügyész, mér-
nök stb.) 

Mostani miniszterelnökünk pedig, Tisza 
István gróf, ál la m férfiú nézőpontból még tovább 
menve, pár éve a költségvetés tárgyalása 
alkalmával mondott képviselőházi beszédében, 
egyenesen kimondotta, hogy a megyei tan-
felügyelőnek, ügyköre természeténél fogva, a 
legközvetlenebbül bele kell kapcsoltatnia a 
megyei közigazgatás ágait magában egyesítve 
vezető alispáni hivatal szervezetébe. Mert a 
megyei tanfelügyelő a —- megyei népiskolák 
felügyelője. 

A tanítóképzők azonban mindennemű megyei 
érdektől vagy nekik szánt helyi hatástól a leg-
tökéletesebben független, országos, egyetemes 
rendeltetésű szakintézetek, amelyek a maguk 
munkájában : az ország tanítóinak a képzésé-
ben nem az illető megyének (amelybe terü-
leti véletlenségből helyeztettek) kisebb-nagyobb 
mértékben különleges helyi, hanem az egész 
országnak, az összesnek általános és egységes 
kultúrai érdekei szerint igazodnak. 

Már most, ha felügyelőik a megyei tanfel-
ügyelők, és pedig az egyiké ezen, a másiké 
azon és valamennyié más-más megyének a 
tanfelügyelője : azzal a hivatásszerűleg csak 
országosan egységes elvektől és közszellemtől 
vezérelhetett intézetek, a megyénként más-más 
fe ügyelői egyéniséggé alakult megyei tanfel-
ügyelők más hivatás i felügyelete alatt, a fel-
ügyeletnek más-más szempontjai és mértékei 
következtében, egyetemes jellegüknek a meg-
bomlásával, a kölcsönös kapcsolatnak a leg-
tökéletesebb hiányában, lesznek, amint lettek, 

annyifélék, ahány megyei tanfelügyelő alá 
jutottak. 

Fokozza emellett a tanítóképzőknek ezt az 
egymással szemben való elszigeteltségét az 
illető tanfelügyelők pályakészültségének és alap-
műveltségének (teologus, jogász, orvos, hírlap-
író, tanító, teknikus, tanár) a különböző neme 
és fokozata is, amik a felügyelői működést 
irányozó alapeszmékben, a felügyelet egysé-
gének a rovására, állandóan érvényesülnek. 

Mivel pedig a tanítóképesítő-vizsgálatokon 
is az illető megyei tanfelügyelőé a vezetés, a 
a mérték és a döntés : a tanítói oklevél is, 
ahány képző és tanfelügyelő, annyiféle értékű. 

Mindezeknek a következtében azután tanító-
képzőink között nem lesz, aminthogy nincs, 
kettő, amelyek a lényeget tevő belső életben, 
a munkájokat átható és vezető közszellemben, 
a felügyelet gyakorlásának az irányában, mód-
jában és mértékében s ahhoz képest munkájok 
eredményében egyeznének egymással, úgy hogy 
az egységes felügyelet által biztosítható kap-
csolat és kölcsönhatás hiányában az egyik 
intézet annyira idegen a másikra nézve, hogy 
a bennök folyó élet megismeréséie tett kölcsö-
nös látogatás maga egy külföldi tanulmány-út. 

Pedig az ország tanítóinak a képzésében kö-
vetelt egység és egységes szellem, különösen 
a mi országunk kultúrai viszonyainak feleke-
zeti széttagoltsága és néprajzi széthuzódása 
mellett, még sürgős nemzeti szükség is. 

Enélkül a politikai irodalom ama bizodalma, 
amely az egységes, erős magyar nemzeti kul-
túrától vár az országban néprajzi hódításokat, 
a leghathatósabb támasztéka nélkül szűköl-
ködnek. 

Azonkívül még igen sok egyébben is nem 
eléggé részekre oszló-e és részeiben nem eléggé 
széthuzó-e amúgyis a mi mozaik országunk, 
hogy az egységben rejlő ragasztószerek nekünk 
már fölöslegesek, sőt épen vitathatók lennének ? ! 

Már pedig a tanítóképzés egységét és egy-
séges szellemét csak az egységes felügyelet 
biztosíthatja, s csak az egységes felügyelet 
nyithatja meg az alkalmat arra, hogy a 
tanítóképzők a köztük keletkező kapcsolat 
csatornáin az eredményesebb eljárás, a cél-
szerűbb eszközök, az okosabb fölfogás s az 
újabb gondolatok és módszerek tanulságait 
egymásnak átkölcsönözzék, s ekkép az egy-
másra való kölcsönhatásban a találkozó egy-
irányú erők erejével emeljék a fejlődés lendü-
letére közös ügyüket, ami az ország közmű-
velődésének az ügye, a tanítóképzést. 

Am gyakorolhat-e ilyen felügyeletet a megyei, 
tanfelügyelő ? 

2. A színvonal. A megyei tanfelügyelő a maga 
munkakörének 365 napja közül 364 nap mind a 
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népiskola kisebb arányaitól kívánt csekélyebb 
mértékek alkalmazásának a gyakorlásában, a 
népiskola színtájának a magasságában s elemi 
tanulmányi rendjének a szűkebb körében mo-
zogva, s szempontjait és elveit azok szerint 
formálva végzi felügyelői működését, s mentől 
buzgóbb abban, annál teljesebben és tökélete-
sebben lesz felügyelői egyénisége és mértékei-
nek a természete és nagysága elemi iskolai. 

Ha most már a tanítóképzőben is gyako-
rolnia kell a felügyeletet, minthogy amott alkal-
mazott mértékeit és elveit itt egy napra, 
azoknak épen a felügyelői egyéniségben való 
állandósultságuk miatt, le nem vetkőzheti: 
alkalmazza, alkalmaznia kell azokat itt is s a 
gyerek ruháját szabja a fiatalemberre, és pedig 
annál buzgóbban, mentől nagyobb azok közt 
a különbség, úgy, hogyha a tanítóképzők mégis 
növekedtek és fejlődtek, az a legtöbbször a 
dolog természete szerint csakis a megyei tan-
felügyelők közreműködése nélkül és gyakran 
csak ellenükre történhetett meg. 

3. A szakszerűség szempontjából tekintve a 
tanítóképzők felügyeletének a kérdését, az 
eredmény a lefolyt harminc év tapasztalata 
szerint még kedvezőtlenebb. 

A tanítóképző országos szakiskola, és pedig 
pedagógiai szakiskola, amelyet azzá sajátlagos 
tanulmányi anyaga és módszere teszen. 

A felügyeletnek pedig fölötte nem lehet más 
rendeltetése, mint hogy a tanulmányi anyagá-
ban és módszerében útmutatója, abban a tudo-
mány színvonalán állónak felismerője és hely-
benhagyója, a tévesnek észrevevője és helyre-
igazítója, a pedagógiai tudományok újabb 
hajtásainak átplántáiója, egyszóval a tanító-
képző szakszerűségének és színvonalon állásá-
nak biztosítója legyen. 

De ki gyakorolhat ilyen felügyeletet? 
Aki maga is legalább szakember s kellően 

emelkedett és széles látókörű pedagógus. 
Mert ha a felügyelő nem szakember, meg-

itélheti-e, hogy a tanultsága és foglalkozása 
szerint valóban szakember (a képzői tanár) 
munkájában mi a helyénvaló, jó vagy téves? 
És ha nem szakember, ami szerinte jó vagy 
téves: jó-e vagy téves-e az valóban is? 

És ha a felügyelő Ítélete, véleménye inga-
dozó, vagy éppen téves, és az lesz bizonnyal, 
ha nem szakember : felügyelete lehet-e irány-
adó, eredményes és egyáltalában elfogadható ? 

Ki előtt lehet az ilyen felügyelőnek irányt-
szabó tekintélye a tanítóképzőben ? Lehet-e 
vámi a tanártól, hogy a kevésbbé képzett és 
kevésbbé hozzáértő felügyelő utasításaiban bíz-
zék s azokat elfogadja ? 

Minthogy pedig a megyei tanfelügyelők, alap-
készültségüknek és megyei felügyelői munka-

körüknek más természetű vonatkozásai és fel-
adatai miatt, még ha mindenáron törekedtek 
volna is rá, nem szerezhették meg a tanító-
képzői felügyelethez szükséges szakavatottságot, 
de azért a területi véletlenségből rájok esett 
felügyeletet a tanítóképzők fölött mégis gya-
korolniok kellett : felügyeletük a képzők fölött 
a legjobb esetben csak passzív, semleges ma-
radhatott, vagy csak annyiban lehetett szak-
szerű, amennyiben az alájok rendelt többi iskola 
között a tanítóképző is iskola. 

Az új törvénytervezet az ezután alkalmazandó 
tanítóképzői tanároktól tanítóképzői tanári ké-
pesítő-vizsgálatot követel. 

Lehet-e és szabad-e a tanítóképző-intézeteket 
a hasonló képesítéssel felügyeletre nem képe-
sített felügyelők felügyelete alatt hagyni? 

4. A képesítés. Ám oldjuk meg a kérdést 
azzal, hogy követeljük meg a tanfelügyelőktől 
is a tanítóképző-intézeti tanári képesítést, — mi 
lesz az eredmény ? 

Az ország 63 megyéje közül körülbelül a 
felében van tanítóképző. 

Már most követelhetjük úgy, hogy vagy 
csak a fele megyei tanfelügyelő, vagy vala-
mennyi legyen közülök tanári képesítésű. 

Ha az előbbi mellett maradunk : a megyei 
tanfelügyelők kétféle kategóriába oszolnak, s 
a fele magasabb és a másik fele alacsonyabb 
fokú képesítéssel és képzettséggel vezeti a 
a megyéje népiskola-ügyét, azzal pedig meg-
bomlik a népiskola-ügy felügyeletében hasonló-
képen megkívántató egység és egységes szellem. 

Ha pedig az utóbbi követelést tartjuk fönn 
s valamennyi tanfelügyelőt mind tanári képe-
sítésre kötelezzük : a fele ok nélkül lesz meg-
terhelve a magasabb képesítés kényszerével s 
ami a legfőbb, megszűnnék vele a lehetősége 
annak, hogy a tanítók kiváló munkásságuk és 
tehetségük alapján annak megfelelőleg a tan-
felügyelői állásig haladhassanak elő pályá-
jukon. 

5. Az elfoglaltság. De akár így, akár úgy, 
legyen a megyei tanfelügyelő bármennyire is 
képesített és szakavatott a képzői felügyelet gya-
korlására : nem eléggé elfoglalja-e őt a megyéje 
népiskolái ezer meg ezerféle ügyeinek az inté-
zése ? Az ezekkel való dolgait sem végezheti el. 
A saját népiskoláit sem látogathatja meg mind, 
mert a nagy elfoglaltatása mellett a száz meg száz 
tanítójával, iskolaszékekkel, gondnokságokkal, 
felügyelő-bizottságokkal, politikai és egyházi 
alsóbb és felsőbb hatóságokkal, vállalkozók-
kal a fizetés, nyugdíj, helyettesítés, költség-
vetés, fegyelmi ügy, szabadságolás, menedék-
ház- s óvó- és iskolaszervezés, kinevezés, 
választás, államosítás, építtetés, felülvizsgálat, 
órarend, osztálybeosztás, taukönyvváltoztatás, 
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az óvó- és tankötelesek s az iskolába járók 
nyilvántartása és iskolázásra való kényszerít -
tetése s más efféle, minden egyes iskolánál 
ismétlődő dolog ügyében való írásbeli és sze-
mélyes kiszállással történő és folytatásokban 
megújuló tárgyalások s az azokról szóló jelen-
téstételek és az iskolák egy részének megláto-
gatás! mellett még arra, valamennyi isicolája 
meglátogatására sincs ideje. 

Ki beszélt valaha olyan tanfelügyelővel, aki 
a sok dolga, szakadatlan elfoglaltatása miatt ne 
panaszkodott volna ? Tettem ezt magam is az 
öt év alatt, ameddig mint segédtanfelügyelő a 
karhoz tartoztam. 

Es ha saját ügykörének a föladatait, tenni-
valóit sem végezheti el, mert nincs rá ideje : 
foglalkozhatik- e a tanítóképzővel is ? 

Lehet-e érkezése, ideje arra, hogy beleélje 
magát a tanítóképző saját belső tanulmányi, 
pedagógiai, nevelési rendszerének és munkás-
ságának a szellemébe ? Szerezhet-e arról és az 
abban és aszerint folyó munka jellegzetes 
mozzanatairól a maga szemével alapos, való-
ságos tájékozódást? 

Es ha nem : felügyelete a tanítóképző fölött 
lehet-e tanítóképzői? ítélete, véleménye, ame-
lyet magának alkot és jelentésekbe foglal, 
lehet-e igaz és valóságon alapuló ? 

Ám úgy az egyik, mint a másik föladat a 
maga egész emberét, s abban a maga szem-
pontjai szerint formálódott egyéniséget és 
annak egész, osztatlan idejét követeli magának. 

A fél ember fél munka. 
Es bizonnyal az illető megyei tanfelügyelők 

fognak a legőszintébben örvendezni annak, 
hogy megszabadulnak a képzői felügyelet 
nyűgétől, mivel azután osztatlan erővel és 
idejök elvonása nélkül szentelhetik magukat 
a maguk közvetlen, egy ember egész erejét 
és idejét követelő föladataiknak. 

6. A kapcsolat. Marad eldöntendőnek a kap-
csolat kérdése, hogy t. i. azért hagyassanak a 
tanítóképzők a megyei tanfelügyelők felügyelete 
alatt, mert az kapcsolatot képez a tanítóképzés 
és a népiskolaügy között. 

Ez a legalkalmasabb arra, hogy még a 
komoly Ítéletre törekvő embereket is meg-
tévessze. 

Miben áll és miben állhat ez a kapcsolat ? 
Abban, hogy a két dolognak, a tanítóképzőnek 
és a népiskoláknak egy és ugyanaz a személy 
a felügyelője. De a személy ugyanazonossága 
azt jelenti-e itt, hogy tehát azáltal, ismétlem : 
azáltal, maga a két dolog is ugyanazonosságba 
lép egymással ? Hogy a felügyelő személyé-
nek a közössége által a két dolog kölcsönösen 
hat egymásra? Hogy a személy ugyanazonos-
sátra és nem más az. ami által a két doloer 

az egymásra való kisebb-nagyobb hatás viszo-
nyában van egymással! 

A tanítóképző célja és munkája, hogy a nép-
iskolának jó tanítókat adjon. A kettő között 
a kapcsolat ez. De ezt a kapcsolatot az illető 
megyei tanfelügyelő személyének a közössége 
szövi-e, az tartja-e fönn, és az biztosítja-e ? 

Nem törvény, szervezet, tanterv, módszer és 
hozzáértés szabja-e meg azt? Vagy ha ezt a 
kapcsolatot a megyei tanfelügyelő szövi és 
tartja fönn: ana csak azokban a megyékben 
van-e szükség, amelyekben tanítóképző van ? 
Mi lesz abban a megyében, amelyikben nincs 
tanítóképző ? Az ország vármegyéinek a felében 
tehát a tanfelügyelő ezt a kapcsolatot mik 
között és hogyan fogja szőni és fönntartani ? 
Tehát a tanítóképzés és a népiskolaügy között 
szükséges és fönntartandó a kapcsolat, de csak 
az ország . . . fele részében. 

Ám a formalizmus emberei szerint nagyon 
egyszerű és logikus a dolog : a tanítóképző tanító-
kat képez, a tanítók a népiskolákban tanítanak, a 
népiskolák felügyelője a megyei tanfelügyelő, 
tehát legyen a megyei tanfelügyelő a képzőnek is 
a felügyélője. — Mintha a megyei főorvos : a 
községi-, köri-, járási- és kórházi orvosok fel-
ügyelője ; a megyei kir. törvényszéki elnök : 
a járásbíróságok felügyelője ; a megyei főmér-
nök: a megyei mérnökök felügyelője ; az erdő-
felügyelő : a megyei erdészek felügyelője — 
követelnék, hogy tehát az orvosokat, bírákat, 
mérnököket és erdészeket képező főiskoláknak 
is ők legyenek a felügyelői. Nem, a szót, for-
mát, látszatot nem kell összecserélni a lényeggel. 

Ami eddig a tanítóképző és a népiskola 
közti kapcsolatból hiányozhatott, azt az új 
törvénytervezet megadja és pótolja azzal, hogy 
a tanítóképzői tanárokat kiküldi a környékbeli 
népiskolák látogatására. Ha a tanítóképzőnek a 
népiskolai tapasztalatból meríthető gyakorlati 
tanulságra és viszont a népiskolának a képzőtől 
nyerhető didaktikai és pedagógiai irányadásra 
szüksége van, amint hogy van : ennek a tanul-
ságnak és irányadásnak az egyedül illetékes és 
arra képes közvetítője csakugyan a tanítóképző 
tanára lehet, mindenki más, bármi nagy jóakarat 
mellett is, csak tévelygő és könnyen tévesztő 
dilettáns arra. 

Ezek a döntő szempontok a tanítóképző-
intézeti felügyelet kérdésében. 

Ám mi, tanítóképző-intézeti tanárok, nem a 
szóba és formába kapaszkodunk. 

Ha pénzügyi okokból, az új állások szerve-
zésének a költsége miatt, az intézeteink nem 
kaphatják meg a tanítóképző-intézeti főigaz-
gatóságokat : maradjanak a tanfelügyelők fel-
ügyelete alatt. 

De ne mindenik más-más. és ne a tanulmá-
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nyainál fogva a felügyeletre avatatlan tan-
felügyelő felügyelete alatt, hanem a közei-fekvés 
szerint 8—10-enként a képzettségénél fogva 
tanítóképző-intézeti felügyelet gyakorlására képes 
hét (budapesti, pozsonyi, kassai, debreceni, aradi, 
dévai, kolozsvári) megyei tanfelügyélő alá cso-
portosítva, hogy az eddigi elszigeteltségből és 
felügyeletlenségből az azzal elérhető mértékig 
egységre és felügyeleti avatottságra emelked-
hessenek. 

Legalább ennyit kívánnunk kötelességünk. 
(Déva.) Botja líároly. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: A Beszterce-
Naszód vármegye Zálogkölcsön és Hitelintézet 
részvénytársaságnak, amely a besztercei áll. 
segélyz. közs. polg. fiu és az áll. el. és iparos-
tanonciskola részére összesen 240 koronát 
adományozott ; dr. Fodor Pál miskolci gyakorló-
orvosnak, aki a szalonnai ev. ref. felek, iskola 
céljaira 860 koronát adományozott. 

Kinevezte: Árendásy Mária oki. tanítónőt 
az aranyosmedgyesi áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé; Kral Irén oki. tanítónőt a znióváraljai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Szoncsó Gyula 
oki. tanítót a hunkóci áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Fibinger Fülöp oki. tanítót a peszéri 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Válkovszky 
Erzsébet alsókubini áll. polg. isk. h.-tanítónőt 
ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanító-
nővé; Szily Julianna zilahi áll. polg. isk. 
h.-tanítónőt a nagyenyedi áll. polg. leányisk.-
hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; Mezei 
Károly oki. tanítót a kajdanói áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Fábián Jenő mohácsi áll. 
polg. isk. h.-tanítót a soproni áll. polg. isk.-hoz 
a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; Szarka István 
oki. tanítót a monostori (Krassó-Szörény m.) 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Mordinyi János 
és Misialovszky Irén oki. tanítót ill. tanítóaőt 
a simony-kisugróci áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá 
ill. tanítónővé ; Győri István oki. tanítót a 
mosoni (Maros-Torda m.) áll. el. népisk.-hoz 

. r. tanítóvá ; Faragó János oki. tanítót a cson-
grádi tanyai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Kovács József oki. tanítót a szászújfalusi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; dr. Wlislockiné-
Dörfler Anna oki. tanítónőt a nagylucskai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Ürmös Péter 
szigetvári áll. polg. isk. h.-tanítót ugyanazon 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; Mur gas 
Győző és Thinagl Rafaella oki. tanítót ill. 
tanítónőt a felsőapátii áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ill. tanítónővé; Pilászy Mária brassói 
áll. polg. isk. h.-tanítónőt ugyanezen isk.-hoz 

a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé ; Bukát Ilona 
és Gergely f f y Ida szászvárosi áll. polg. 
leány-isk. h. tanítónőket ugyanazon isk.-
hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónőkké ; Egri 
Fanny sátoraljaújhelyi áll. polg. isk. h.-tanító-
nőt a keszthelyi áll. polg. leányisk.-hoz 
a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; Baranyay 
Gizella belényesi áll. polg. leányisk. h.-tanító-
nőt ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s.-tanítónővé; Tóth Ilma újpesti áll. polg. isk. 
h.-tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítónővé ; Tóth Jolán oki. tanító-
nőt a budafoki áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Henz Mátyás zayugróci áll. polg. isk. h.-tanítót 
az újszentannai áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítóvá; Gerencsér Róza csáktornyai 
áll. polg. isk. h.-tanítónőt a liptószentmiklósi 
áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé ; 
Eötvös Mihály az újszentannai áll. polg. isk.-
hoz berendelt áll. el. isk. tanítót ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá ; Szántó 
Mária oki. tanítónőt a hodosáni áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Waigand Henrik és 
Maurer Jakab oki. tanítókat a németperegi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká; Benkö Pál 
oki. tanítót a benei áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá; Herman Károly oki. tanítót a szkárosi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Jahn Paula és 
Parr Rezső abonyi áll. polg. isk. h.-tanítónőt, 
ill. tanítót ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. osz-
tályba s.-tanítónővé, ill. s.-tanítóvá ; Karner 
Irén oki. tanítónőt a magyarnagysombori áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Csiky István 
baróihi áll. polg isk. h.-tanítót a szilágycsehi 
áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá ; 
Horváth József csáktornyai áll. pölg. isk. h.-
tanítót a hódmezővásárhelyi áll. polg. isk.-hoz 
a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; Sőmen Győző 
hosszúfalusi áll. polg. isk. h.-tanítót ugyanazon 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; Ács 
János, Vágó Pál és Hajdú Mária okleveles 
tanítókat, ill. tanítónőt a magyarbánhegyesi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé ; 
Lendvay Mária deési áll. segélyz. közs. polg. 
isk. h.-tanítónőt a székelyudvarhelyi áll. polg. 
leányisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; 
Despotovics Vladimir homonnai áll. polg. isk. 
h.-tanítót ugyanezen isk.-hoz a XT. fiz. oszt.-ba 
s.-tanítóvá; Ágoston János újpesti áll. po'gári 
isk. h.-tanítót ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítóvá; Kövér János, Székely Béla, 
Váradi Menyhért, Kiss Jenő, Bihari Béla, 
Hamza György, özv. Klimesné-Balogh Róza, 
Vajna Janka, Elekes Erzsébet és Sallak Lilla 
tanítókat, il etve tanítónőket a nagyenyedi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítókká, illetve tanítónőkké ; 
Péter József, Gombos József, Péter Mária, 
Takács Erzsébet és Mátéffy Vilma oki. tani-
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tókat, illetve tanítónőket a vágsellyei áll. el. nép-
iskolához tanítókká, illetve tanítónőkké ; Nagy-
pál János, Buja Lajos, László János, Kubicza 
Pongrácz, Kovács Sándor, Lászlóné-Janda 
Amália, Gondák Viktória, Kubiczáné - Cseh 
Emilia, Opacsics Mária és Hitzhaus Mária oki. 
tanítókat, ill. tanítónőket a csanádpalotai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké; 
Péterfi Sándor oki. tanítót a hódmezővásárhelyi 
28-ik tanyai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Bohn Antal oki. tanítót a makói tanyai áll. el. 
népiskolához rendes tanítóvá ; Benel Antal és 
Molnár Mária oki. tanítót, illetve tanítónőt a 
kiskirályhegyesi áll. el. népiskolához r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé; Pap Julia oki. tanítónőt a nagy-
sajói áll. el. népisk.-hoz rendes tanítónővé; 
Jakus Imre oki. tanítót a rudnói áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Vladár Emília okleveles 
tanítónőt a dolovai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítónővé; Balog Márton oki. tanítót a ma-
gyar-hecéi állami elemi népiskolához rendes 
tanítóvá; Csanádi János kakasfalvi róm. kath. 
kincstári oki. tanítót a somosújfalusi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Boros Ida oki. kisded-
óvónőt a kolozsvári áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé ; Elek Gyula, Ady József, Nagy Kálmán, 
Balázs József, Márton Ilona, Móricz Ida, 
Péter Emília és Szász Ilona oki. tanítókat, ill. 
tanítónőket, valamint özv. Gspanné-Schtvarczel 
Mari és Hilbert Róza kézimunka-tanító uőket a 
kolozsvári áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, 
tanítónőkké, ill. kézimunka-tanítónőkké. 

Áthelyezte: Boczkó Amália dolovai áll. el. 
isk. tanítónőt a szigetszentmártoni áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében ; Salvagginé Sárdi Ilona 
deési áll. segélyz. köz>. polg. isk. r. tanítónőt 
jelenlegi minőségében a resicabányai áll. segélyz. 
közs. felső leányisk.-hoz ; Keresztes Róza kis-
pesti áll. el. isk. tanítónőt a tavarnai áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségben; Mihálovits Erzsébet 
m.-n.-sombori áll. el. isk. tanítónőt a kiskun-
dorozsmai áll. el. isk.-hoz jelen minőségben; 
Lázár Anasztázia szegvári áll. el. isk. tanítónőt 
a kiskundorozsmai áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségben; Kálnoky Domonkos makói tanyai áll. 
el. tanítót jelen minőségében a magyarbán-
hegyesi áll. el. isk.-hoz ; Laucsek Gyula huszti 
áll. el. isk. tanítót az újpesti áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségben ; Benkő Andrásné nagyszőllősi 
el. isk. tanítónőt a lugosi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségben ; Kovács Mária törökbálinti áll. el. 
isk. tanítónőt a zólyomi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségben ; Mikula János solymári és Szieber 
Sándor hasznosalsóhutai áll. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen ; Bokorné Fehér Teréz liptószent-
miklósi áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minő-
ségében a szepsiszentgyörgyi áll. polg. leány-
isk.-hoz ; Gyurgyik Mária szenterzsébeti áll. el. 

isk. tanítónőt a felenyedi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségben ; Gagyi Ferenc áll. el. isk. tanítót 
az abrudbányai áll. el. isk.-hoz jelen minőségé-
ben; Jakab Dávid alsókubini áll. polg. isk. r. 
tanítót jelenlegi minőségében a zayugróei áll. 
polg. isk.-hoz ; Bákodczai Pál szenici áll. polg. 
isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a hajdú-
szoboszlói áll. polg. isk.-hoz; König Antal 
hatvani áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a kassai áll. polg. isk.-hoz ; Czeiner 
Kornélia szakolcai közs. felső népisk. kirendelt 
áll. polg. isk. s.-tanítónőt jelenlegi minőségében 
az abonyi áll. polg. leányisk.-hoz ; Tóth Jenő 
egri áll. el. isk. tanítót az ungvári és Virga 
Lajos áll. el. isk. tanítót az egri áll. el. isk.-
hoz jelen minőségben; Szabó János celinai áll. 
el. isk. tanítót a szentágotai áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségben ; Vasskóné Kováts Ilona 
hodosáni áll. el. isk. tanítónőt az Örkényi áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Gyenge Imre 
magyar-becei áll. el. isk. tanítót a felenyedi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Leitner 
Ferenc kismartoni áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a soproni áll. polg. isk.-
hoz és egyszersmind az igazgatói teendőkkel 
megbízta ; Nagy Imre csíkszeredai áll. segélyz. 
közs. felső népisk. igazgató-tanítót jelenlegi 
minőségében a szamosujvári áll. polg. leányisk.-
hoz ; dr. Osváth János paksi áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a békéscsabai áll. polg. 
fiúisk.-hoz és egyszersmind az igazgatói teen-
dőkkel megbízta ; Speidl Ernő resicabányai áll. 
segélyz. közs. polg. isk. igazgató tanítót jelen-
legi minőségében az ungvári áll. polg. leány-
isk.-hoz ; Donszky Lukács karánsebesi áll. polg. 
isk. igazgató-tanítót jelenlegi minőségében a 
budafoki áll. polg. isk.-hoz; Keuler Sándor 
orosházi áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a temeskubini áll. polg. isk.-hoz és 
egyszersmind az igazgatói teendőkkel megbízta ; 
Bolla János kapuvári áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a zilahi áll. segélyz. 
közs. polg. fiúisk.-hoz ; Dvorcsák Ferenc sze-
mici áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a budafoki áll. polg. isk.-hoz; Kádár 
János jászujfalui, Kénossy Lajos küküllőszép-
falui áll. el. tanítót, Sebestyénné Tóth Amália 
felenyedi és Tahyné Petrás Irma nagysajói 
áll. el. tanítónőt a nagyenyedi áll. el. iskolá-
hoz jelen minőségben; Müller Ottilia znió-
váraljai áll. el. isk. tanítónőt a pilisszentiváni 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségben ; Pozder Mária 
aranyosmedgyesi áll. el. isk. tanítónőt a török-
bálinti áll. el. isk.-hoz jelen minőségben; 
Világhy István szegvári áll. el. isk. tanítót a 
vágsellyei áll. el. isk.-hoz jelen minőségben; 
Orosz Endre apahidai áll. el. isk. tanítót a 
kolozsvári áll. el. isk.-hoz. 
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Végleg megerősítette: Damsaszku Traján 
mehádiai közs. isk. ideiglenes tanítót jelen 
állásában ; Temcszku György ujszadovai közs. 
isk. ideiglenes tanítót jelen állásában; Schiopu 
Miklós borzai közs. isk. ideiglenes tanítót jelen 
állásában ; Budeszku Péter dalboseci közs. isk. 
tanítót jelen állásában; Fenesán Illés valea-
bolvásnicai közs. isk. ideiglenes tanítót jelen 
állásában; Nyegrey Salamon szlagnai közs. isk. 
ideiglenes tanítót jelen állásában ; Tismonáriu 
Pál mőruli közs. isk. ideiglenes tanítót jelen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Lichtey János 
ilosvai gör. kath. el. isk. tanító részére évi 
580 koronát ; Balogh Izabella munkácsi munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónő részére évi 880 
koronát; Nagy Péter kisújszállási munkakép-
telen ev. ref. tanító részére évi 1180 koronát 
Balázs Gergely gyergyóalfalui munkaképtelen^ 
róm. kath. tanító részére évi 920 koronát; 
Bemián Gergely vértesi gör. kath. elaggott 
tanító részére évi 800 koronát ; Miskolczi János 
mezőtúri munkaképtelen közs. el. isk. tanító 
részére évi 860 koronát; Spen György komeáti 
gör. kel. román munkaképtelen el. isk. tanító 
részére évi 720 koronát ; Tóth Mária győri 
munkaképtelen női iparisk. tanítónő részére 
évi 1060 koronát; Nagy Károly emődí ev. ref. 
munkaképtelen el. isk. tanító részére évi 900 
koronát; Grünherger Manó lévai izr. el. isk. 
munkaképtelen tanító részére évi 1000 koronát ; 
Krukenherger Rezső hásságyi munkaképtelen 
közs. el. isk. tanító részére évi 1140 koronát; 
Molnár György tófalvi róm. kath. tanító ré-
szére évi 740 koronát ; Bagdány János mező-
túri munkaképtelen ev. ref. tanító részére évi 
760 koronát; Muntyán Tamás aliósi gör. kel. 
román munkaképtelen el. isk. tanító részére 
évi 1060 koronát; Bázsó Károly kisújszállási 
munkaképtelen ev. ref. tanító részére évi 1260 
koronát ; Czéh Pál regenyei munkaképtelen 
róm. kath. isk. tanító részére évi 480 koronát; 
Trifu Gergely gyergyóhollói munkaképtelen 
gör. kath. tanító részére évi 540 koronát. 
Lépa Miklós alliosi gör. kel. román munka-
képtelen el. isk. tanító részére évi 1080 ko-
ronát ; Ötlik Elek kereknyei munkaképtelen áll. 
el. isk. tanító részére évi 1340 koronát; Gyuka 
Sándor markoveci gör. kath. munkaképtelen el. 
isk. tanító részére évi 320 koronát ; Pálmy 
Sebestyén bogdarigósi áll. munkaképtelen el. 
isk. tanító részére évi 980 koronát ; Putkovics 
Tivadar román sztamorai gör. kel. román 
munkaképtelen el. isk. tanító részére évi 980 ko-
ronát ; Haidn Sándor kercseligeti r. kath. el. isk. 
elaggott tanító részére évi 860 koronát ; Koroj 
Salamon abrudfalvai munkaképtelen gör. kel. 
tanító részére évi 800 koronát; Smeringai 

Ferenc barsendrédi r. kath. el. isk. tanító ré-
szére évi 680 koronát ; Király Emma kismar-
toni munkaképtelen áll. polg. iskolai tanítónő 
részére évi 2860 koronát ; Timbus László megy-
keréki munkaképtelen g. kath. tanító részére 
évi 460 koronát ; Kletz Károly pusztaszabolcsi 
r. kath. munkaképtelen tanító részére évi 980 
koronát ; Kiss Sándor alsómesteri ág. hitv. ev. 
el. isk. elaggott tanító részére évi 700 koronát ; 
Horváth Ferenc szentsebestyéní r. kath. el. isk. 
elaggott tanító részére évi 380 koronát; Gróf 
János vittnyédi r. kath. el. isk. tanító részére 
évi 880 koronát ; Perger József szentbékállai 
r. kath. el. isk. elaggott tanító részére évi 
820 koronát ; Zsivits Mility szerbcsanádi gör. 
kel. szerb el. isk. elaggott tanító részére évi 
1320 koronát; Mladin Gergely kisjenői munka-
képtelen g. kel. tanító részére évi 760 koronát ; 
Szolcsek József alsóruzsbachí r. kath. tanító 
részére évi 660 koronát ; Ferkó Károly sávniki 
r. kath. tanító részére évi 640 koronát; Szalai 
Géza héreghi munkaképtelen ev. ref. tanító 
részére évi 700 koronát ; Németh Gyula rigácsi 
ág. hitv. ev. el. isk. tanító részére évi 820 ko-
ronát ; Jászay László vásárosnáményi munka-
képtelen ev. ref. tanító részére évi 840 koronát ; 
Jurascsik János ressói gör. szert. kath. munka-
képtelen el. isk. tanító részére évi 500 koronát ; 
Lengyel Ottó, Ercsihez tartozó aggszentpéteri 
pusztai r. k. elaggott tanító részére évi 1080 
koronát ; Gossányi József homonnai róm. kath. 
el. isk. elaggott tanító részére évi 880 koronát ; 
Reiter Lőrinc offszenicai munkaképtelen elemi 
isk. tanító részére évi 920 koronát; Popovies 
Demeter ilomokujfalusi gkath. elaggott el. isk. 
tanító részére évi 580 koronát; Dan Nikodém 
zemeszti gör. kel. elemi isk. elaggott tanító 
részére évi 700 koronát; Buppert Jakab bá-
bonyi ág. hitv. ev. el. isk. elaggott tanító ré-
szére évi 700 koronát; Padhradszky János 
tordasi ág. h. el. isk. elaggott tanító részére 

O Oa 
évi 760 koronát; Merle Mihály stájerlaki el-
aggott áll. elemi tanító részére évi 1420 ko-
ronát ; Berki József szentgáli elaggott ev. ref. 
tanító részére évi 1240 koronát; Bartek József 
prassici rk. el. isk. tanító részére évi 520 ko-
ronát; Débeleacu Miklós drancsi munkaképte-
len gör. kel. tanító részére évi 560 koronát ; 
Merléné Lesnievitz Celesztina stájerlaki munka-
képtelen áll. polg. isk. tanítónő részére évi 700 
koronát ; Jankideszku Miklós gavosdiai munka-
képtelen g. kel. tanító részére évi 840 koro-
nát ; Amminger János levéli munkaképtelen 
ág. h. ev. tanító részére évi 1380 koronát; 
Beit Miklós törcsvári munkaképtelen g. kel. 
el. isk. tanító részére évi 740 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett : 
néhai Gazdy László nyug. salgótarjáni róm. 
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kath. el. isk. tanító özvegye, szül. Mikidka 
Erzsébet részére évi 510 koronát, 1 kiskorú 
árvája részére pedig összesen 85 koronát ; néhai 
Mészáros Lajos nagyrábéi nyug. ev. ref. el. isk. 
tanító özvegye, szül. Bede Teréz részére évi 
604 korona 40 fillért; néhai Olejnik Mihály 
lopéri nyug. róm. kath. el. isk. tanító özvegye, 
szül. Petykó Anna részére évi 300 koronát, 
néh. Lakner Mihály lepsényi r. kath. tanító 
özv., szül. Fekete Cecilia részére 384 koronát. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: néhai Csabai Sámuel volt boros-
jenői áll. tanító Zoltán és Margit nevű árvái-
nak a kecskeméti, Béla nevű árvájának pedig 
a hódmezővásárhelyibe ; néhai Székely Dezső 
volt nagyszecsei ev. ref. tanító Margit nevű 
árvájának a debrecenibe ; néhai Práger Ferenc 
volt kozárdi róm. kath. tanító llza nevű árvá-
jának a kecskemétibe ; néhai Banka László 
volt nagyabonyi róm. kath. tanító Etelka nevű 
árvájának a kecskemétibe ; néhai Ernyei László 
volt ceglédi közs. tanító Erzsébet nevű árvá-
jának a kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
M. T. Szilágy. Az áll. segély az idézett 

szám alatt kiutaltatott. — Libárdi r. kath. 
iskolaszék. A fiz. kieg. összeg 32.018/904. 
sz. a. megállapíttatott s e napokban lesz innen 
elexpediálva. — Zs. J. Telgárt. Pótléka 
55.004/904. szám alatt folyosíttatott. — K. 
S. üdvari. Ügyében a döntés 55.214/904. sz. 
alatt néhány nap multán lenn lesz a kir. 
tanfelügyelőségnél. — P. A. Nagycsula. 
33.145/904. sz. a. korpótléka mostanában lesz 
folyósítva. — B. J. Berencsfalu. Az ügy 
50.882. szám alatt a kir. tanfelügyelőségnél 
van. — D. D. Taruaszentniiklós. Kérdezett 
ügyeinek a minisztériumban nincs nyoma. 
Valószínű, hogy a közig, bizottságnál rekedt 
meg. — B. L. Falusugatag. Okmányai 
56.465. sz. a. leküldettek a közig, bizott-
sághoz. — P. S. Akna-Rahó. Ugye az ille-
tékes nyugdíj osztálynál elintézés alatt van. 
Száma: 63.056/904. — R. J. Sándorfalu. 
Pótléka 46.207. sz. a. kiutalványoztatott. — 
B. A. Rodola. illetményeinek folyósítása 
54.702. sz. a. e napokban megtörténik. — 
S. B. Nem tudjuk megmondani, hogyan jut-
hasson állomáshoz. Mindenesetre folyamodni 
kell és utána járni az információkkal. — 
Nyüvedi ev. ref. iskolaszék. A szükséges 
intézkedés meg lett téve. — B. Gy. Detrekö-
Csütörtök, M. J. Inota, N. A. Devecser, 
P. J. Tisza-Bogdány-Vocs. Ügyeik elinté-
zésre vétettek 50.466., 53.664., '61.807. és 
62.143. számok alatt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Havidíjas helyek Kolozsvárott. Kozma 

Ferenc kir. tan., tanfelügyelő, id. gondnok 
tudatja a következőket : A tanítók kolozsvári 
Hunyadi - Házában a következő iskolai évre 
ötven hely van fönntartva az „Eötvös-Alap" 
köteléké11 kívül álló egyetemi hallgatók számára. 
Hatvan korona havidíj mellett lakás (négy ifjú 
számára egy szép szoba bútorozva, fűtéssel, 
világítással és takarítással), mosás, naponta 
háromszor étkezés biztosíttatik ; ezenkívül fiirdő-
és torna-vívóhelyiség, olvasó- és társalgó-termek 
(zongorával és billiárddal) állanak rendel-
kezésre ; intézeti orvos gondozza az egészség-
ügyet s külön betegszobák is vannak berendezve. 
A felügyeletet az internátus házirendje értelmé-
ben az intézet bennlakó gondnoka teljesíti, akinél 
a fölvétel iránt az index előmutatásával lehet 
jelentkezni. Kolozsvárt, 1904. évi aug. hó 16. 

— Jubileumi ünnepély. A csáktornyai 
magyar királyi állami tanítóképző-intézet fönn-
állásának negyedszázados évfordulója alkal-
mából, a volt tanítványok 1904. évi szeptember 
hó 6-án jubileumi ünnepet tartanak. Bárány 
Ignác és Samu József volt igazgatók tiszteletére 
emléktáblákat avatnak föl. Az ünnepen részt-
venni akaró volt növendékeknek, ha tanítók 
vagy tanf. alkalmazottak, szeptember 5., 6., 7. 
napjára szünetet engedélyezett. A rendező-
bizottság elnöke Margitay József igazgató. O O J O O 

— Magyarosodás Zemplén vármegyében. 
Zemplén várm. közig. biz. az eddig elért 
eredmények s ama remény alapján, hogy a 
közeljövőben 22 állami iskola lesz megnyitható, 
a magyarosítás előmozdítására Beregszászi 
István kir. tanf.-nek elismerését fejezte ki. 

— Halálozás. Dezső Lajos, a sárospataki 
állami tanítóképezde igazgatója, az országos 
közoktatási tanács tagja ez évi augusztus hó 
15-én reggeli 7 órakor, életének 57-ik évében, 
hosszas szenvedés után Budapesten csendesen 
elhunyt. A megboldogult hült tetemei e hó 
18 án Sárospatakon, az ev. ref. temetőben 
helyeztettek örök nyugalomra. Nagy érdemet 
szerzett a tanítóképzés terén és elemi isk. ügy 
fejlesztése terén. Áldás, béke poraira ! 

Tartalom : Még egy szó a reformhoz. Vajay 
József. — Hazafias nevelés az iskolában. Tormássy 
Sándor. — Hazafias kötelességek, szántó Jenő. — 
Nemzetiségi iskoláink. Szabó Elemér. — „Népiskolai 
munkánk eredménye" III. Németh Vilmos, IV. Szabó 
Albert. — Az érem másik oldala. Szcntggörgyi Lajos. — 
A tanítóképzők felügyelete. Boga Károly. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Gööz .Tózsef. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
A rajecz i izr. hitközség iskolájánál tanítói állás 

üresedésbe jővén, erre pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : 960 korona törzsfizetés és 100 korona lakbér. 
Pályázóktól kivántatik, hogy oklevelesek legyenek, 
a magyar és német nyelvet teljesen bírják és bibliát 
is képesek legyenek tanítani. A fölvétel egy próba-
évre szól. Csak a megválasztott tarthat igényt 20 
korona útiköltségre. Az állás szeptember elsejével 
töltendő be. Az izr. iskolaszék elnöksége. Spitz Adolf. 

(925—III 3) 
Palonára (Bács-Bodrog megye) róm. kath. nép-

iskolánál II. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : készpénzben 584 kor. 80 fill., lakbér 100 kor., 
községi pénztárból havonként előre, 3 hold 700,'i6oo 
szántóföld, mely után adót és illetékegyenért. a tanító 
fizeti és törvényes ötödéves korpótlék. Kötelessége: a 
népiskolai törvény értelmében előírt mindennapi és is-
métlő-oktatást magyar, "sokác, német nyelven előadni. 
Pályázhatnak tanítónők is. Ha férfi, tartozik isteni 
szolgálatnál kisegítésül lenni. Ha nő, a női kézimunká-
ban tanítást adni. Kérvények augusztus 25-ig a palonai 
iskolaszékre címezve, főtiszt. Fuchs József esperes 
úrhoz Hódságra küldendők. Az állás szeptember hó 
15-én foglalandó el. Az iskolaszék. (927—III—3) 

Az iglói ág. hitv. ev. anyaegyház I l l és fa lu nevű 
leányegyházában megürült levita-tanítói állomásra 
pályázatot hirdet. Pályázhatnak ág. hitv. evang., ok-
leveles tanítók, kik a magyar és tót nyelvet szóban 
és írásban bírják s a kántori s orgonistái kötelessé-
geket kellően végezni tudják. Az állás javadalma 
készpénzben: 1. Az illésfalvi és szepessümegi koma-
sacionális alapból 220 korona. 2. Az illésfalvi úrbéri 
pénztárból 326 korona. Összesen 546 korona. Termé-
nyekben és különféle bevételekben szolgáltatva: 
1.15 pozsonyi mérő rozs körülbelüli értéke 90 korona. 
2. 10 öl tűzifa körülbelüli értéke 143 korona 20 fillér. 
3. 5 hold föld körülbelüli haszonvétele 120 korona. 
4. A fönti szántóföldek megmíveléséért járó meg-
váltás 100 korona. 5. Keresztelési, avatási, temetési 
stoláris jövedelem címén körülbelül 70 korona. 6. 4 
templomi és temetési offertórium minimális jövedelme 
16 korona. 7. Iskolai beiratási díjak, fejenkint 40 fil-
lért számítva körülbelül 16 korona, összesen 555 ko-
rona 20 fillér. 8. Lakás és iskolakert használata ter-
mészetben. 9. Korpótlékot az államtól. Kötelessége 
lesz a megválasztandónak mint levitának minden 
vasár- és ünnepnap délelőtt és délutánján az isten-
tiszteleteket tót nyelven megtartani s azokon a kán-
tori teendőket teljesíteni, nemkülönben a keresztelési, 
asszony-avatási és temetési funkciókat elvégezni. 
Kötelessége lesz mint tanítónak a nevezett leány-
egyház elemi és vasárnapi iskolájába járó gyermekeit 
a törvény által előírt módon és időben tanítani s a 
közeli Szepessümeg gyermekeit hittanításban résresí-
teni s a confirmatiőra készülő gyermekeket a lelkész 
útmutatása mellett előkészíteni. Pályázók kellően föl-
szerelt folyamodványaikat f. évi szept. 10-ikéig bezá-
rólag alulirott lelkészhez nyújtsák be. Az egyház 
fönntartja magának a próbaszónoklatra való meg-
hivás jogát. Olvashatatlan, iskolafelügyelő. Dr. Walser 
Gyula, lelkész. (961—II—2) 

Református okleveles tanító, jeles orgonista, állást 
keres felekezeti vagy községi iskolához. Szíves meg-
keresések „Ref. tanítónak" címezve, Tamásda (Bihar 
megye), küldendők. (1002—II—2) 

A z sámbokrét i (Turóc m.) ág. ev. iskolához old. 
tanító vagy tanítónő kerestetik. Fizetése : 800 kor., 
egyenlő havi részletekben ; 60 kor. fűtésre, miből a 
tanterem is fütendő, természetbeni lakás. Tannyelv : 
tót. Köteles az isméüősöket is tanítani. Pályázati 
határidő augusztus 31. Kérvények necpáli ág. ev. lel-
készi hivatalhoz Necpálra küldendők. (1041—II—2) 

A g o m b a i (Pest m.) reform, együáz két tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Egyiknek fizetése 670 ko-
rona, 60—80 növendéktől egy-egy véka rozs, egy 
korona, lakás. Kötelessége: az I—II. fiúosztályok és 
az ismétlős fiúk tanítása. Másiknak fizetése : 650 ko-
rona, 60—80 növendéktől egy-egy • éka rozs, egy 
korona, lakás. Kötelessége : az I—II. leány osztály ok 
vezetése. Rektor akadályoztatása esetén min i kettőnek 
kötelessége a helyettesítés. Lehetőleg nőtlen tanítók 
pályázzanak. Orgonázásbani jártasság szükséges. Határ-
idő augusztuß 28. Kérvények Benedek Antal lelkész 
úrhoz intézendők. Gaál Dénes, jegyző. (1005—II—2) 

Csongrád vármegyébe kebelezett Mindszent köz-
ségi kántori állásra pályázat nyittatik. Javadalma 
áll : I. Tisztességes lakásból mintegy 350 f -öl házi-
kerttel együtt. 2. A község házi pénztárából fizetendő 
évi 126 korona készpénzből. 3. 26 (1200). -öles hold 
szántóföldből, melyet a megválasztandó saját költ-
ségén mívelend, a föld adóját, az illeték-egyenértéki 
adót kivéve, a község fizeti. 4. Mintegy 10.000 lélek 
után befolyó stoláris illetékből, leend pedig : aj hir-
dető cédulától 20 fillér, bj nagymise énekléstől 84 
fillér, cj koporsó tételtől 42 fillér, dj liberától 42 fillér, 
ej temetéstől 30 fillér, f j búcsúztatásért minden pár-
tól 20 fillér, gj Könyörülj Istenem ének után 84 fillér. 
5. A községtől deputátum fejében 2 öl kemény tűzifa. 
A pályázni kivánok oklevéllel ellátott, s erkölcsi ma-
gaviseletüket és eddigi működésüket igazoló bizo-
nyítványokkal fölszerelt folyamodványaikat a községi 
elöljárósághoz címezve, bezárólag folyó évi augusztus 
hó 29-ik napjának délután 5 órájáig küldjék be, ők 
maguk pedig folyó hó 31-én délelőtt 9 órakor a 
mindszenti plébániai templomban tartandó nyilvános 
próba-éneklésre megjelenjenek. A kántori állásra 24 
évet betöltött egyének pályázhatnak. A megválasztott 
kántor állását azonnal elfoglalni, az iskolás gyerme-
keket hetenként kétszer a templomi énekekben ok-
tatni és elődjének épületek ára fejében 3 év lefolyása 
alatt előzetes becslés alapján körül-belül 600 korona 
összeget megfizetni tartozik. Cs.-Mindszent, 1904 
augusztus 6. Veres Sándor, bíró. Koncz Lajos, jegyző. 

(1008—II—2) 
Az árvái közbirtokossági uradalom által fenntartott 

árva-vár alj al magyar, magán el. iskolánál a tanítói 
állás üresedésbe jővén, annak betöltése céljából ezen-
nel pályázat hirdettetik. Ezen állással 1400 korona 
évi fizetés, 200 korona személyi pótlék, ezenkívül: 
szabad lakás és fűtés, 3 kat. hold szántóföld (esetleg 
ehelyett 80 korona váltságdíj), továbbá 262 f -öl kert 
és 262 [7 -öl káposztás-föld haszonélvezete jár. Pá-
lyázni kívánók felhivatnak, hogy szabályszerűen fel-
szerelt, sajátkezűleg irott kérvényeiket, melyekhez a 
tanítói képesítettségöket igazoló bizonylatokon kívül 
az erkölcsi magaviseletükről, eddigi alkalmaztatásuk-
ról, nyelvismereteikről és a zenében való jártasságukról 
szóló bizonyítványok is csatolandók, folyó évi augusz-
tus hó 25-ig az árvái uradalom igazgatóságánál, Arva-
Váralján nyújtsák be. Az állomás legkésőbb f. évi 
szeptember hó 8-án foglalandó el. A kinevezendő 
tanító csak egy próbaév után fog véglegesíttetni. 
Árva-Váralján, 1904 augusztus hó 10-én. Az uradalmi 
igazgatóság. (1023—II—2) 

A kr innal ág. hitv. ev. egyház II-odtanítót keres. 
Fizetése : egyszobás lakás, konyha, kamra s kerten 
kívül államsegély 800 kor., az egyháztól 160 kor. és 
3 öl fa, felvágva. Folyamodványok szeptember ,4-ig 
alulírotthoz küldendők. Krinnán (u. p. Zay-Ugróc), 
1904 augusztus 11-én. Ifj. Wargha János, lelkész. 

(1053—II—2) 
Oroszlánra (Komárom megye) evang. osztály-

tanító kerestetik. Fizetése : államsegéllyel 800 kor., 
szoba legszükségesebb bútorral, konyha, télen tüzelőfa. 
Iskolaszéki elnök. (1001—II—2) 
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Pályázat az ö c s ö d - g ő d é n y l a p o s i ref. tanyai tanítói 
állásra. Fizetés : 1. Készpénz 1000 (egyezer) korona, 
mely évnegyedenként előre fizettetik. 2. 1000 -öl 
föld haszonélvezete. 3. Lakás az iskolaépületben. 
Kötelesség: Az I—VI. osztályú vegyes népiskola, 
valamint az ismétlősök tanítása, az egyházkerületi 
G) tanterv szerint. Pályázhatnak ref. vallású okleveles 
férfitanítók vagy képezdét végzett tanítójelöltek. 
Kellőleg felszerelt kérvények f. évi aug. 27-ig alul-
írott lelkész, iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az 
állomás szept. 10-ig elfoglalandó. Öcsöd {Békés m.), 
1904 aug. 8. Csapó Péter, ref. lelkész, iskolaszéki 
elnök. (1037-11-2 ) 

A paszabl ev. ref. egyház újonnan fölállított 
második tanítói állomására pályázatot hirdet. Fizetés : 
800 korona készpénz, előleges havi részletekben ; egy-
szobás lakás, melyet az egyház fűt tet . Kötelessége : 
az I—II. elemi vegyes osztályt a tiszántúli egyház-
kerület tanterve szerint tanítani. Az állás szept. 10-ig 
foglalandó el. Csak nőtelen tanító, esetleg tanítónő 
is pályázhat. Oklevéllel fölszerelt kérvény az ev. ref. 
lelkészi hivatalba Paszab, u. p. Szabolcs-Bercel kül-
dendő. (1048-11-2 ) 

Méltóságos gróf Andrássy Sándor úr tisza-dobi 
uradalmához tartozó Keje pusztai róm. kath. elemi 
iskolánál a tanítói állás megüresedett. A tanító jöve-
delme évi 400 kor. készpénz, búza 600 liter, rozs 
1200 liter, árpa 400 liter, bab 100 liter, só 28 kiló, 
marhatartás 2 drb, sertéslegeltetés 2 drb, föld 2 
hold, tűzi 6 szekér ágfa. A lakás 2 szobás, a meg-
felelő mellékhelyiségekkel. Az állás szeptember 15-ig 
elfoglalandó. Oklevéllel felszerelt kérvények Sarlay 
Dezső uradalmi tiszttartóhoz (pósta Tisza-Dob) Szabolcs 
megye küldendők. (1050—II 2) 

Az ilki ev. ref. egyház kántortanítói állomása 
nyugdíjaztatás folytán üresedésbe jö t t , melyre ezennel 
pályázat nyittatik. Javadalmazás : természetbeni 2 
szobás lakás kert tel és melléképületekkel, 12 hold 
föld 1200 (7 -vel, melynek adójába az egyház 6 kor. 
66 fillért pótol. Párbér címen : 20—30 köböl gabona 
és pénzben = 80 korona. Minden tanköteles gyermek 
után (van 70—80) egy véka gabona. Minden kezdő 
tanköteles után 40 fillér és 1 csirke, minden haladó 
után 80 fillér és 1 csirke. Az egyháztól 3 öl tűzifa 
beszállítva. Temetési stóla. Államsegély 800 koronáig 
kiegészítve = 132 korona. Kötelesség : I—VI. vegyes 
osztály, valamint az ismétlő-iskolások tanítása. Pályá-
zati határidő augusztus 28. Az állás azonnal elfogla-
landó. Ilk (Szatmár m.), u. p. Vásáros-Namény. 1904 
augusztus 9. Veres Gusztáv, ev. ref. lelkész. 

(1032—II—2) 
Péterréven (Bács-Petrovoszellón) a róm. kath. 

iskola 4-ik fiosztályában a tanítói állás üresedésbe 
jött, melyre folyó évi augusztus 26-ig pályázat hir-
dettetik. A tanítói állás évi javadalma 800 korona, 
havi részletekben ; ötödéves korpótlék és 160 kor. 
lakbér. Az ismétlő-iskolát tartozik díj nélkül tanítani. 
A kántorságban jártasok előnyben részesülnek. Elő-
léptetés esetén a szállási (tanyai) iskolánál lesz üre-
sedés, melynek javadalma 800 korona és természet-
beni lakás. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
A szabályszerűen fölszerelt kérvények nt. Blázek 
Lajos esperes úrhoz, Bács-Földvár, küldendők. 

(1014—II—2) 
Pályázat. A l ö o s e i róm. kath. elemi iskolában üre-

sedés folytán tanítóválasztás lesz. A pályázók szíves-
kedjenek okmányokkal felszerelt, szabályszerű folya-
modványaikat f. é. augusztus hó 30-ig a lőcsei róm. 
kath. iskolaszéki elnökséghez címezve beadni. A tanító 
következő előnyökben, részesül : 900 kor. évi fizetés, 
200 kor. lakpénz, 100 kor. ötödéves pótlék, 34 űr-
méter tűzifa a házhoz szállítva, tandíj, mely körül-
belül 200 kor. tesz. Kompanyik Coelestin, apátplébános, 
iskolaszéki elnök. (1062—II—2) 

L i s z k ó f a l v l evang. leányegyház tót tannyelvű 
osztatlan népiskolájához okleveles tanítót keres. Jöve-
delem : 600 korona készpénz és terményekben, egy-
szobás lakás melléképületekkel s két házi kerttel. 
Jelentkezhetni augusztus végéig az evang. lelkészi 
hivatalnál Liptó-Rózsahegyen. (998—11—2) 

A t i s za - tar ján i (Borsod m.) ev. ref. egyház or-
gonista-tanítói állására pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 1. 28 kat. hold 1418 [ -öl föld, melynek adó-
ját az egyház fizeti ; munkáltatását s a termés be-
hordását részben az egyház hívei teljesítik. 2. Párbér 
körülbelül 50—55 köböl rozs; 20- 25 korona pénz-
járulék. 3. Tandíj minden gyermektől egy véka árpa, 
1 csirke, 10 tojás. (A mult évben 77 gyermek volt.) 
Ismétlősöktől 1 véka árpa. (A mult évben 22 volt.) 
4. 8 darab felnőtt marha után legeltetési jog. 5. Három 
öl kemény tűzifa. 6. Stóla körülbelül 50—60 korona. 
Tisztességes lakás, megfelelő melléképületekkel. Köte-
lesség : A VI osztályú fi-iskolának a kerületi tanterv 
szerinti vezetése. Az ismétlő-iskolásoknak vagy az eset-
leg fölállítandó gazdasági ismétlő-iskolának tanítása. 
Faiskola-kezelés. Az énekkar szervezése, tanítása, veze-
tése. Orgonista-kántori szolgálat. Lelkész akadályoz-
tatása esetén az isteni tisztelet végzése. A presbytérium 
az iskolák mikénti beosztásának jogát magának tartja 
fönn. Oklevéllel, szolgálati bizonyítvánnyal fölszerelt 
kérvények augusztus 27-ig alulirotthoz küldendők. 
Tűry Lajos, ev. ref. lelkész. (1056—II—2) 

Az e n c s e n c s l (Szabolcs m.) ref. egyház pályázatot 
hirdet tanítónői állásra. Fizetés : államtól 400 kor., 
egyháztól 400 kor., ú j lakás, konyha, kamara s kert. 
Kötelessége az I-ső, ll-ik osztálynak tanterv szerinti 
vezetése és az V-ik, Vl-ik osztálybeli leányokat kézi-
munkára tanítani. Oki. ref. tanítónők kellően fölszerelt 
pályázati kérvényöket aug. 30-ig a lelkészi hivatalhoz 
küldjék. A választás próbaévre történik. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Budaházy Lajos, ref. lelkész. 

11063—11-2) 
A kenderes ! reform, egyház pályázatot hirdet 

kántortanítói állomására, melynek javadalma : 800 
korona készpénz, előleges negyedévi részlekben; 
14 (1200 öles) hold szántóföld, melynek adóját az 
egyház fizeti ; 3 padolt szobás lakás ; 35 korona a 
legátusok ellátásáért, 80 koronányi stóla, egyh. ker. 
megállapítás szerint, végre 40 korona egyház-jegyzői 
tiszteletdíj. Kötelességek : a fi-iskola 4 felső osztályá-
nak az egyh. ker. tanterv szerinti s az ismétlő-isko-
lások vallási tanítása és a kántori teendők végzése. 
Oklevéllel, születési, szolgálati és orvosi bizonyítvá-
nyokkal fölszerelt pályázatok alulirotthoz küldendők, 
és pedig aug. 27-ig. Jelölés 28-án. A jelöltek próba-
éneklésre megjelenni tartoznak szept. 4-én. Állandó-
sítás egy évi sikeres működés után. Kenderes, 1904 
aug. 17. Győry Lajos, reform, lelkész. (10ti4 — II -2) 

Zsérczre ev. ref. vallású helyettes tanító keres-
tetik. Fizetése : havi 60 korona, egyszobás lakás és 
körülbelül 600 Qj-öl kert haszonélvezete. Az iskolai 
év két első hónapjában előre, a többi hónapokban 
pedig utólagosan fizettetik a havi díj. Pályázati határ-
idő 1904 szeptember 4. E határidőig a pályázók 
prőbaéniíklésre bármely vasárnapon megjelenhetnek. 
A megválasztott, ha beválik, véglegesítésre számíthat, 
amely esetben 1000 korona fizetés és kényelmes lakás 
élvezetébe jut. Kérvények az iskolaszékhez intézendők, 
u. p. Bogács, Borsod megye. (1043—III—2) 

Mosoi iujfalus i magyar-horvát tannyelvű r. kaih. 
iskolánál egy osztálytanítói állás betöltendő. Java-
dalmazása : 800 korona, bútorozott szoba fűtéssel. Szép 
mellékjövedelem. Horvátul tudó s kántoriakban jártas 
előnyben részesül. Pályázati határidő augusztus 28. 
Iskolaszéki elnökség. (1074—I—1) 

Oki. ev. tanítónő, jó bizonyítványokkal, állást keres. 
Modor (Pozsony megye), „Tanítónő" postrestante. 

( 1 0 8 2 - 1 - 1 ) 
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A dunaszerdahelyl vőm. kath. iskolánál aug. 
29-ig osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása : iskola pénztárából 600 kor. ; kertpótlék 
40 kor. ; államsegély 140 kor. ; lakása áll egy szobából ; 
ha a kántoriakban segédkezik, a kántortanítótól kap 
100 kor.-t ; ipariskola tanításáért, ha elvállalja, 240 kor. 
Kérvények alulirotthoz küldendők. Vázsonyi József, 
esp.-pleb., isksz. elnök. (1093—1 — 1) 

Xarácsonmezön (Sáros megye) róm. kath. kántor-
tanítói 'állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
államsegéllyel 800 korona ; magánoktatásért 240 ko-
rona ; stóla egyéb mellékessel 100 korona ; összesen 
1140 korona. Szép lakás, kert, melléképületek. Tan-
nyelv magyar. Tót nyelv ismerete szükséges. Posta: 
Girált. Leiteregh Károly, plébános. (1094—11—1) 

A három fa-agaré v i (Somogy m.) róm. kath. 
iskolánál 800 kor. készpénz, egy bútorozott szoba téli 
fűtéssel, az egyik fitanítói állásra, pályázat hirdettetik. 
Oki. tanítók kérvényeiket főt. Doby Vince, isksz. elnök 
úrhoz küldjék augusztus 31-ig. Az állás azonnal el-
foglalandó. (1095-1—1) 

A nagyzer lndi ev. ref. egyház presbyteriuma két 
tanítói állásra pályázatot hirdet. A fitanítősággal 
összekötött kántortanító javadalma : jó lakás és nagy 
kerten kívül 538 kor. 70 fill, pénz, évnegyedenként 
fizetve ; 1312 liter gyűlt búza, annyi zab ; '/* telek 
föld, legelőbeli aránylagos illetőség, kaszáló, melyek 
adóját az egyház fizeti ; stóla az egyházkerület ren-
delete szerint ; ismétlő-iskola vezetéseért az államtól 
100 kor.; korpótlékot az állam fizeti. Kötelessége: 
a II—VI. osztálybeli növendékek vezetése, az egyház-
kerület által meghatározott C tanterv szerint, isteni-
tisztelet alkalmával az éneklés orgonávali vezetése, 
temetés. A pályázati kérvény, oklevél, szolgálati bizo-
nyítvány a nagyzerindi ev. ref. lelkészi hivatalhoz 
augusztus 30-ig adandó be ; választás szeptember 1-én 
lesz, az állás azonnal elfoglalandó. A vegyes iskolai 
tanító javadalma : 500 kor pénz, 1300 liter gyűlt 
búza, annyi zab, 12 kis hold föld, adóját az egyház 
fizeti, lakás kerttel. Kötelessége : az I. oszt. vegyes 
iskola vezetése az egyházkerület által megállapított 
tanterv szerint. A pályázati kérvény a nagyzerindi 
ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendő be augusztus 
30-ig ; választás szeptember 1-én lesz, az állás azonnal 
elfoglalandó. Csak férfiak pályázhatnak. (1057—I—1) 

Galgamácsa i r. kath. iskolánál (Pest m.) meg-
üresedett egyik tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése : o) egy szoba és előszobából álló lakás a 
legszükségesebb bútorzattal, csak ha nőtlen használ-
hatja ; b) 930 kor. készpénz, melyben lakás- és kert-
pótlék is foglaltatik ; c) faiskola kezeléseért a tiszta 
jövedelem fele. Határidő szept. 4. (1080—I—1) 

A borgótihai községi iskolánál rendszeresített 
tanítói állomás betöltése végett ezennel pályázat hir-
dettetik 1904 augusztus 29-ig bezárólag az ezen állo-
mással egybekötött következő javadalmak mellett : 
600 K évi fizetés, 2 szobából, konyhából és kamrából 
álló szabad lakás az iskolaépületben, 400 négyszög-
ölnyi kertilletmény és a törvényszerinti korpótlékok. 
Az ezen állásra pályázók igazolni tartoznak, hogy 
bírják szóban és írásban a román és magyar nyelvet, 
hogy a törvény értelmében képesítvék és gör. kath. 
vallásúak. A román és magyar nyelven írt és anya-
könyvi kivonattal, tanítói oklevéllel, az esetleges 
eddigi működésről szóló bizonyítvánnyal és községi 
előljárósági bizonyítvánnyal fölszerelt pályázatok fent-
írt határidőig a borgótihai községi iskolaszékhez nyúj-
tandók be. A kitűzött határidő után benyújtott pályá-
zatok nem fognak figyelembe vétetni. Borgótiha, 
1904 augusztus 15. Községi iskolaszék. (35/h—1—1) 

Ág. ev. négy osztályú tanítójelölt, ki oklevelét most 
szeptemberben kapja meg, tanítói, segédtanítói állást 
keres. Szíves megkeresések : B. E. tanítójelölt Mezö-
berény, poste restante. (956—1—1) 

Mozsgói községi iskolánál a tanítói állás meg-
üresedvén, ezen állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 800 korona, melyben azonban bennfoglaltatik 
a m.ísodik szoba lakás és kertilletók. Folyamodványok 
augusztus végéi;; Kiss Mihály, iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Mozsgó (Somogy megye). (1100—I—1) 

Békésszentandráson az újonnan épített róm. 
katholikus leányiskolánál betöltendő tanítónői állásra 
jjályázatot hirdetek. Javadalmazás: 1. 800 korona 
törzi-fizetés, havi előleges részletekben, a hitközség 
pénztárából. 2. A tanterem fűtésére évi 40 korona 
átalány. 3. Két szoba, kouyha és kamrából álló lakás, 
kis háziktrttel. Csak okleveles, róm. katholikus tanító-
nők pályázhatnak, kik kézimunkát is képesek tanítani. 
A fölszerelt kérvényeket f. évi szeptember 10-ig alul-
irotthoz kérem beküldeni. A megválasztott szeptember 
20-án állását elfoglalni tartozik. Békés-Szent-András, 
1904 aug. 17-én. Dr. Dunay Alajos, plébános. 

(1105—II—1) 
A tolna-tevel l r. k. népiskolánál a III-ik sorszámú 

tanítói állomásra aug. 3l-ig pályázat nyittatik. Az 
állomás évi jövedelme : egy bútorozott szoba, 800 kor. 
készpénz, mely összegben a Il-ik szoba s kertpótlék, 
120 kor., is bennfoglaltatik. Kötelezettség: egy tan-
termet s az ismétlő-iskolát önállóan vezetni, a kántor-
ságban segédkezni. Tannyelv : német-magyar. Az állo-
más tanév közben csak kántorival cserélhető föl. Az 
eredeti, vagy közjegyzőileg hitelesített okmányokkal 
fölszerelt kérvények az iskolaszékre címzendők. Tevel, 
1904 aug. 17. (1006-1 -1 ) 

Az abai ref. segédtanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése 800 korona, egyszobás lakás — fűtés 
nélkül. Kötelessége az I—III. vegyes osztályok taní-
tása s az irodai munkákban segédkezés. Az állás 
szept. 1-én elfoglalandó. Pályázati határidő aug. 30. 
Laky, lelkész. (1098—1—1) 

A losonci ág. hitv. ev. egyház pályázatot hirdet 
egy kántorBággal egybekötött leány-népiskolai tanítói 
állomásra. A pályázni szándékozók 1904 aug. 31-ig 
bezárólag terjesszék be nevezett egyház lelkészi hiva-
talánál kérvényüket a szükséges okiratok melléklésé-
vel együtt. A négyeshangú orgonajátékbeli jártasság 
mellett elsőbbségben részesülnek az oly pályázók, 
akik valamely énekkarnak, dalegyesületnek tagjai 
vagy vezetői. A megválasztandó rendes kántortanító, 
ha kezdő, ideiglenesen egy évre alkalmaztatik, mely-
nek letelte után véglegesíttetik^; a működésben levők 
azonnal véglegesíttetnek. Kötelességei : az elemi 
leányiskolában az iskolaszék által meghatározandó 
osztályok tanulóit (most az I. és II.) önállólag vezetni, 
a templomban vagy hetenkint fölváltva (most e nélküli 
orgonálni, az éneket vezetni, az egyházi énekkarban 
közreműködni, esetleg azt oktatni, vezetni. A törvé-
nyes óraszámon belül az állami fiú-iskolában vallás-
tant tanítani. Javadalmazása : 1200 korona készpénz, 
havi előleges részletekben az egyházi pénztárból ; 
szabad lakás ; 1 '/2 hold föld haszonélvezete (50 kor.), 
temetési stóla (2 kor.), tanítói offertórium aránylagos 
osztaléka, énekkari osztalék, ötödéves korpótlék öt 
ízben. Losonc, 1904 aug. 17. Margócsy József, ev. 
lelkész. _ (1099-1 -1 ) 

A szekszárdi róm. kath. népiskolánál szeptember 
hó 1-éig egy férfi-osztálytanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma : 800 korona évi törzsfizetés, mely 
havi előleges részletekben a hitközség pénztárából és 
200 korona lakbér évnegyedes részletekben. Kötelme : 
az iskolaszék által kijelölendő osztály önálló vezetése 
s szükség esetében a megállapított stólajövedelemért 
a kántori teendőkben való segédkezés. Szekszárd, 
1904 aug. 21-én. Wosinsky Mór, apát-plebános, isksz. 
elnök. ( 1 1 1 8 - 1 - 1 ) 

Lenti-Kápolnára önálló tanítói (tanítónői) állásra, 
800 kor, fizetéssel, pályázatot hirdetek Lenti (Zala). 
Tóth, plébános. (1124—1—1) 
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A vezetésem alatt álló kir. javító-intézetnél meg-
ürült, évi 400 korona ösztöndíjjal, lakással és élel-
mezéssel javadalmazott családfő-gyakornoki állásra 
ezennel pályázatot hirdetek. Ezen állásra úgy az elemi 
népiskolai, mint a polgári iskolai okleveles tanítók 
is pályázhatnak, megjegyezvén, hogy a zenére oktatni 
képes pályázók előnyben részesülnek. A folyamodvány 
a pályázónak születéséről, egészségi és családi álla-
potáról, hadkötelezettségi viszonyáról, végzett tanul-
mányairól és eddigi működéséről kiállított bizonyít-
ványokkal szerelendő föl. A kérvények f. évi szept. 
hó 11-ig nyújtandók be hozzám. Aszód, 1904. évi 
augusztus hó 18-án. Krajtsik, igazgató. (1112—I—1) 

F e i s ö s e g e s d e n (Somogy m.) 2 róm. kath. tanítói 
állásra augusztus 30-i határidővel pályázat hirdettetik. 
Javadalom : egyenként 80' > kor. készpénz, havi elő-
leges részletekben kiszolgáltatva, egy-egy bútorozott 
szoba fűtéssel. Kötelességek : az iskolaszék által meg-
jelölendő tanterem mindennapi tankötelesei, valamint 
egyik nembeli ismétlő iskolások tanítása és a kántor-
ságban való segédkezés, miért is csak a kántori teen-
dőkben jártas pályázók kérvényei fognak figyelembe 
vétetni. Személyes megjelenés előny. Iskolaszéki 
elnökség. ( 1 1 1 6 - 1 - 1 ) 

Pályázat. A paks i aut. orth. izraelita hitközség 
által fönntartott hatosztályú népiskolánál elhalálozás 
folytán megüresedett igazgató-tanítói állás f. évi 
október elsejéig 1000 kor. évi díjazás és 100 kor. 
lak bérilletmény mellett betöltendő, a második tan-
évtől kezdve — sikeres működés után — 100 kor. 
jutalomdíjban részesül ; képesség esetén a helybeli 
állami polgári fiúiskolában a hittan-oktatásért az 
állami pénztárból 60 kor. évi fizetésben is részesülhet. 
Köteles a megválasztott az iskolánkban a felsőbb 
osztályokat, va lamintahi t - és erkölcstant orth. izrae-
lita szellemben oktatni. Pályázati kérvények a képes-
ségi és a végzett felsőbb iskolai, ú. m. vallásos és 
erkölcsös előéletről tanúskodó bizonyítványok vagy 
másolatai, a kor és családi állapot kitüntetése mellett 
f. é. szept. 15-ig az alulirott iskolaszékhez bekül-
dendők. Paks, 1904 aug. 11-én. Az orth. izr. iskola-
szék. (1085—1—1) 

A m e z ő k ö v e s d i róm. kath. népiskolánál egy ön-
álló tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 
900 korona készpénz, mintegy 50 korona tandíj, 60 
korona faátalány, melyből a tanterem is fűtendő, 
200 korona lakáspénz, esetleg természetben lakás. 
Kellően fölszerelt kérvények az iskolaszékhez címzen-
dők szeptember hó 5-éig. Iskolaszék. 

A m e z ő k ö v e s d i róm. kath. népiskolához az 1904/5. 
tanév szorgalmi időtartamára, az évzáró vizsgáig, 
október hó 1-től kezdve, egy ideiglenes helyett 
kerestetik. Fizetése : havonkint hatvan korona. Köte-
lessége egy osztályt önállóan vezetni. Kérvények szept. 
5-éig az iskolaszékhez küldendők. Iskolaszék. 

( 1 1 1 7 - 1 - 1 ) 
A lemondás folytán megüresedett pusz tauj lak l 

ev. ref. kántortanítói állomásra, melynek évi jöve-
delme 300 korona, államsegéllyel együtt 800 korona, 
pályázat hirdettetik. Pályázhatnak okleveles tanítók. 
Pályázati határidő szept. 4. Pályázati kérvények 
keresztlevéllel és oklevéllel fölszerelve a pusztaujlaki 
ev. ref. lelkészi hivatalhoz adandók be. Pusztaujlak, 
u. p. Mezőtelegd (Bihar m.) (1119—1—1) 

Pályázat. Betöltendő a r év fa lu i közs. elemi leány-
iskolánál egy, évi 800 korona fizetésből és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítónők eddigi szolgálataikat, róm. 
kath. vallásukat igazoló iratokkal fölszerelt kérvényei-
ket a győr-révfaiui községi iskolaszéknél (községháza) 
folyó évi augusztus hó 28-ig nyújtsák be. Győr, 1904 
augusztus 18. Kuliszeky Ernő, kir. tanfelügyelő. 

'36 h—I 1) 

L ú g o s o n fönnálló nyilvános jellegű magán polgári 
leányiskolámban az 1904/5. tanévre egy polg. iskolai 
tanítónői állás van üresedésben. Ezen állás javadal-
mazása évi 400 korona és teljes ellátás az intézetben. 
Pályázhatnak a mennyiség- és természettudományi 
szakcsoportra képesített tanítónők f. évi aug. 28.-áig. 
Kellően fölszerelt folyamodványok arcképpel Kis 
Kóza intézettulajdonosnőhöz küldendők Lúgosra, 
Templom-u. 20. (1090—1—1) 

Pályázat a k l sazar i ev. ref. orgonista-tanítói 
állásra. Javadalom : 800 K készpénz, az egyház pénz-
tárából évnegyedenként előre fizetve. Két szobából, 
konyha és éléstárból álló lakás. Kert és melléképü-
letek. Temetési stóla 8 K. A lelkésztől kap 200 ko-
ronát, ha évenként 15 vasárnap délelőtti istenitiszte-
letet végez helyette. Kötelesség : A rendes és 
ismétlő-iskolások tanítása és énekvezéri teendők vég-
zése. Tanítványok száma 25. Csak okleveles ev. ref. 
vallású tanítók és tanítónők pályázhatnak. Tanítónő 
is köteles templomban orgonázni és az éneklést ve-
zetni. A megválasztott vasúti költségét Gálszécsig 
fizeti az egyház. Kérvények aug. 31-ig Soltész Gyula 
ev. ref. lelkészhez küldendők. Posta Gálszécs. 

(1102—II—1) 
S o m o g y - K a r á d r a osztálytanító kerestetik. Fize-

tése : polgári évre a község pénztárából, havi előleges 
részletekben hatszáz korona, államsegély kettőszáz 
korona, összesen nyolcszáz korona. Egy padlózott 
szoba szükséges bútorzattal, fűtéssel. Kötelessége : egy 
osztályt tanítani, a vasárnapi és ismétlő-iskolásokat a 
törvényszabta időben oktatni, a kántorság minden 
ágában a főtanítónak egész polgári év alatt segítségére 
lenni, őt akadályoztatása esetén helyettesíteni, a gyer-
mekeket az isteni tiszteletre fölvezetni és ott rájuk 
felügyelni. Az állomás szept. 5-én elfoglalandó. Föl-
szerelt folyamodványok főtisztelendő Neumayer Károly 
plébános, szentszéki ülnök úr címére azonnal kül-
dendők. (1125-1—1) 

Köbölkútra (Esztergom m. Vasútállomás helyben) 
kath. férfi-osztálytanító kerestetik. Fizetése : 800 ko-
rona, bútorozott szoba. Határidő szeptember 8. Kántor-
ságbani jártasság előny. Iskolaszék. (1121—I—1) 

Márczfa lván (Sopron m.) betöltendő egy osztály-
tanítói állomás (róm. kath.). Díjazása: 810 K, lakásul 
egy szoba és egy öl puha hasábfa. Ha tanító válasz-
tatik meg, szükség esetén köteles a kántort is helyet-
tesíteni. (1122—1—1) 

V ö r ö s v á g á s i (Sáros m., u. p. Kecerpeklén) róm. 
kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma : kincstártól 330 kor. 40 fill., termény-
váltság 36 kor. Hitközségtől 244 kor. 60 fill. Körül-
belül 50 tanköteles után egy-egy fuvar fa, mely a 
hívek részéről 3—3 koronával megváltható, '/a telek 
szántóföld s ezen féltelek után a közös erdőből fa és 
legeltetési jog. Párbér : 5 köböl rozs, 2 köböl zab. 
Egyházmegyei pénztárból 12 kor. 60 fill. Stóla 30 K. 
Szabad lakás : 2 szoba, konyha, kamara. Csűr, pince, 
istálló, ',4 hold kert. (Az iskola új, modem épület.) 
A kántorsághoz a tót nyelv ismerete szükséges. Nyil-
vános iskolánál még nem működő tanítók egy évi 
próba után véglegesíttetnek. Pályázni azonnal lehet, 
de legkésőbb szeptember hő 6-ig, mely napon a 
személyesen jelentkezők előnyben részesülnek. Uhri-
novits Sándor, lelkész, iskolaszéki elnök. (1081-1-1) 

A zsaro lyáni ref. kántortanítói javadalom: 16 
köböl búza s járuléka 5 kor. 4 szekér széna. 3'/a öl 
tűzifa. 5 köblös föld megszántva ; adóját a tanító 
fizeti. 32 mindennapi s 10 ismétlős tandíja 126 kor. 
Temető használata vagy érte 24 korona. Kiegészítés 
298 korona. Jó lakás kerttel. Kötelesség : öt osztály 
tanítása s éneklés. Tetszésre fenti fizetésért ad az 
egyház 800 koronát. Okleveles pályázatok szept. 3-ig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők. Postaállomás: Nagy-
szekeres. (1097—1—1) 
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Arad sz. kir. város árvaházánál egy felügyelő-
vagy családtanítói állás üresedésbe jővén, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, fölhivatnak, hogy kérvé-
nyüket szeptember hó 5-ig a városi árvaház igazgató-
választmányához beküldjék. A kérvényhez mellék-
lendők: 1. keresztlevél, 2. oklevél, 3. egészségi 
bizonyítvány, 4. működési bizonyítványok, 5. bizo-
nyítvány, melyben igazolandó, hogy a háziipar-
(asztalosság, faragás, slöjd vagy más háziiparban) és 
az ének-oktatásban jártas. Csak nőtlen és okleveles 
tanítók pályázhatnak ; a megválasztott állását azonnal 
elfoglalni tartozik. Javadalmazása évi 1200 korona 
fizetés, bútorozott szoba, fűtés és világítás. A család-
tanító az intézetben nyer élelmezést és ennek fejében 
évi 600 koronát köteles fizetni, mely havonkénti ese-
dékes részletekben fizetéséből levonatik. A felügyelő-
vagy családtanítónak fizetése, amennyiben sikeresen 
működik, a második évben 50 koronával, a harmadik 
évben ismét 50 koronával, a negyedik évben 100 
koronával emelkedik. Az állásról való távozást ille-
tőleg, lemondását egy hóval előbb tartozik benyúj-
tani. Állásának elfoglalásakor, teendőit illetőleg, egy 
nyilatkozatot köteles aláírni. A felügyelő- vagy család-
tanító teendői részletesen az intézeti szabályokban 
van megállapítva ; főbb pontokban a következő : a 
reábízott családdal (családokkal) mindenben együtt 
él, azokra felügyel, házi- és egyéb teendőikben vezeti 
és ellenőrzi, az iskolai leckéiket kikérdezi, feladvá-
nyaikat elkészítteti és őket a megkívántatandó ok-
tatás- és tanításban részesíti, mert a gyermekek ez 
idő szerint a községi iskolákba járnak ; amennyiben 
pedig benntanítás szerveztetnék, abban az esetben a 
részére beosztandó osztály- vagy osztályokban a nép-
iskolai tantervnek megfelelőleg tanítani köteles. Arad 
sz. kir. város árvaház igazgató-választmánya. 

(1126—1—1) 
Az Ottlaka községben üresedésben levő községi óvó-

női állásra ezennel pályázat hirdettetik és fölhívom pá-
lyázni kívánókat, hogy szabályszerűen fölszerelt pályá-
zati kérvényeiket hozzám f. év augusztus hó 30. napján 
d. u. 5 óráig annál is inkább nyújtsák be, mert a 
később beérkező kérvények figyelembe vétetni nem 
fognak. Ezen állás javadalmazása 1. 600 korona kész-
pénzfizetés. 2. 4 öl tűzifa, melyből az óvoda-helyiség 
is füttetik. 3. Szabad lakás. Pályázhatnak mindazok, 
kik az 1891. évi XV. t.-cikkben megkívánt képesítő-
oklevéllel bírnak. Ottlakán, 1904 augusztus hó 11-én. 
Turic György, felügyelő-bizottsági elnök. 

(1101—I— 1) 
Mórágy ref. egyház egyik tanítói állására pályá-

zatot hirdetek. Javadalma : 800 korona évenként ; 
kerthaszon-élvezete fejében 20 korona ; gazdasági 
ismétlő-iskola vezetéseért 100 korona ; kétszobás lakás 
konyhával, kamrával. Kötelessége : két vegyes osz-
tály és a gazdasági ismétlő-iskola vezetése, szükség 
esetén kántori teendők. Okleveles reform, vagy ágost. 
evangelikus vallású pályázók szeptember elsejéig hoz-
zám folyamodjanak. Mórágy, Tolna megye. Szakács 
Imre, lelkész. (1123—1—1) 

A szabadkai állami tanítóképző-intézetnél az 
1904—1905. tanév elején betöltendő lesz a X. fizetési 
osztály 3. fokozatának megfelelő fizetéssel és szabály-
szerű lakbérrel javadalmazott egy gyakorló-iskolái 
tanítónői állás. Á folyamodók életkorát, megfelelő 
képesítését, eddigi szolgálatait, valamint az egészségi 
állapotát feltüntető, okmányokkal kellőleg fölszerelt, 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez cím-
zett kérvények az illető kir. tanfelügyelők útján 
nyújtandók be, akiknek tankerületében a folyamodók 
tartózkodnak vagy működnek. Pályázati határidő 
folyó évi szeptember hó 10. Budapest, 1904. évi 
augusztus hó 18-án. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztertől. A miniszter meghagyásából: Neményi, 
osztálytanácsos. (38/h—I —1) 

Betöltendő a k i ikül lőszéplakl áll. elemi iskolánál 
évi 800 korona fizetésből, 200 korona személyi pót-
lékból és szabályszerű lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő-oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez címezve, legkésőbb 1904. évi 
augusztus hó 31-ig Kisküküllő vármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. A kineve-
zendő tanítónak ev. ref. vallásának kell lennie s az 
ev. ref. hitközségtől nyerendő külön díjazásért köteles 
leend helyben és a tanórákon kívül az ev. ref. kán-
tori teendőket is ellátni. Kisküküllő vármegye kir. 
tanfelügyelőségétől. Dicsőszentmárton, 1904 aug. 18. 

( 3 7 / h - I - l ) 
A ko lozsvár i állami tanítóképző-intézetnél az 

1904/5. tanév elején betöltendő lesz a X. fizetési osz-
tály 3. fokozatának megfelelő fizetéssel és szabály-
szerű lakbérrel javadalmazott egy gyakorló-iskolai 
tanítónői állás. A folyamodók életkorát, megfelelő 
képesítését, eddigi szolgálatait, valamint az egészségi 
állapotát feltüntető okmányokkal kellőleg fölszerelt, 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez cím-
zett kérvények az illető kir. tanfelügyelők útján 
nyújtandók be, akiknek tankerületében a folyamodók 
tartózkodnak vagy működnek. Pályázati határidő 
folyó évi szeptember hő 10. Budapest, 1904 aug. 
hő 18-án. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
tertől. A miniszter meghagyásából : Neményi, osztály-
tanácsos. (39/h—I—1) 

A ko lozsvári állami tanítóképző-intézetnél az 
1904/5. tanév elején betöltendő lesz a X. fizetési osz-
tály 3. fokozatának megfelelő fizetéssel és szabály-
szerű lakbérrel javadalmazott egy zenetanári állás. 
A folyamodók életkorát, továbbá a zongora, hegedű, 
orgona és ének tanítására való megfelelő képesítését, 
eddigi szolgálatait, valamint az egészségi állapotát 
feltüntető okmányokkal kellőleg fölszerelt, a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez címzett kér-
vények az illető kir. tanfelügyelők útján nyújtandók 
be, akiknek tankerületében a folyamodók tartóz-
kodnak vagy pedig működnek. Pályázati határidő : 
folyó évi szeptember hő 10. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztertől. Budapest, 1904 aug. 18. 
A miniszter meghagyásából : Neményi, osztálytanácsos. 

( 4 0 / h - I - l ) 
A gyulai ref. egyház ideigl. tanítói állásra szept. 

2-i határidővel pályázatot hirdet. Fizetés: 800 kor., 
évnegyedi előleges részletekben, egyszobás bútorozat-
lan lakás és 1 '/a öl tűzifa. Kötelesség : az egyháztanács 
által kijelölt 1, esetleg 2 osztály vezetése. Állás azon-
nal elfoglalandó. Egy év múlva állandósíttatását kér-
heti. Ref. lelkészi hivatal. (1138—1—1) 

Bokodon (Komárom m.) az ág. hitv. ev. másod- ' 
tanítói állásra pályázat nyittatik. Kötelessége : az 
alsó három vegyes osztály vezetése és a kántori 
teendőkbeni segédkezés. Fizetése : 1. 800 korona kész-
pénz, havi előleges részletekben. 2. 4 m. csertuskó-fa, 
hazaszállítva és összevágatva. 3. Egy szobából álló 
lakás. 4. Utazási költségre 14 korona. Állás azonnal 
elfoglalható. Ág. hitv. ev. iskolaszéki elnökség meg-
bízásából Bertalan Ferenc, főtanító. (11»— I—1) 

A tabajdi (Fejér m.) rendszeresített ev. réf. II.-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 800 
(nyolcszáz) korona ; a legátusi teendők végzéseért 84 
(nyolcvannégy) korona ; lakásul az iskola-épületben 
egy kis bútorozott szoba, téli fűtéssel. Pályázhatnak 
ev. ref. okleveles férfitanítók. Kérvények a lelkész-
hivatalhoz szept. 3-ig beküldendők. Az állás a vá-
lasztás megtörténte után azonnal elfoglalandó. 

(1143-1-1) 
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A gyönk l németajkú ev. ref. egyház 2-odtanítói 
állására pályázatot hirdet. Fizetés : államsegéllyel 
800 kor. és 200 kor. lakbér. Tannyelv magyar, de a 
német nyelv ismerete megkívántatik. Kántori teen-
dők fölváltva teljesítendők. Pályázhatnak protestáns 
okleveles tanítók. Kérvények szept. 6-ig Kálmán 
Gyula (Ságvár, Somogy megye), esperes úrhoz inté-
zendők. (1141 —II—1) 

Okleveles tanító állást keres. Megkeresések : Duft'ek 
Mihály tanítónál. Újpest. (1142-11—1) 

Kassa város községi elemi iskolájánál egy 1400 K 
lizetés, 480 K lakásbér, ötödéves pótlék és előlépéssel 
( 1800 K) javadalmazott tanítói állás van üresedésben. 
A születési, szolgálati, honossági, orvosi bizonyítvá-
nyok szept. 2-ig Sudy K. Jánoshoz küldendők. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Éder, elnök. (1128—1—1) 

H I R D E T E S E K . 

H á z i f a u l t é 
kerestetik gazdatiszti családhoz egy leány-, egy fiú-
gyermeknek harmadik elemire előkészítéséhez. Német 
beszédet bíróknak, és miután a vallás tanítása is szük-
séges, ágostai evangélikusnak előny adatik. Ajánlatok 
kéretnek SZLBERTH GUSZTÁV, uradalmi intézőhöz. 

Posta V a l k ó . Vasúti állomás Gödöllő. 
(1092—1—1) 

Okleveles, szerény igényű 

nevelőnőt keresek 
három leányom mellé. Kettő a negyedik, egy az első 
elemit tanulja. Német nyelv bírása szükséges. Ajánla-
tok a fizetés megnevezésével és igazoló bizonyítvá-
nyokkal együtt R é c s e y Jánosnéhoz , Er-Mind-

s z e n t (Szilágy megye) küldendők. 
(963—II—1) 

8 éves, III. elemibe menő fiam mellé III—IV. éves 

k é p e z d é s z t k e r e s e k 
tanítónak, az állás 2 évig tart megfelelés esetén. Tel-
jes ellátáson kívüli igényeket megjelölő egyszerű 

okmánymásolatokkal ellátott ajánlatokat T ü z e s 
Karácson nagybirtokos, Csákigorbó (Szolnok-

Doboka m.) kérek. Zeneértők előnyben ! 
(1031—1—1) 

M M S'h #3» -M S'il $*°<s $>Z i'i ê 

JUHAY ANTAL gyakorlati vezérkönyvei 
az elemi népiskola I., II., III. és IV. osztályában köte-
lezett összes tantárgyak tanításában kalauzolják a 
tanítót. Hatósági ajánlás és intézkedés folytán ezek a 
művek a székesfőváros valamennyi elemi népiskolai 
könyvtára részőre beszereztettek. Egy-egy osztály teljes 
vezérkönyve 5 korona. Kaphatók : JUHAY ANTAL 

tanárnál BUDAPEST, VII., Hungária-kőrút 233. sz. 
(1091—VIII—1) 

C s e r e , 
Budapest mellett, Solymáron, osztott állami elemi 
iskolánál működő tanítónő cserél oly kartársnővel, ki 
lakbért élvez. Solymáron a tanítónő szabad lakást kap. 
Vasút, távírda helyben. Ajánlatok megbízottamhoz, 

V e r n e r Jenő, igazgatóhoz intézendők. 
( 1 1 2 9 - 1 - 1 ) 

C s e r é i 
hódmezővásárhelyi pusztai állami tanítónő. Jelentékeny 
mellékjövedelem. Szép lakás. Leveleket poste restante 
„Tanítónő" címen kérek Hódmezővásárhe lyre . 

(1072—1—1) 

< %ïêm 

Fontos a tejgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi-, 
erő - és turbina - hajtásra, úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszállítás-
hoz, vaj- és sajtgyártáshoz leg-
előnyösebben szállít az Első magy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

Fuchs és Schlichter, 
B U D A P E S T , VI. , Jász -utca 7. sz . 

TTâ I U I V T T P Ï ! F r i s s ™jat, é v i k ö t é a mellett, 
V l i J ü l ¥ 1 i ÍjL • minden mennyiségben a legma-

gasabb árakon átveszünk. 
Á r j e g y z é k e k , k ö l t s é g v e t é s e k , t ervek I n g y e n 

és bérmentve . (810—XII—3) 

â â i i i i ê i i i l M i i â 
P Â K T O I i J l J K A I I O M I P A R T I 

™ r * r \ a miniszterileg ajánlott s 
.E I o j I J - L U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy '/i bádogszelence % klg. 18 m2 ter. kor. 7.— 

„ '/2 „ 3A „ 9 m2 ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 

Üj mázo lás i és v o n a l o z á s i utasítással. 

Greschik Gyula, 
( 7 6 5 - V - 5 ) L Ő C S É N . 

f f f f f f f f f f f l f f f f 
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ELSŐ M A G Y A R VILLAMOS ERŐRE j 
B E R E N D E Z E T T H A N G S Z E R G Y Á R . 

— ( 1 2 6 7 - 5 2 - 3 3 ) 

I s k o l a i H e g e d i i vonóval és lak-
kozo t t t a t o k k a l 5 frt 50 k r t ó l f e l j e b b . ; 

l l e g e d ü vonóval 3, í , 5, 6. S, 
f r t t ó l f e l j ebb . 

Tárogató (Rákóczi) i s k o l á v a l 
e g y i i t t 30 f r t t ó l feljebb 

llarmoiiiuiuok 65 f r t f e l j ebb . 

rz: STOWASSER J. — 
cs. ós k i r . u d v a r i hangszer gyára, a R Â k ô é ï ^ 

j a v í t o t t tárogató egyedül i fe l ta lá ló ja 

Budapest, Lánczhid-ulcza 5 szám. 
Árjegyzék minden hangszerről külön, ingyen ± 

— bérmentve küldetik. — 

Az amerikai cottage-orgonák 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, «s-

VIII., József-k3rút 15. sz. 
„janija európai szerkezetű barmo-

niumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarazsol. önma-
gának zeng dicséretet. 

€ 
Képes árjegyzék ingyen és 
bermeutre. 5 é r i jótállás 

{1440—52—44) 

Ara 120 koronától föl-jebb. 8 koronás rémüle-tekben is. 

C i m l D a - l m o k , 
legújabb acélszerkezet-
tel, 5 évijótállással,leg-
szebb hanggal, részlet-
fizetésre is kaphatók. Sa-
ját gyártmányú hang-
szerek, ú. m. cimbalom, 
hegedűk, harmonikái, 
fuvolák okkarinák,bőgők 
stb. Kitűnő magyar 
húrok. Számos kitün-
tetés és elismerés a jó 

munkáért. 
N a g y k é p e s á r j e g y -
z é k e t i n g y e n é s bér -
m e n t v e k ü l d ö k m e g . 

Lehel-kürt, a Jászberényi eredet i után híven utánozva, 8 K. 
Tanítók- és tanítónőknek 10°/o engedmény 

v a g y jutalék. 
M o g y o r ó s s y G y u l a 

magyar hangszeripar-telepe 
BUDAPEST, VIII., Kerepesi-út 71. sz. 

( 8 2 1 — X I I — 5 ) 

Szeretettel való nevelés és játékos tanítás 
szolgálatában állanak dr. Göőz József oki. elemi isk. , 
tanító és oki. középiskolai tanár reformművei. Tanító 
és tanuló munkáját legalább tízszeresen megkönnyítik. 
1. „Hangutánzó olvasás- é s írástanítás." ( T a n í t ó k Ú t -
mutatója, II. rész.) Ára 3 K. Kötve 3 K. 40 f. Eng. 1903. 
é v i 2088 . e in . sz. a . 2. „Hangutánzó k é p e s ÁBÉCÉ" 
(eredeti gyermekbetükkel). Ára kötve 60 f. Eng. 1903. 
é v i 2 4 2 9 . e in . sz. a . 3 . „Tanitók Útmutatója, III. rész ." 
Tartalma : a) Játékos Rajzolás ; b) Kézügyesítő Játékos 
Foglalkozás ; c) Játékszerű Testgyakorlat ; d/ Mese és 
Versike ; ej Eredeti Magyar Gyermekdalooskák. Ára 
kötve 3 K 40 f. Szerzőnek saját kiadása ; ezt nála is 
lehet rendelni. Budapest, II., Zárda-utca 39. Mind-
három könyv kapható Lampel Róbert ÍWodiáner F. 
és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedésében Buda-

pesten, VI., Andrássy-út 21. 
( 1 1 2 7 - 1 — 1 ) 

Feiwel Lipót utxSda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, iskolaberendezések, tornakészülékek és 
óvoda-berendezések gyára. Kívánatra megküldi újonnan 

kiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
( 8 7 — 2 6 — 2 5 ) 

mmmm H ü i f l ! I l i É§ i f i t n 

T a n í t ó k hangszereiket a legolcsóbban és legjobb 
kivitelben » m a ^ y . k i r . z c t i e -
a k a t f é i n i a házi hangszerkészítőjétől 

szerezhetik meg. 
Iskola-hegedűk, tokok, vonók a legjobb 
fölszereléssel 3 frtól följebb, minden 

árban. 
Harmóniumok, európai é s amerikai szer -
kezettel, a legolcsóbb gyári árakon. 
üllaiigfokozó gerenda!! 

(Óvakodjunk utánzástól) 
mely által bármely hegedű vagy gor-
donka sokkal jobb, erősebb, szebb és 
kellemesebb hangot nyer. Biztos siker. 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Cím: 

K E M É N Y I M I H Á L Y 
műhangszerész, (1047—xv—2) 

Budapest, Király-utca 44. sz. 
Képes árjegyzék az összes hangszerekről 

ingyen és bérmentve. 
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MARX és MEREI 
magyar tanszergyár 

BUDAPEST, VI., Aradi-utca 60. sz. 
Fizikai és kémiai tanszerek elemi, ismétlő- és tanonc-

iskolák részére. Jutányos beszerzési forrás. 
(710—XXVI—6) 

t f t f f f f W f t t f f t t 

I s k o l a - l i e g e d i i k kaphatók 
3, 4, 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 
Sternberg A. és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében 
BUDAPEST, Kerepesi-út 36 T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről kiilön) ingyen 
kapható. (490—25—10) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUBAPEST, VI . , Teréz-körát 8/k. 

Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve. 
(1304—40—37) 

(868—Y—4) ó-becsel tanító 
népiskolai tankönyvei : 

„Földrajz, Magyarország Történelme, Termé-
szetrajz, Természettan és Nye lv tan i ered-
ménytár." Négy első mű német, két első tót 
nyelven is kapható. Egyes példányok ára 20 fillér. 
Megrendelések szerzőnél is tehetők Ó-BECSÉN. 

Előfizetési felhívás 

^ ELOFIKETESI Alt: 

Egész évre 10 kor. — fill. 
Félévre 5 kor. - fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 
Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az elő-

fizetési pénzek ezen igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest , I . (Vár), Iskola-tér 3. szám. 

NÉPTANÍTOK LAPJA 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXVII. évfolyam 37. szám. Budapest, 1904 szeptember 8. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre • korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kere«ebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 tillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetesi díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasabú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. V 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KEIL, TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB S. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Eötvös-alap. 
Az Eötvös-alap ez évi, augusztus 25.-én 

megtartott közgyűlése ünnep-számba 
ment, még pedig nem csupán azért, 
mivel az elnöki bejelentések egytöl-
egyig az alap örvendetes föllendülésé-
ről szóltak, hanem még inkább azért, 
mivel e hatalmas, szabad egyesület régi 
tagjai és őszinte támogatói oly nagy 
számban jelentek meg az ország min-
den részéből az ezóvi közgyűlésen, 
amilyenre még a maga híveit: a magyar 
tanítóság zömét ismerő elnökség sem 
igen számított. De még ennél is fontos-
sabb körülmény avatta ünneppé az 
Eötvös-alap közgyűlését, az t. i., hogy 
összes határozatait teljes egyetértéssel, igaz 
lelkesedéssel, egyhangúlag hozta. Egyetlen-
egy disszonáns hang sem hangzott el 
a közgyűlésen. 

Titokban, az éj homályában készült 
ugyan valami ; a kolozsvári Hunyadi-Ház 
gondnok-jelöltje ellen egyes lapokban 
nyíltan is folyt az agitálás; talán egye-
bet is szerettek volna egyesek meg-
akadályozni — de mindezek a törekvé-
sek annak a nagy többségnek a láttára, 
mely a vezetőség támogatására a Ferenc 
József Tanítóit Házában összesereglett, 
még csak szóhoz sem jutottak s így az 
összes határozatok, a tanítóság jóhíré-
nek végtelen nagy hasznára, egyhangú-
lag hozattak. 

Nevezetes az Eötvös-alap ezévi köz-
gyűlésében az, hogy a vidéki tanító-
egyesületek vezetői, annak dacára, hogy 
a tanítói közügy ez évben már negyed-
szer szólította őket a fővárosba, ismét 
eljöttek, hogy majdnem tüntető módon 
támogassák az alap vezetőségét, melyet 
egyesek — szerencsére csak egyesek — 
nem azért szeretnének az ügyek éléről 
eltávolítani, mivel talán kétségbevonnák 
az alap fölvirágoztatására irányzott be-
csületes törekvéseit, hanem mivel az 
Eötvös-alapot is a maguk hatalmi köréibe 
óhajtanák vonni. 

Nem mondjuk mi azt, hogy ez bűnös 
törekvés, de azt igenis tudjuk, hogy 
szükséges ehhez előbb az ország ta-
nítósága többségének a megnyerése. Ez 
idő szerint azonban az illetők még nem 
rendelkeznek ezzel a többséggel s az 
Eötvös-alap jelenlegi vezetői még mindig 
birtokában vannak annak a bizalomnak, 
mely őket e legnagyobb szabad egye-
sületünk élére állította, mint ahogy fényes 
bizonyságot tett erről az augusztus 25.-i 
közgyűlés. 

Jóleső érzéssel adunk hírt a magyar 
tanítóság egyetemének arról, hogy az 
Eötvös-alap aug. 25.-Í közgyűlésén,komoly, 
nagy dolgokat komolyan, egyetértőleg, 
szeretettél tárgyalt a magyar tanítóság. 
Megnyitó beszédében az elnök utalt 
ennek az egyetértésnek a szükséges-
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ségére ; hangsúlyoz ta , hogy a t an í t ó ság -
n a k legalább az Eötvös-alap t i s z t a lég-
k ö r é b e n ke l l ene egységesnek l e n n i e ; hogy 
az emberba rá t i , a ka r t á r s i s z e r e t e t ez 
o l t á r á n á l mindenk inek m e g ke l l ene ol-
d a n i a a sarui t , m i e l ő t t a t a n í t ó s á g e m e 
szen t a lko tásához lép. 

Ez h a t o t t . 
A hul lámok, a m e l y e k e t a s zaksa j t ó 

időjóslói m á r e l ő r e b e j e l e n t e t t e k , e lü l tek 
s a vezetőség összes i n d í t v á n y a i t egy-
h a n g ú egye t é r t é s se l f o g a d t á k el. 

í g y van ez j ó l véreink, M a g y a r o r s z á g 
t a n í t ó i ! Á m m é r j ü k össze f e g y v e r e i n k e t 
közügyeink m á s te rén , de a m i t e m p -
lomunkban , a m i Eötvös-alapunkban le-
g y ü n k e g y e t é r t ő , békével e l t e l t , s ze re tő 
t e s tvé rek . 

r 

E s I s t en is úgy fog m i n k e t megsegí -
t e n i és a l a p u n k a t is a n n y i r a föl fog ja 
v i rágozta tn i , h o g y az a sok m é l t a t l a n -
s á g o t e l s z e n v e d e t t t a n í t ó s á g n a k ö rök 
büszkesége és m e n t s v á r a l e sz ! 

* 

Az Orsz. Osztóbizottság ülése. 
Az Eötvös-alap ez idei nyári közgyűlését az 

Orsz. Osztóbizottsáy ülése előzte meg, melyet 
Ujváry Béla elnök aug. 25.-én r. 8V4 órakor 
nyitott meg a Ferenc József Tanítók Háza 
dísztermében, mely majdnem egészen megtelt 
a bizottság tagjaival. Különösen szép számban 
jelentek meg Kolozs- és Beszterce-Naszód megye 
tanítóegyesületeinek tagjai. 

Ujváry Béla elnök üdvözölvén az Orsz. Osztó-
bizottság tagjait, beterjesztette az ösztöndíjakra 
és segélyekre vonatkozó s a gyűjtő- és kezelő-
bizottság által már elfogadott javaslatot, melyet 
Kapy Rezső titkár referált. Az orsz. bizottság 
a javaslaton csak egy-két módosítást tett s azt 
következőképen fogadta el: 

200 korona ösztöndíjban részesült: 1. Kirch-
knopf Gr. Ede. 100—100 korona ösztöndíjban 
részesültek: 2. Elefánt Olga. 3. Osváth Ödön. 
4. Szántó Margit. 5. Lenkey Lajos. 6. Miklós 
Aladár. 7. Nagy Emil. 8. Bobory József. 9. 
Dózsán Mihály. 10. Erödi Jenő. 11. Gaudi 
Árpád. 12. Glück Sándor. 13. Grigássy Gyula. 
14. Iszlay Géza. 15. Kabáczy Rezső. 16. Litkey 
József. 17. Péter Gábor. 18. Polgár Dezső. 19. 

Varró Gyula. 20. Andrejkovics Olga. 21. 
Mészáros Hona. 22. Barabás Pál. 23. Bencze 
Ida. 24. Benke Irma. 25. Bodnár Terézia. 26. 
Bucsy Mária. 27. Csenky Ferenc. 28. Hrdina 
Irén. 29. Járossy Gábriella. 30. Kender 
Piroska. 31. Kovács Béla. 32. Köntös Erzsébet. 
33. Láng Olga. 34. Méhly Gyula. 35. Molnár 
Béla. 36. Müller Irma. 37. Nagy Anna. 38. 
Nagy Malvin. 39. Németh Olga. 40. Sándor 
Lajos. 41. Sára Endre. 42. Sebestyén Irén. 43. 
Szurmó Mária. 44. Tompa Ilona. 45. ifj. Tóth 
István. 46. Záboji Izabella. 47. Zváray Aladár. 
48. Bánfi Dénes. 49. Papp János. 50. Pédery 
Attila. 51. Popovics Ignác. 52 Schranz János. 
53. Schuchter Anna. 

100—100 korona segélyben részesültek: 1. 
Báló Jánosné. 2. Bárdon Józsefné. 3. Benczédy 
Sándorné. 4. Eördögh Mihályné. 5. Forray 
Mihályné. 6. Géher Jánosné. 7. Gulyás János. 8. 
Horváth Vitalisné. 9. Jankovics Sándor. 10. 
Kázsley Andrásné. 11. Király Berta. 12. Klein 
Mór. 13. Laasz Jánosné. 14. Lencz Mihályné. 
15. Magyar Györgyné. 16. Magyar Tódorné. 
17. B. Nagy Lajos. 18. Pivovárcsi József. 19. 
Bosenfeld Béla. 20. Sándor Gáspár. 21. Skultéty 
Sándorné. 22. Steiler Ignác. 23. Szabó Lipót. 24. 
Szentkereszty Péterné. 25. Varga Már tonné. 
50 korona segélyben részesült: 26. Priczel 
Gusztávné. Az E. M. K. E. élőterjesztésére 
jutalomdíjban részesültek: 1. Benedek Mihály. 2. 
Elek Gyula. 

Az orsz. osztóbizottság összesen 8150 ko-
ronát szavazott meg ösztöndíjakra és segé-
lyekre. Fájdalom ! ez évben is 77 folyamodó 
kérelme nem teljesülhetett, mert bár kérésük 
alapos volt, nem volt miből adni ! 

Ezután áttértek a budapesti Tanítók Ferenc 
József Házába és a kolozsvári Tanítók Hunyadi 
Házába való fölvételért beadott kérvények 
tárgyalására, melyeket Józsa Mihály gondnok 
referált az igazgató-tanács, gyűjtő- és kezelő-
s a felügyelő-bizottság határozatai alapján. 
Többek hozzászólása után az orsz. bizottság a 
fölvételekre vonatkozólag a következő határo-
zatokat hozta : 

I. A budapesti „Tanítók Ferenc József 
Házá"-ba fölvétettek: A) Ingyenes helyekre : 1. 
Blanár János. 2. Háráy István. 3. Kerezsy 
Jenő. 4. Szmodits Hildegard. 5. Tauszig József. 6. 
Dezső Dénes. B) Féldíjas (havi 20 koronás) 
helyekre: 1. Bartsch Aurél. 2. Bánfi Dénes. 3. 
Bánhidy Ödön. 4. Beniács János. 5. Benedek 
Árpád. 6. Bertalan Ernő. 7. Bertalan József. 8. 
Biró István. 9. Cikker Ferenc. 10. Dávid 
Zoltán. 11. Decsy Sándor. 12. Donszky Árpád. 
13. Erdélyi Géza. 14. Erdész (Löwy) Ernő. 15. 
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Frank Richárd. 16. Gattinger László. 17. 
Gerlits Sándor. 18. Göntér Emil. 19. Gróf 
Béla. 20. Groó Géza Lajos 21. Hajnóczi 
Sándor. 22. Huszágh Oszkár. 23. Izsépy Béla. 
24. Jaulusz Lajos. 25. Kemény Miklós. 26. 
Key pich Sándor. 27. Kiss G-ábor. 28. Klein 
Gyula. 29. Kmoskó György. 30. Kovács 
Zoltán. 31. Kulcsár Endre. 32. Kursinszky 
Kálmán. 33. JÁszer Emil. 34. Lomoschitz 
Sándor. 35. Mayer Márton. 36. Marcsa Dénes. 
37. Margócsy Emil. 38. Marton István. 39. 
Mánczos Zoltán. 40. Nagy József. 41. Nagy 
Zoltán. 42. Nyiri Ede. 43. Orbán József. 44. 
Párák József.'45. Pálffy Miklós. 46. Pinkert 
Ede. 47. Pintér Ödön. 48. Polgár Benő. 49. 
Bitoókh István. 50. Sasvári József. 51. Stoll-
mann Sándor. 52. Itj. Scherer Sándor. 53. 
Szabó Béla. 54. Szabó Rezső. 55. Szálay 
Károly. 56. Szalay Zoltán. 57. Szőgyi László. 
58. Vargha Kálmán. 59. Várady Kálmán. 60. 
Wurmfeld Zoltán. C) Egészdíjas (havi 40 ko-
ronás) helyekre: 1. Andresz Ferenc. 2. Bele-
horszky Béla. 3. Benedek Árpád. 4. Biró (Böhm) 
Imre. 5. Brascsajkó Mihály. 6. Danninger 
József. 7. Erdélyi Béla. 8. Fodor Henrik. 9. 
Folkmann Ervin. 10. Forgács Ferenc. 11. Ifj. 
Franz János. 12. Ereund Olivér. 13. Gerlits 
Elek. 14. Halász Béla. 15. Jéhn Kálmán. 16. 
Joó István. 17. Kárpáti Ágost. 18. Konsch 
Jenő. 19. Kovács László. 20. Lovass Miklós. 21. 
Marton Jenő. 22. Máthé József. 23. Nagy 
Béla. 24. H.-Nagy Ervin. 25. Sárkány József. 
26. Speidl Mátyás. 27. Szabó Miklós. 28. 
Szarka Géza. 29. Várnai Ernő. D) Emeltdíjas 
(havi 50 koronás) helyekre: 1. Bancsó Pál. 2. 
Duzs Sámuel. 3. Feigler Othmár. 4. Finger 
Béla. 5. Hajdú László. 6. Horváth Kálmán. 7. 
Jalcsics Imre. 8. Kiss Béla. 9. Kiss Elemér. 10. 
Klesitz Tódor. 11. Lengyel Gyula. 12. Morres 
Hermann. 13. Nagy Elek. 14. Németh Antal. 
15. Pillepich József. 16. Pintér Lajos. 17. 
Bosenfeld Miksa. 18. Boszinszky József. 19. 
Steinhübel Géza. 20. Zaránd József. 21. Szántó 
Hugó. 22. Sauermann József. 23. Tomor 
László. 24. Uram József. 25. Veres Gábor. 

II. A kolozsvári „Tanítók Hunyadi Házáa-ba 
fölvétettek: A) Ingyenes helyekre: 1. Bárány 
Kálmán. 2. Bocz István. 3. Nagy Ferenc. 4. 
Szabó Miklós. B) Féldíjas (havi 15 koronás) 
helyekre: 1. Budai László. 2. Csulak Samu. 3. 
Gimes Jenő. 4. Harkay István. 5. Harsányi 
Zoltán. 6. Honéczy Zoltán. 7. Király Károly. 8. 
Kiss Gyula. 9. Nécsey Imre. 10. Polster Béla. 
11. Buhmann Jenő. 12. Besch Ferenc. 13. 
Simkó Gyula. 14. Somló Károly. 15. Szitás 
Jenő. 16. Telegdy István. 17. Vajda Jenő. 
C) Egészdíjas (havi 30 koronás) helyekre: 1. 
Adorján Jenő. 2. Alexy Lajos. 3. Auner 

Mihály. 4. Beniács Brúnó. 5. Do da Béla. 6. 
Dánér Béla. 7. Fábián Vilmos. 8. Grbity 
Angyelkó. 9. Horváth Dezső. 10. Kiss Ernő. 
11. Koltay Gyula. 12. Kovács Béla. 13. Lukács 
János. 14. Magyar Győző. 15. Magyar Samu. 
16. Maximovits István. 17. Murpás Kálmán. 18. 
Nagy Kálmán. 19. Páll István. 20. Buhmann 
Emil. 21. Simkó Endre. 22. Somogyi Béla. 23. 
Teller Antal. 24. Téleky Sándor. 25. Tiszovszky 
Gyula. 26. Ugrik Kálmán. 27. Ürögdy József. 
D) Emeltdíjas (havi 40 koronás) helyekre: 1. 
Bracsok István. 2. Hollós Zoltán. 3. Kádár 
Levente. 4. Kárpáti Ernő. 5. Novoszel Imre. 6. 
Papp Simon. 7. Püisy Géza. 8. Puskás Gábor. 9. 
Somogyi (Schleinig) István. 10. Szilágyi Zoltán. 
11. Trompler Ernő. 12. Vass Béla. 13. Vattay 
Gyula. 14. Votisky Zoltán. 15. Szabó Ernő. 16. 
Janka Sándor. 17. Halász Sándor. 18. Lukács 
Zoltán. 19. Varga Dénes. A folyamodók, ille-
tőleg a javaslatba hozottak között van: a) tanul-
mányi ágak szerint: bölcsészettanhallgató 72, 
joghallgató 55, technikus 18, orvostanhallgató 
18, paedagógiumi hallgató 6, rajztanárképzői 
hallgató 3, állatorvostanhallgató 3, közigazg. 
tanfolyam hallgató 2, gyógyszerésztanf. hall-
gató 2, főipariskolai hallgató 2, kereskedelmi 
akad. hallgató 1, papi pályára készülő 1, posta-
és távirdatiszti tanf. hallgató 1 ; b) vallás sze-
rint : római katholikus 80, ev. református 39, 
ág. hitv. evangelikus 35, unitárius 3, görög 
katholikus 6, izraelita 21 ; c) vármegyei ille-
tlség szerint: Arad vármegyéből 2, Abauj-
Tornából 2, Alsó-Fejérből 1, Árvából 1, Bara-
nyából 2, Bács-Bodrogból 9, Beregből 3, 
Békésből 3, Biharból 1, Borsodból 2, Brassó 
megyéből 5, Csanádból 1, Csongrádból 2, 
Esztergomból 3, Fiúméból 2, Gömörből 2, 
Győrből 5, Hajdúból 5, Háromszékből 6, 
Hevesből 4, Hunyadból 1, Komáromból 4, 
Kolozsból 7, Krassó-Szörényből 2, Liptóból 5, 
Maros-Tordából 1, Máramarosból 3, Mosony-
ból 1, Nógrádból 6, Nyitrából 4, Pest me-
gyéből 8, Pozsonyból 7, Sárosból 1, Somogy-
ból 9, Sopronból 3, Szatmárból 7, Szabolcsból 4, 
Szeben megyéből 1, Szepesből 5, Szilágyból 1, 
Szolnok-Dobokából 1, Temesből 3, Trencsénből 5, 
Tolnából 4, Torontálból 4, Torda-Aranyosból 1, 
Túróczból 2, Ungból 1, Vasból 7, Veszprémből 2, 
Verőcéből 1, Zalából 4, Zemplénből 2, Zólyom-
ból 5; d) asziilókfoglalkozása szerint: néptanító 
fia 137, polgári iskolai tanítóé 20, képezdei 
tanáré 15, középiskolai tanáré 9, theologiai és 
lyceumi tanáré 2, kir. tanfelügyelőé 2. 

Az Orsz. Osztóbizottság ülése, melyen köz-
ben az elnöklést dr. Göőz József alelnök vette 
át, IOV2 órakor ért véget. 

* 

36* 
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A közgyűlés. 
A közgyűlést pontban 11 órakor nyitotta 

meg Ujváry Béla elnök. A terem egészen meg-
telt, sőt még az előszobában is sokan álltak. 

Az elnök melegen üdvözölvén a nagy szám-
ban megjelent tagokat, a közgyűlés jegyző-
könyvének hitelesítésére Vargha István és 
Szabó Bugát László tagokat kérte föl. 

Következett az elnöki megnyitó beszéd. Ujváry 
Béla örömmel jelentette, hogy az Eötvös-alap, 
a magyarországi tanítóság e nagy alkotása és 
méltó büszkesége, folyton izmosodik, bár a 
tanítóság egy nagy része még mindig nem 
sorakozott a humanizmus és a kartársi szeretet 
zászlója alá, ami pedig kívánatos volna, mert 
a segélykérők száma évről évre mindinkább 
növekszik. Kérte a jelenlevőket, hogy ne csupán 
maguk támogassák az alapot, hanem legyenek 
egytől-egyig apostolai az eszmének: buzdítsa-
nak, toborozzanak, agitáljanak. Az Eötvös-alap 
emberbaráti működése hivatva van arra, hogy 
a tanítóság fajsúlyát emelje, hogy a tanítói 
név általános megbecsültetését kivívja. Alá az 
Eötvös-alapot támogatja, az a tanítói tekintély 
megszilárdításán munlcálkodik. 

Kéri a közgyűlés tagjait és az ország összes 
tanítóit, hogy ne bántsák az Eötvös-alapot. Ha 
a vezetők sáfárkodásával nincsenek megelégedve, 
távolítsák el helyeikről a vezetőket, de az intéz-
mény alapjait ne igyekezzenek megrázkódtatni. 
A vezetők eltűnhetnek és nem pótolhatatlanok, 
de az intézménynek sértetlenül kell fönnállania 
az idők végtelenjéig. 

Legyen az Eötvös-alap az a szent oltár, 
amely előtt mindenki megoldja saruja kötelé-
keit s amely előtt az emberbaráti szeretetnek 
és a kartársi érzületnek áldozva, elfeledjük 
viszályainkat. Azt az egységet, amelyre oly 
nagy szükségünk van, mi, tanítók, az Eötvös-
alap keretében teremtsük meg. 

Az elnök megnyitó beszédének ez a része 
nagy benyomást tett, mert közóhajtást és ál-
talános igazságot fejezett ki. 

Kegyeletes szavakkal emlékezett meg az 
elnök ezután az Eötvös-alapnak a m. év 
folyamán elhunyt tiszteletbeli tagjairól : Jókai 
Mórról, Gömöry Oszkárról, Kovács Albertró 
és Bárány Gyula osztó-bizottsági tagról, kik-

nek emlékét jegyzőkönyvben örökítik meg s a-
iözgyűlés tagjai helyükről való fölállással is 
rifejezést adtak gyászuknak. 

Nagy örömmel és hálatelt szavakkal jelen-
tette be az elnök a június 7.-iki királyláto-
gatást. „Magyarország koronás királyát — 
mondotta, — aki történelmi nagy nevét adta a mi 
féltett intézményünknek, ugyanebben a terem-
ben üdvözölhettük. Eljött közénk, szerény 
tanítók közé, a jó király, hogy lássa, milyen 
az a tanítói kartársi szeretettől megalkotott 
s az 0 nevét viselő Ház?" És 0 Fölsége a 
tapasztaltak után megelégedve látta, hogy a 
magyar tanítóság megérdemli királyi és atyai 
jóindulatát. 

A közgyűlés tagjai lelkesen éljenezték a 
királyt. 

Jelentette az elnök, hogy a kolozsvári 
Tanítók Hunyadi-Háza ünnepi fölavatását azon 
örvendetes ok miatt halasztotta el az elnökség, 
mivel dr. Berzeviczy Albert vallás- és közok-
tatásügyi miniszter kijelentette, hogy személye-
sen óhajtja a kolozsvári Hunyadi-Házat föl-
avatni, de csak szeptember hó második felében. 
A közgyűlés tagjai örömmel vettek tudomást 
e bejelentésről s dr. Berzeviczy minisztert el-
határozásáért élénken megéljenezték. 

Ugyancsak örömmel hallgatta a közgyűlés 
az elnöknek az alap gyarapodására vonatkozó 
jelentését, melyből kiemeljük a következő ada-
tokat: 1904 január 1-től f. év augusztus 25.-ig 
alapítványi összegekben a Tanítók Háza javára 
befolyt összesen 28.587 K 42 f, az ösztöndíj-
és segélyalapra 21.148 Iv 23 f; a vagyoni 
állapot f. é. aug. 25.-én a következő volt: 
értékpapírokban 459.582 K, a Pesti Hazai 
I. takarékpénztárban (készpénz) 32.145 K, a 
m. kir. posta-takarékpénztárnál 1.898 K 88 f, 
követelésekben 27.567 K. összesen: 521.192 K 
88 fillér. Mult év dec. 31.-én a vagyon volt 
467.041 K 67 f, a félévi gyarapodás tehát 
54.151 K 21 f . Folyó évi január 1.-től augusz-
tus 25.-ig fizetett összesen 861 új tag 5.870 K-t. 
„Ezek az adatok örvendetesek, mondotta az 
elnök, de még mindig távol állunk attól, hogy 
nagy föladatainknak teljes mértékben megfelel-
hessünk, mert az idén is segélyre érdemes 
sokakat kell, födözet hiányában, visszautasíta-
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nunk ! A lendület, az izmosodás megvan, de 
azt még fokoznunk kell." 

Ezek után a közgyűlés a Ferenc József 
Tanítók Házában három szobát nevezett el. 
Az egyik a Szilágyi István szobája, Márma-
ros-megye volt tanfelügyelőjének nevéről; az 
alapítványt özvegye tette. A másik farcádi 
Simon Béla szobája ; az alapítványt Szolnok-
Dobokamegye tanítóegyesülete tette. A har-
madik Fazakas József szóbája, a kolozsmegyei 
tanítóegyesület második alapítványára. Ezt az 
alkalmat megragadta az elnök, hogy elismerő 
szavakkal méltassa a Kolozsmegyei Alt. Tanító-
testület nagy érdemeit az Eötvös-alap támo-
gatása körül s hogy rámutasson a jelenlévő 
Fazakas József nyug. tanítóképző-intézeti tanár, 
a Család és Iskola volt érdemes szerkesztőjé-
nek érdemeire. A közgyűlés tagjai nagy ová-
ciókban részesítették Fazakas Józsefet, aki 
meghatva mondott köszönetet. 

Jelentette az elnök, hogy az iglói állami 
tanítóképző-intézet tanári kara érdemes igaz-
gatója : Arányi Antal kezdeményezésére szintén 
szobaalapítvány létrehozásán fáradozik s erre 
a célra már mintegy 2700 koronát be is fize-
tett ; köszönetet mond ezért a jelenlévő Arányi 
igazgatónak, akit a közgyűlés élénken meg-
éljenez. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter meg-
engedte, hogy kolozsvári főiskolai internátu-
sutik a Tanítók Hunyadi Háza nevet visel-
hesse ; megengedte továbbá, hogy a kolozsvári 
internátusba 60 korona fizetéssel 40, nem 
tanító fia is fölvehető legyen. Az elnök hang-
súlyozza, hogy ez csak ideiglenes intézkedés 
s jelenleg arra szolgál, hogy a tanítók fiai 
által fizetendő díjat csökkentse, illetőleg a Ház 
fönntartását az Eötvös-alap mai pénzügyi álla-
potában lehetségessé tegye. Biztosította a köz-
gyűlést arról, hogy tanító fia nem tanító fia 
miatt mellőzésben nem fog részesülni, mert a 
Tanítók Házai első sorban a tanítóké. Mihelyt 
tanítók fiai elegendő számban fognak a két 
Házba fölvételt kérni, az Eötvös-alap nem fog 
élni az imént említett miniszteri engedéllyel. 

A közgyűlés megnyugvással vette ezeket 
tudomásul. 

Előterjesztette ezután az elnök a gyűjtő- és 

kezelő-bizottság abbeli javaslatát, hogy a 
14.967 koronát kitevő Wlassics árva-alapot 
az ösztöndíj-alapból egészítse ki 20.000 koro-
nára és egy létesítendő „Dr. Berzeviczy Albert 
alapítvány"-ra a Tanítók Háza alapjából ha-
sítson ki 20.000 koronát s ezt a Tanítók 
Hunyadi-Háza javára külön tőkésítse. 

A közgyűlés ezt az indítványt lelkes éljenzés 
közt egyhangúlag elfogadta s egyben megbízta 
az elnökséget, hogy mondjon köszönetet a 
miniszternek a F. J. Tanítók Házának jutta-
tott 4000 K segélyért s általában az Eötvös-
alap iránt tanúsított jóindulatáért. 

Megemlékezett ezután az elnök a budapesti 
vendéglősökről és szállodásokról, akik a m. 
évben 82 tanító fiát látták el szabad asztallal 
s az 1904/5.-i iskolai évre is ugyanannyit 
helyeztek kilátásba. A közgyűlés úgy e nagy-
lelkű jótevőknek, valamint a szabad asztalokat 
intéző bizottság elnökének : Trajtler Károly 
alelnöknek és jegyzőjének : Kapy Rezsőnek 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. 

Ezután választás' következett. 
Trajtler Károly alelnök január végén tudva-

levőleg beadta lemondását. A febr. 2,-í köz-
gyűlés fölkérte Trajtlert, hogy az augusztusi 
közgyűlésig tartsa meg állását. Most az elnök-
ség, tekintettel arra, hogy Trajtler Károly, 
időt nem kímélve, nagy buzgalommal dolgozik 
és fárad az Eötvös-alap érdekében, ajánlotta 
a közgyűlésnek, hogy Trajtler Károlyt újra 
válassza meg alelnöknek. 

A közgyűlés Trajtler Károlyt lelkes éljenzés 
közt egyhangú fölkiáltássál az Eötvös-alap 
alelnökévé választja meg. 

Ezzel véget értek az elnöki előterjesztések 
s bemutatták az osztó-bizottság határozatait, 
melyeket a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul 
vett, megszavazván a javasolt 150 K többletet. 
Ennek kapcsában Béllé László (Kolozsvár) 
indítványozta, hogy mivel a kolozsvári tanító-
képző internátusába az összes jelentkezők 
nem vehetők föl, azok, akik ott helyet nem 
kaptak, a Hunyadi-Házba vétessenek föl. 

Az indítványhoz hozzászóltak : Arányi Antal, 
dr. Góőz József, Bedő Dénes s az indítványt 
tárgyalásra a gyűjtő- és kezelő-bizottsághoz 
utasították, mint ahogy az alapszabályoknak 
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megfelelőleg nem is lehetett arról rögtön 
határozni. 

Jelentette az elnök, hogy Stollmann beszterce-
bányai rajztanár megfestette Péterfy Sándor 
arcképét s azt az egyesületnek ajánlotta föl. 
A közgyűlés úgy Stollmann tanárnak, valamint 
Wiesner kartársnak, aki meg dr. Berzeviczy 
miniszter arcképét festette meg és ajánlotta 
föl, jegyzőkönyvi köszönetet szavazott s utasí-
totta az elnökséget, hogy Péterfy arcképét a 
kolozsvári Házban, dr. Berzeviczy miniszter 
arcképét pedig a budapesti Házban helyezze 
el. (Pé te r f y acképe közszemlére volt kitéve 
s általános tetszésben részesült. Szerk) 

Ismét választás következett : a Tanítók 
Hunyadi-Háza gondnokának megválasztása. 

Az elnök jelentette, hogy a gyűjtő- és kezelő-
bizottság f. évi ápr. 14-én tartott ülésében 
ideiglenes gondnoknak megválasztotta Kozma 
Ferenc kii-, tanfelügyelőt, aki f. évi július 
elseje óta végzi a gondnoki teendőket. Mivel 
a gondnokot véglegesen, a szabályzat szerint, 
a közgyűlés a gyűjtő- és kezelő-bizottság javas-
latára választja, az említett bizottság f. évi 
július 7-iki gyűléséből azt ajánlja, hogy a 
kolozsvári Tanítók Háza gondnokának a köz-
gyűlés Kozma Ferencet, a volt tanítót, a 
tanítók tanítóját (tanítóképző-intézeti tanárt), 
a tanítók vezérét (kir. tanfelügyelőt) és igazi 
jóakaróját, a M. Tud. Akadémia tagját s a 
kiváló pedagógust válassza meg. 

A közgyűlés erre percekig tartó éljenzésben 
tört ki, minek alapján az elnök kijelentette, 
hogy a közgyűlés Kozma Ferencet a Tanítók 
Hunyadi-Háza gondnokának egyhangú lelke-
sedéssel megválasztotta, élőbb azonban fölszólí-
totta a közgyűlés tagjait, hogy, ha valaki a 
választáshoz hozzászólni láván, jelentkezzék. 
Senki sem jelentkezett. 

Ezután az igazgató-tanácsba Kozma Ferenc 
helyére megválasztotta a közgyűlés Kiss Sándor 
igazgatót. 

Következtek az indítványok, 
Az elnökség javaslatára kimondotta a köz-

gyűlés, hogy a kolozsvári Ház fölavatása 
alkalmából rendkívüli közgyűlést tart, melyen 
az alapszabályokat fogja tárgyalni; hogy föl-
szólítja a M. Tanitók Orsz. Bizottságát Kolozs-

várott tartandó díszgyűlés tartására ; hogy a 
keresk. miniszternek az engedélyezett vasúti 
kedvezményekért köszönetet mond. Köszönetet 
mondottak a tisztikarnak is. 

Kecskemétliy László (Mező-Túr) azt indítvá-
nyozta, hogy akik tanulmányaiknak nem felel-
nek meg az egyetemek által kiszabott határ-
időkre, azok ne tűressenek meg a Tanítók 
Házában. Az elnök azzal a megjegyzéssel, hogy 
eddig is ez volt a gyakorlat, az indítványt a 
gyűjtő- és kezelő-bizottsághoz tette át. 

Ezzel véget ért az Eötvös-álap ez évi köz-
gyűlése, melynél lélekemelőbbet, szebbet, egysé-
gesebbet csak keveset foglalnak magukban év-
könyveink ! 

A magyar ifjúsági irodalom s a 
népiskolai itjusági könyvtárak. 

írta dr. Tóth Rezső, a Népiskolai Ifjúsági Könyvtá-
rokat Intéző Bizottság előadója.* 

Bevezetés. 
Annak a sokoldalú s céltudatos munkának, 

mit a magyar kultúra érdekében érdemes volt 
miniszterünk, Wlassics Gyula végezett, egyik 
jelentős mozzanata, mikor 1902 nyarán a 
magyar ifjúsági irodalom irányítására, müveink 
bírálására fölállította a Népiskolai Ifjúsági 
Könyvtárakat Intéző Bizottságot. Örömmel 
üdvözölte ez intézkedést mindenki, aki tudta 
s mérlegelte azt a hatást, amit a gyermek-
olvasmányok a fejlődő iíjuság lelkére tesznek 
s látta, hogy irodalmunk e most erősödő haj-
tása irányítás, bírálat híján, tisztán a véletlen 
esélyei szerint, mily ingatag s határozatlan 
módon fejlődik előre. 

Mindenki érezte ez intézkedés ethikai 
értékét s művelődéstörténeti fontosságát is : 
hogy az államnak nemcsak joga, hanem köte-
lessége is megválogatni, hogy mily olvasmányt 
adjon az iskolájában tanuló sok ezer gyermek 
kezébe s hogy ez intézkedés nyomán, mely 
első sorban az állami s községi iskoláknak 
szól ugyan, de bizonyára okul s tanul belőle 
minden más iskola, a közönség s a kiadók is, 
de főkép már az a tudat, hogy ez irodalom 
hivatalos gond, megfigyelés és bírálat tárgya, 
mint lendíti föl ifjúsági irodalmunk ügyét. 

A bizottságnak, mely 1902 októberében ala-
kult meg, szervezkedése után a dolog termé-
szete szerint első fontos föladata az volt, hogy 

* A vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézett 
jelentés. 
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revizió alá vegye az egész mai ifjúsági iro-
dalmat, s hogy alapos kritika után megjelölje 
benne mindazokat, amik bennök ajánlatra 
érdemesek. E munka egy részét kebelbeli bí-
rálat útján, nagyobb részben azonban a testü-
leten kívül álló bírálók bevonásával, mintegy 
kilencszáz műre vonatkozólag, csaknem két 
esztendőn keresztül folytatta; közben, hogy az 
ifjúsági könyvtárak mostani állapotáról is kon-
krét tudomása legyen, az egész országból 
beterjesztett tanfelügyelői jelentések s könyv-
tári katalogusok alapján, minden egyes adatra 
kiterjeszkedő tanulmány tárgyává tette az 
ország összes népiskolai ifjúsági könyvtárainak 
állapotát is. E kettős munka, főkép a bírá-
latra beadott művek elintézése, a legerősebb 
munkásság mellett is harminckét gyűlésen 
keresztül, egész 1904 júniusáig adott dolgot 
a bizottságnak. Ez időig azonban nemcsak a 
revízióval készült el, hanem megállapította a 
kisebb s nagyobb iskolák szükségleteire s a 
tervszerű fejlesztés szempontjára való figye-
lemmel az itjusági könyvtárak typusait s kidol-
gozott, a kezelő tanítóság tájékoztatására, egy 
utasítás-tervezetet is. 

A bizottság munkásságának kétségkívül leg-
fontosabb része e könyvjegyzék, mely e füzet 
mellékletei közt a legelső helyen van. Hogy 
azonban e jegyzék ne minden fölvilágosítás 
nélkül adassék át a közhasználatnak: köteles-
ségének érezte e sorok írója, hogy azt némi 
kommentárral lássa el ; kommentárral, mely 
beszámol arról, hogy a bírált müvek kritiká-
jában mily szempontok emelkedtek ki, amely 
kiterjeszkedik mindazon általánosabb érdekű 
kérdésekre, mik a bizottság tárgyalásai folya-
mán fölmerültek; a hibákra, a hiányokra, a 
kiegészítésre váró szükségletekre, szóval mind-
azon kérdésekre, mik e fontos üggyel — hisz 
mindig a jövendő generációk lelkének irányí-
tásáról van voltaképen szó — kapcsolatba 
hozhatók. E fölvilágosításokat, úgy hiszem, 
jogosan várhatják az iskolák, a nagy közönség, 
íróink, kiadóink egyaránt. 

E tájékoztatás céljából készült e kis füzet. 
Kiadott alapjegyzetünket egészíti ki, s konkrét 
megfigyelésekre támaszkodva, tárgyal oly álta-
lános kérdéseket is, mik a pedagógiai iroda-
lomban járatos szakemberek előtt épen nem 
újak s nem ismeretlenek ugyan, amiket azon-
ban újra és újra ismételni, úgy vélem, épen 
nem fölösleges. Tárgyalási módja tudatosan 
kerüli a hivatalos beszámolás vagy a tudo-
mányos földolgozás színezetét is. A szakember 
nem egy pontján, népszerűen formulázva, a 
szakirodalomban sokszor s pontosabban kifejtett 
tételekre és gondolatokra fog akadni benne; 
az író e füzet főcéljára, e gondolatok nép-

szerűsítésére gondolva, szándékosan mellőzött 
mindent, ami ezt megakasztaná : az idézeteket, 
a tudományos hangot és apparátust. Igen sok 
tétele közismert; közismert voltuk, igazságuk 
egyik erőssége is. 

Hogy e pár oldal elolvasása után közön-
ségünk tudatában megerősödik s meggyőző-
déssé válik az a gondolat, hogy ifjuságunk 
olvasmányai s az ifjúsági irodalom ügye 
általán, a legfontosabb kultúrkérdések egyike : 
írója elérte véle a célját. 

I. 

Visszatekintés. 
Azoknak, akik ifjúsági irodalmunkat fejlődé-

sének perspektívájában is nézik, nem szüksé-
ges bővebben fejtegetni, miért volt szükség a 
Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizott-
ság szervezésére. Köztudomású a mi ifjúsági 
irodalmunk — s nagyjában minden más ifjú-
sági irodalom — sajátos fejlődési módja. Ez 
az irodalmi ág még pár évtizeddel ezelőtt 
csodálatos mód, mintha egyáltalán nem lett 
volna semmi kapcsolatban a nagy irodalommal, 
egész elszigetelten és sajátos viszonyok közt 
haladt, fejlődött s nem is az irodalom jegyé-
ben, nem is az írók tehetsége és akarata, 
hanem első sorban a kiadók ízlése és szükség-
lete szerint. 

E visszatekintés egyáltalán nem akar rekri-
mináció számba menni s nem vádként említjük 
e tényeket, mik egyedül az akkori körülmé-
nyekkel magyarázhatók, amikről az akkori írók 
s kiadók egyénileg alig felelhetnek ; tény azon-
ban, hogy ifjúsági irodalmunk igen sokáig 
— sajnos, részben még ma is — jelentékeny 
részben ajándékra szánt könyvekből állott. Az 
iskola, a szülő, a jó ismerős első sorban aján-
dékot akart adni a gyermeknek ; ez a szem-
pont szabta meg első sorban az ifjúsági mun-
kát, külső, belső mivoltában egyaránt. Ily 
körülmények közt természetes, hogy a kiadók 
több gondot fordítottak a könyv kiállítására, 
mint tartalmára; hiszen a vásárló közönség a 
gyermeknek szánt könyvet alig olvasta s inkább 
azt vette, amelyik díszesebb kötésű, drágábban 
illusztrált; az ifjúsági könyv főkép a kará-
csonyi vásár s az évvégi vizsgálat pompázó 
objektuma volt; a kiadó alkalmazkodott a 
közönség kívánságához, s adott cifrán kötött, 
díszes könyvet sokat, — tartalmilag is szépet, 
igazán értékeset bizony vajmi keveset. E pra-
xis sajátságos circulus viciosushun tartotta még 
sokáig ifjúsági irodalmunkat ez alacsony nivón : 
mivel a közönség főkép ajándékkönyvet kere-
sett, a kiadók díszes köntösben gyarló mun-
kákat adtak, s mivel épp ezért, az egész ifjú-
sági irodalom nagyrészt ily alacsony színvonalú 
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gyarlóságokból állott : a nagyközönségben álta-
lánossá vált az a hamis tétel, hogy az ifjú-
ságnak, ha jobb nincs, jó az ilyen is ; hogy 
az ifjúsági irodalmat a nagy irodalom maga-
sabb mértékével egyáltalán nem szabad mérni ; 
hogy az ifjúsági irodalomban a gyengébb 
írók, gyarló munkák is elég jók stb. Hogy ez 
a hit, mely, sajnos, közönségünkben részben 
ma is él, mint hatott vissza az egész ügyre : 
fejtegetni fölösleges. 

Pár évtizeddel ezelőtt azonban beállott a 
kedvezőbb fordulat. Akadt egypár jobb írónk, 
aki igaz hivatottsággal s talentuma javával 
föllendítette az ifjúsági irodalom ügyét. Egy-
két jóravaló ifjúsági lap a törekvő fiatal írók 
egész gárdáját állította az ügy szolgálatába. 
Javult az ifjúsági irodalom nyelve, stílusa ; 
tárgyában magyarosabbá, nemzetibbé vált ; szín-
vonala hatalmasan emelkedett. Azonban — noha 
e nagy emelkedést örömest konstatálja min-
denki — ennek is megvoltak a maga kikerül-
hetlen káros következményei. Csak egy-kettőt 
említek ezek közül. Az egyik a hivatott írók 
nagy elfoglaltsága. Jó tollú s friss talentumú 
ifjúsági íróinkat — különösen egy-kettőt — 
kiadóink oly mértékben foglalkoztattak, oly 
sokat s annyifélét Írattak velük, hogy egész 
természetesen, talentumuk értékesebb része : az 
invenció s az affektus nem egyszer megapadt 
bennük, s a nagy gyakorlatban megnövekedett 
routin alig feledteti ezt. Ami azelőtt hivatás 
és ihlet dolga volt: az gyakorlat, s nem egy-
szer : mesterség dolga lett. Innen, hogy némely 
ifjúsági írónk termékenysége megszégyeníti a 
leggyorsabbb tollú regényíróét is; innen, hogy 
leleményük gyakran kiapad, s bogy idővel 
nemcsak stílusuk, hanem meseszövésük, jellem-
zés-módjuk is modorossá, sablonszerűvé válik. 
Teljes lehetetlenség is, hogy a folyton új és új 
mesén s tárgyon szünet nélkül dolgozó író 
véges-végig egyazon frisseséggel s közvetlen-
séggel dolgozzon, mint az, aki csak belső im-
pulzusra ír. 

A másik említésre méltó káros következ-
ménye az újabb fejlődésnek ez: Épen nem 
ritka dolog manapság, hogy aránylag jónevű 
írók is írnak a gyermekeknek, azonban van 
akárhány, aki ide valóban csak szellemének 
morzsáit hullatja, mik, noha előkelő asztalról 
kerültek, mégis csak hulladékok. Más baj, hogy 
sokan írnak igaz írói tehetség s hivatottság 
nélkül, pusztán azon a címen, hogy a peda-
gógiában járatosak, s még többen, minden 
pedagógiai tapintat nélkül, tisztán azon a 
címen, hogy írók. 

E jelenségek — s ezekhez hasonlót bízvást 
fölsorolhatnék még akárhányat — megokolják, 
hogy nagyjában s általánosságban körvonaloz-

zam azt az álláspontot s azon elveket, amik 
szerint az ifjúsági irodalom megbírálható s 
megbírálandó. 

II. 
Az ifjúsági irodalom bírálatának szempontjai. 

Ha nem kizárólag a napi szükséglet szem-
pontjából, ha csak kissé általánosabb s maga-
sabb szempontból nézzük az ifjúsági irodalmat, 
úgy kétségtelen, hogy nem szabad azt abban a 
különváltságban néznünk, melybe már most 
mesterséges módon eljutott, hanem abban a 
természetes kapcsolatban, mellyel az egyes iro-
dalmi ágak és fokozatok egymáshoz illeszked-
nek, egymást kiegészítik és magyarázzák, bizo-
nyos közösségben, melyben az összes irodalmi 
művek, mint az írói alkotó szellem különféle 
irányú, végeredményükben azonban egymásra 
utaló s végelemzésben egyazon célra törekvő 
termékei egymáshoz viszonylanak. Elvégre két-
ségtelen, hogy amint az ifjúsági müvek meg-
alkotásához ugyanazon írói qualitások kíván-
tatnak, ugyanoly módon keletkeznek s hatnak, 
mint a „nagy" irodalom termékei: úgy meg-
ítélésüknél, nagyjában s általánosságban, ugyan-
azok a szempontok lesznek irányadók, amelyek 
a nagyközönség számára megirott műveknél. 

Azok fiz általános szempontok, melyek a 
meseszövés, jellemfestés érdekességére s követ-
kezetességére, a stílus jellemzetességére, a nyelv 
tisztaságára s erejére vonatkoznak : közösek 
úgy a „nagy", mint az ifjúsági irodalomban; 
végső elemzésben az író végcélja is egytermé-
szetű : hatni akar az olvasó lelkére ; érzéseket, 
gondolatokat kelteni érzésvilága s fantáziája 
foglalkoztatása útján ; még értékre sem külön-
bözik e két fokozat: a maga nemében klasszi-
kus ifjúsági mű épp oly értékes s épp oly 
ritkaság, mint általán a klasszikus s épp ezért 
az ilyen mű bizonyára elsőrendű alkotás nem-
csak az ifjúsági irodalom, hanem általában az 
irodalom magasabb s egyetemesebb szempont-
jából is ; egy ily mű megalkotásához bizonyára 
ugyanazok az írói kvalitások kívántatnak meg 
s teljesen abban a mértékben, mint bármely 
klasszikus mű létrejöttén. 

Nincs hibásabb s eredményeiben károsabb 
tévedés, mint azt hinni és hirdetni, hogy egy 
jó ifjúsági művet könnyebb megírni, mint a 
nagyközönség számára valót s hogy az ifjúság-
nak jó a félfáradsággal, pongyolán, az író 
pihenő óráiban gondatlan végzett munka is. 
Nemcsak a Goethe-féle annyiszor idézett mon-
dást — a gyermeknek a legjobb is épen csak 
hogy elég jó — kell, hogy fontolóra vegyük; 
kétségtelen, hogy a jó ifjúsági íróban az összes 
többi írói jelenségek mellett s ezeken kívül 
kell, hogy meglegyen az a ritka speciális tapin-
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tat is, hogy bele tudja élni magát a gyermek 
érzés- és képzeletvilágába, le tudjon szállni 
értelméhez, anélkül, ho>;y ezzel írói kvalitásai-
ban bármikép is megfogyatkoznék ; tudjon a 
gyermeknek írni anélkül, hogy maga gyerme-
kessé válnék. 

Valóban, a nagyközönség írója s az ifjúsági 
író között az egyetlen lényeges különbség : 
közönségük. Ez az alapja mindazon természet-
szerű eltérésnek, mely e két fokozat között van. 
Amilyen az író közönsége, aszerint kell, hogy 
megválogassa tárgyát, történetét, alakjait, stíl-
jét, nyelvét. Magától érthető, általános tételek 
ezek. E szempontból az ifjúsági iratok s a 
„nagy" irodalom közt, tárgy, stíl, jellemzés 
tekintetében nincs nagyobb különbség, mint 
— mondjuk — a népies irodalom s a modern 
analisztikus novellák; vagy a nagyközönség-
nek s a szaktudósoknak szánt ismeretközlő 
cikkek között van. 

Mind e különbségek egyedül az író anya-
gára vonatkoznak ; a földolgozás módja, az írói 
hatás eszközei, fogásai, technikája közösek mind 
a két fokozaton. A meseszövésben a világosan 
követhető, következetes s érdekes eseménysor 
itt is, ott is írói erény ; a következetesség, a 
karakternek eseményekben való kifejtése egy-
formán föltétele a jó jellemrajznak mind a két 
nyelvben; a stílus ereje, a nyelv tisztasága 
pedig az ifjúsági iratokban talán még hatá-
rozottabban megkövetelendő, mint a nagy iro-
dalomban; mert míg a nagyközönség íróiban 
egy-egy nagy író egyéni nyelve — noha nem 
folyamatos, noha nem mindig magyaros, ha 
különben jellegzetes és hatalmas, mint Zrínyié, 
Katonáé, Eötvösé, Keményé, — írójának meg-
magyarázhatatlan attributuma: addig, ifjúsági 
iratban, bármi más írói jelesség mellett is, alig 
lehetne megtűrni a magyartalan, a kifejezések-
kel küzdő nyelvet, már csak annál a mély hatás-
nál fogva sem, melyet ezek az ifjúságra tesznek. 

Még a hatás nagysága s ereje tekintetében 
sem lehet határozottan elválasztani egymástól 
e két fokozatot; a kiváló ifjúsági munka a 
maga gyermekpublikumára bizonyára van leg-
alább oly közvetlen, oly mély, oly magával 
ragadó, mint amelyet a nagyközönség számára 
írt müvek közül is csak kivételesen ér el egy-
egy — ki ne emlékeznék gyermekkora könyre 
fakasztó, mosolyra derítő szép olvasmányára ? — 
s valamennyi, a maga együttes hatásában bizo-
nyára legalább annyira alakítja, formálja a 
gyermeklelket, mint a nagy irodalom a nép, a 
nagyközönség lelkivilágát. 

Mindezzel azonban nem akarjuk a kettőnél 
többre becsülni az ifjúsági irodalom értékét és 
hatását. Kétségtelen ugyan, hogy ebben is 
ugyanazon írói kvalitások érvényesülnek s 

ugyanazon a módon, mint a nagy irodalomban ; 
hogy megbírálásuk szempontjai is, nagyjában 
s általánosságban, kell, hogy megegyezzenek; 
hogy hatásuk, kinek-kinek a maga közön-
ségére, egyformán jelentős; azonban épp oly 
kétségtelen, hogy e két irodalom, a maga 
egészében, érték és fontosság tekintetében egybe 
sem hasonlítható. Az emberi szellem mégis 
csak a nagy irodalomban fejlődik előbbre ; e 
fejlődés minden foka meglátszik azonban az 
ifjúsági irodalmon is, mely annak kisérője. 

Az ifjúsági irodalomnak elvégre is egy főcélja 
van: hogy előkészítsen a nagy irodalomra; 
hogy első foka legyen annak a lépcsősornak, 
amely a legnagyobbakhoz vezet. Amint mester-
séges kísérlet lenne az ifjúsági irodalmat merő-
ben elválasztani ettől, épp oly egészségtele n 
fejlődés volna az ifjúsági irodalom oly arányú 
túltengése, mely számra vetekednék a nagy 
irodalommal s hatását kitolná arra a korra is, 
amikor méltán el lehet gondolni, hogy az ifjú-
ság elég érett már a nagy irodalomra is. 
Az egészséges s természetes fejlődés ellenben 
az, hogy az ifjú csak addig olvassa az ifjú-
sági irodalmat, amíg nem érik meg arra, hogy 
a nagy irodalom neki való termékeit is olvas-
gassa — s ekkor ez a jól megválogatott nagy 
irodalom válik az ő ifjúsági irodalmává; — 
amíg pedig ide jut, az ifjúsági irodalomból is 
épp azzal a megválogatással, épp azzal, vagy 
még szigorúbb kritikával kapjon olvasmányokat, 
mellyel majd annak idején általában szépiro-
dalmi olvasmányaival szemben leszünk. 

A természetes az, hogy az ifjúsági olvas-
mányok kora ne legyen az ifjú életében egy 
mesterséges módon kcrülzárt időszak, melyre 
közvetlen, minden átmenet nélkül következik a 
„nagyoknak" való olvasmányok kora, hanem 
legyen : előkészítő s hozzászoktató arra a korra, 
amikor a nagy irodalom néki való termékeit 
is kezébe adhatjuk. Hiszen a reláció az ifjúsági 
s a nagy irodalom közt kölcsönös: vannak 
ifjúsági művek, mik még a nagy irodalom 
jelesei közt is klasszikusok s vannak klasszi-
kusok, amelyek úgy amint vannak, egy betűnyi 
változtatás nélkül is kitűnő ifjúsági iratok. Ugy 
rendezni be az ifjúsági iratok sorát, hogy ezek 
közé minél előbb s lehetőleg minél nagyobb szám-
ban kerüljenek be az arravaló örökértékü klasz-
szikusok s hogy viszont a par excellence ifjú-
sági klasszikusok a férfikomak is értékes, 
kedves emlékei maradjanak: ez az a minden-
esetre nehéz, de szép és nagy föladat, amit a 
gyermek olvasmányaira ügyelő s azt irányító 
nevelésnek meg kell oldania. Ha ehhez csak 
egy-két útmutatással is szolgált a Népiskolai 
Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizottság: föl-
adatát, legalább e részben, betöltötte. 

_ sfZi-Tua 
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Összefoglalás. 
Az eddigiekből, azt hiszem, megérthető, 

hogy az ifjúsági iratok bírálásánál kettős szem-
pont kell, hogy vezessen : az egyik, amely 
tekintettel van mindarra, ami a művek értékét 
általános irodalmi szempontból meghatározza ; 
a másik : amely az ifjúsági irodalom speciális 
szempontjaira van figyelemmel. Az első szem-
pont dönt arról, jól van-e megalkotva az a 
mű, mint írói alkotás; a másik: hogy jó-e az 
ifjúság számára? 

Altalános írói szempontból kell a művet 
tárgy, meseszövés, jellemzés, stílus és nyelv 
tekintetében vizsgálnom ; de egészítse ki e 
vizsgálatot a második szempont is: gyermek-
nek való-e ? megérti-e ? érdekli-e ? korához 
való-e ? csatolható-e eddigi ismereteihez s 
azokat mennyire egészíti ki ? érzésvilágára 
hogyan hat? képzeletét mint foglalkoztatja? 
értelmét mennyire fejleszti ? morális vagy nem-
zeti szempontból nem káros-e ? nyelve nem 
rontja-e meg olvasója magyar nyelvérzékét? 

De hát e kérdések csak az ifjúsági iro-
dalom kérdőpontjai-e ? nem ugyanezt kérdezzük 
minden munkától, mihelyt az olvasmányokat 
nem elvonatkozottan, hanem valamely közön-
ségre való tekintettel vizsgáljuk meg ? íme, az 
egész bíráló eljárás ez egyre redukálható : 
minden könyv kritikájánál a bíráló ne csak az 
általános irodalmi szempontokra gondoljon, 
hanem legelsőbben a gyermekre, akinek az 
szánva van. Lássa maga előtt azt a 9 —10 
vagy 11—12 esztendős gyermeket, amint az 
azt a könyvet olvassa s minden sornál, min-
den fejezetnél arra gondoljon : hogy hat az ő 
gyermeklelkére ? Megérti-e? lesz-e belőle 
haszna ? lesz-e gyönyörűsége ? — s aszerint 
mondjon ítéletet. 

m. 
Az ifjúsági irodalom főbb fogyatkozásai. 

Mint a XIX. századi nagy irodalom, ifjú-
sági irodalmunk is fejlődése első szakaszában 
előbb idegen minták után indult, s csak ezután 
vált tárgyban, nyelvben igazán magyarrá. E 
fejlődési folyamat azonban jóval utána jár 
annak, amin nemzeti irodalmunk már évtize-
dekkel azelőtt keresztül ment. Amikor irodal-
munk a nemzeti s a népies szellem jegyében 
legszebb diadalait már rég kivívta : ifjúsági 
irodalmunk — melyre ez a kor, a kiegyezés 
után a nemzeti föllendülés ideje, még bölcső-
kora, hisz azelőtt igazi magyar ifjúsági iroda-
lomról alig lehet szó — ez időben ifjúsági 
irodalmunk az egész nagy irodalgm nemzeti s 
népies szellemével ellentétben, tárgyban, nyelv-
ben merőben idegen hatás alatt áll. 

E külföldi hatásnak azonban nincs más 
iskolája, csak egy : a németes iskola ; a német 
ifjúsági irodalom iparszerűn készült fordításai 
az első magyar ifjúsági iratok ; legnagyobb 
írójuk : Schmidt Kristóf, Hoffmann Ferenc ; 
írók, kik még legtöbbünk gyermekkora első 
olvasmányait idézik föl emlékezetünkben. 

E müvek azóta teljesen elavultak; értékes-
nek még a maguk idejében sem mondható 
egyikük se. írói jelességük miatt alig érde-
melték volna meg a lefordíttatást ; ami — nem 
annyira a gyermekek, mint inkább a szülők 
szemében — népszerűvé tette s ajánlotta: e 
történetek evidens morális tendenciája volt ; 
noha épen e folyton előtérbe nyomuló, feltűnő 
moralizálás teszi kétségessé, hogy ily hatást 
valóban el tudnak-e érni. E művek fordítása 
irodalmi szempontból többnyire számba sem 
vehető szolgai munka. A legtöbb fordító nevét 
sem tudjuk; az „átültetés" vagy „átdolgozás" 
rendesen épp űgy a kiadóhivatal belső mun-
kája volt, mint a szedés s az expediálás; e 
fordításoknak fontosságuk legföljebb annyiban 
lehet, hogy rajtuk s általuk ki tudja hány 
gyermek nyelvérzéke gyengült meg és rom-
lott meg. 

Noha már a kiegyezést követő években, 
körülbelül a hetvenes évek elején megindult — 
mintegy ennek reakciójakép — több hazafias 
hévvel, mint írói qualitással pár magyarosabb 
szellemben szerkesztett ifjúsági lap, s megjelent 
noha gyéren, pár jó magyarságú eredeti ifjú-
sági könyv is: erősebb lendületet ifjúsági iro-
dalmunk alig tizenöt-húsz esztendeje nyert. 

Ez időtől kezdve a föllendült ifjúsági iro-
dalom szellemében, érzésében föltétlenül eredeti 
és magyar. A német ifjúsági iratok idétlen, 
szolgai fordításai lassan kimennek a divat-
ból — noha még most is kisért nem egy — ; 
az írók érzik, hogy az ifjúsági irodalomnak is 
a nemzeti élet talajában kell gyökeret vernie ; 
tárgyban, stílusban, nyelvben magyarságra, 
önállóságra, eredetiségre törekszenek. Aránylag 
a legfeltűnőbb a változás a nyelv magyarossága 
tekintetében: 25—30 esztendeje még kivétel 
volt a jó magyarságú ifjúsági irat, ma — 
noha még elég kivétel van — inkább a 
magyartalan az. 

A mai ifjúsági irodalmat nézve, mennyiség 
tekintetében nincs ok a panaszra. Ha csak 
azokat a műveket nézzük, miket a kiadók az 
Intéző Bizottsághoz beterjesztettek — noha 
nem minden kiadó küldte be minden ifjúsági 
kiadványát s viszont nem minden beteijesztett 
könyvet lehet ifjúsági iratnak tekinteni : — 
nagyjában s megközelítőleg a tárgyalt köny-
vek száma a kilencszáz körül jár, s még az 
elvetendők elhagyása után is, az elfogadható 
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művek száma, a mellékelt jegyzék szerint, 
egész bő könyvtárt tesz ki. 

Kétségtelen azonban, hogyha ifjúsági iro-
dalmunkat nem a mennyiség, hanem a minőség 
szempontjából vizsgáljuk : az eredmény jóval 
kedvezőtlenebb. E művek kiállítás tekintetében 
nagyi-észt nagyon is közepesek ; elsőrangú 
klasszikus munka aránylag nem sok akad 
közöttük. A kevés „hivatott" író jelességét s 
érdemét annál inkább elismerve, minél becse-
sebbek az igaz írói kvalitások a jelen viszo-
nyok közt, úgy véljük, főfeladata e tájékozta-
tásnak, pár vonással utalni arra, hogy a leg-
több ifjúsági irat legszembetűnőbb fogyat-
kozásai mik, s mik általán az ifjúsági 
irodalomban a legfontosabb pótolni valók. 

A legfeltűnőbb fogyatkozások egyike, hogy 
ifjúsági irodalmunk csaknem kizárólag novellisz-
tikus jellegű. Tudjuk jól, hogy minden ifjú-
sági írónak számolnia kell a maga gyermek-
publikuma szükségletével, s hogy ennek az 
érzését, képzeletvilágát legelsőbben az elbeszé-
lések foglalkoztatják s már csak ezért is 
minden itjusági irodalom gerincét szükség-
képen a jó elbeszélő müvek alkotják ; azonban 
mégis nagy hiány, ha ez irány túltengése 
mellett ismeretközlő, a tudományt népszerűsítő 
ifjúsági irodalomról nálunk ez idő szerint alig 
lehet szó. Talán száz novellisztikus ifjúsági 
iratra, ha esik egy ismeretterjesztő ; tíz jó 
ifjúsági elbeszélésre, ha egy jó ismeretközlő 
könyv. Pedig égető szükség van ilynemű mun-
kákra. Elvégre a nagy elbeszélő irodalomnak 
van akárhány oly müve, amely minden változ-
tatás nélkül ifjúsági olvasmány számba is 
mehet (s azok, akik elvi szempontból ta-
gadják a külön ifjúsági irodalom szükségét, 
bizonyára csak ezt tekintik ifjúsági irodalom-
nak), azonban a tudomány igazságait, kuta-
tásait, eredményeit illetőleg alig van oly klasz-
szikus mű, mit azon változatlan formában 
lehetne az ifjúság kezébe adni, amint azt írója 
a maga közönsége számára megírta ; ha ezeket 
az ifjúsággal közölni akarjuk, föltétlenül át 
kell dolgozni azt. Ha valahol igazolható s  
épen a legszembetűnőbb példákon, hogy külön 
ifjúsági irodalomra igenis szükség van: bizo-
nyára az ismeretközlő, a tudományt népszerű-
sítő ifjúsági irodalom az. S érdekes, hogy 
irodalmunkban épen ez az irány érvényesült 
eddig legkevésbé. Mert vannak — si licet 
parva componere magnis — ifjúsági irodal-
munknak jó lírikusai, jó elbeszélői s regény-
írói, tudósa azonban, aki az ismereteket az ifjú-
ság értelmiségének színvonalán tudná közölni 
és értékesíteni, aligha akad. Pedig mi minden 
vár még e téren is a megírásra, arról hosszú 
jegyzéket ád e tanulmány ama része, mely az 

ifjúsági irodalom még megírásra váró főbb 
szükségleteiről szól. 

A fogyutkozások között méltó a kiemelésre 
a helytelen tárgyválasztás is. Egy egész sereg 
ifjúsági mű azzal véli a maga iíju publikumá-
nak érdeklődését lekötni, ha meséjében haj-
szolja a romantikust, a hihetetlent, a szertelent. 
Nem épen a Verne-regényekre gondolok ; 
ezekben, minden túlzásuk dacára, a jellemrajz-
nak és a cselekvénynek rendesen van valami 
konkrét és értékes magva ; sokkal inkább 
azokra a romantikus elbeszélésekre, mikben a 
gyermekhősök vitézsége, kalandjaik veszedel-
mes s csudálatos volta hihetetlen, néha csak-
nem komikus és abszurd arányokat ölt, ahol 
e szertelen nagyításban torzzá válik a jellem-
rajz épp úgy, mint a csdekvény. Ha pedig 
így a történet költőileg h hetetlenné és való-
színűtlenné válik: odavész az egész "ráéjJÍteéf-
hatás. Az egészséges gyermekben is van annyi 
kritikai érzék — ha még oly fejletlen is — 
hogy az ily túlzásokat visszautasítja s nem 
hisz a következetlen s szertelen arányokban; 
vagy ha hisz : annál nyilvánvalóbb a veszedelem ; 
egész életére hamis romanticismus férkőzik be 
ily módon a* lelkébe. Ez a Don Quijoté-k 
iskolája, mely sajnos, ma sem szűnt meg 
egészen. 

Tárgyválasztás tekintetében hibás az ellen-
kező túlzás is; az, amikor az író azt hiszi, 
hogy a gyermeket legjobban érdekli a maga-
korabeli gyermek, s elbeszéléseikben folyton 
csak e kor eseményei, örömei, szenvedései 
— kedves, de kicsinyes örömök s nem nagy, 
gyermeki bánat — sze.repelnek. Nyilván az 
téveszti meg őket, hogy nekünk felnőtteknek 
e soha vissza nem térő boldog idő valósággal 
életünk legkedvesebb emléke s ha nekünk ily 
kedves — gondolják — mennyivel inkább az 
a gyermeknek. 

Aki megfigyeli a gyermekeket, azonnal 
belátja, mily nyilvánvaló e tévedés. Amint a 
gyermek játékaiban mindig és kivétel nélkül 
a nagy emberek életét utánozza, épp úgy 
meséiben, olvasmányaiban igaz csudálattal csak 
a nagyok cselekedetein csügg. A tündérkirályfi 
élete is csak attól kezdve érdekli, amikor mái-
felnőtt annyira, hogy vitézi s csodálatos tette-
ket képes végrehajtani; a tündérkirályfiak 
kis-gyermekkora épen a gyermekeket érdekli 
legkevésbé; nincs is mese, mely erről szól-
lana. (A Babszem Jankókban is a nagy embe-
rek túljáró okosságát csodálja a kis gyermek.) 

A gyermeknek hős kell, aki csodás viada-
lokat küzd végig, aki messze, ismeretlen tün-
dérvilágot jár be ; vagy — amikor a gyermek 
már kinőtt a tündérmesék korából — nagy 
ember, akinek élete küzdelem, megpróbáltatás 
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nagy gondolatok szolgálatában; a bárom esz-
tendős Janikák s két esztendős Jucikák s a 
cirmos cica történetei — mindenki megfigyel-
heti — nem érdeklik tizedrészt annyira sem, 
mint a tündérmesék vagy az igaz történetek. 
Yan-e gyermek, aki ne százszor szívesebben 
hallgatná János vitéz történetét, mint — mond-
juk — a négy esztendős Janika naivoskodá-
sát ? Amikor a gyermek az ily naiv gyermek-
történeteket megmosolyogja, rendesen félig-
meddig már kinőtt a gyermekkorból; az ilyen 
gyönyörűség már többnyire a kis-gyermekkor 
végét jelenti. 

Minderre gondolva, aligha helyes irányban 
haladnak azok, akik épen a legfiatalabb olvasó-
publikumnak alig adnak egyéb olvasmányt, 
mint kedves, naiv, néha finom rajzokat, róluk 
magukról a gyerr íekekről. De ha még oly 

-feêâvesek is a maguk közvetlenségében s nai-
vitásában ezek nékünk, a felnőtteknek: meg-
értik-e egyáltalán épen naivitásukban rejlő 
szépségüket a kis gyermekek ? valók- e nekik, 
akik épen nem azokkal az érzésekkel nézik, 
a mikkel nézzük mi P Nem lehet eléggé ki-
emelni, hogy nem minden gyermekről írt mű 
egyszersmind gyermekolvasmány is; s példát 
említve : a Habberton-regények vagy Mikszáth 
Kisprimása, bármi gyönyörűek is a felnőttek-
nek, gyermekolvasmány-számba semmikép sem 
vehetők, noha gyermekekről szólanak, noha 
írói jelentésük kétségen felüli. Közelebb jár az 
igazsághoz az, hogy ne a gyermekekről írjon 
a gyermekíró úgy, hogy azzal a nagyokat 
gyönyörködtesse, mint inkább írjon a nagyok-
ról, de úgy, hogy azt a gyermek is megértse 
s őt is gyönyörködtesse. 

Mik szűrődtek le a világirodalomból gyermek-
olvasmányokul ! Robinson, Gulliver, Tamásbátya, 
Donquijote, az Ezeregy éjszaka, a Grimm- s az 
Andersen-mesék jobbára mind nagyokról s ezek 
csodálatos dolgairól szólanak. A magunk iro-
dalmából mért említsem Toldit, János vitézt, 
a Peleskei nótáriust vagy Ludas Matyit? Sőt 
még a gyermekhősös klasszikus ifjúsági olvas-
mányok is mind megegyeznek abban, hogy oly 
viszontagságokba sodorják hősüket, hogy ezek-
ben teste-lelke megedződik s gyermek létére a 
férfi bátorságával s akaraterejével vívja meg 
az élet harcát. (Kipling, Mark Twain Koldus 
és királyfija, a Yerne- s Malot-regények stb.) 

* 

Az ifjúsági iratok stílusát illetőleg: gyakran 
lehet egész ellentétes túlzásokat is megfigyel-
nünk. Van, hogy oly fellengző, oly magas szár-
nyalású e stíl — anélkül azonban, hogy egy-
szersmind művészies lenne — hogy a gyermek 
valóban meg nem értheti; viszont van, amely 

annyira alacsony, hogy közelebb áll a gyermek-
szoba dajkanyelvéhez, mint ahhoz, amelyre az 
irodalomnak mégis hozzá kell szoktatni, amire 
rá kell nevelni a gyermeket. Van, hogy az író 
hamis páthosza szertelen szólamokban, ízlés-
telen bombasztokban nyilatkozik meg ; van, 
hogy az egyszerűségre való törekvésében esik 
túlzásba. S kérdés, mi nagyobb baj : ha a gyer-
mek hangzatos, de üres frázisokat tanul-e el, 
vagy a dajkanyelv ürességén unatkozik. 

Vannak elbeszélések, melyek mintha a gyer-
mekszoba becéző nyelvének fonogramjai vol-
nának. Egymásra van halmozva mindaz, amivel 
az anyai szeretet a kis gyermeket kényeztet-
heti ugyan, de amit az irodalmi föladatra tö-
rekvő elbeszélés — mely minden ily sallangot 
levet magáról — még sem tűrhet meg. Az ily 
elbeszélésekben aztán a cselekmény a becézgető 
bevezetés s a szubjektív közbeszúrások miatt 
sem megindulni, sem folyamatosan haladni nem 
képes s minden sora érezteti : hogy a gyermek-
nyel /nek idáig vitt utánzása mennyire nem 
természetes. S megfigyelhető : a gyermek, aki a 
mesétől, olvasmányától első sorban eseményt, 
cselekvényt kíván, alig leli gyönyörűségét az 
ily szólamokban. 

Eléggé kifejlett stílusnem az ifjúsági iratok 
egy részében a pathétikus moralizálás hangja is. 
Ha az író az események fejlesztésébe, alakjai 
jellemzésébe nem tud elegendő morált s vallá-
sos hangulatot vinni — hisz ezek magasabb 
művészi tulajdonok — önként kínálkozik, mint 
kisegítő expediens, a közhasználatú morális 
szentenciák egész sora. Hallunk néha — nem 
egyszer gyermekek szájába adva — oldalokon 
keresztül lelkes és pathétikus részleteket az 
istenfélelemről, az emberszeretetről, hazaszere-
tetről stb.; bölcs és komoly fejtegetéseket, de 
amik egyáltalán nem valók abba a cselekvénybe, 
nem illenek azokhoz a jellemekhez, melyekre 
vonatkoznak s legkevésbé: nem valók gyer-
mek szájára adva. Nem ritkaság, hogy a cse-
lekmény maga: ellentétbe jut e morális szen-
tenciákkal, már pedig, ha e moralizálásnak 
nincs erős gyökere magában a cselekményben, 
félő, hogy tartalmatlan, hatástalan marad az. 
Legyen maga a cselekmény olyan, hogy morá-
lis hatása ily rhetorikai eszközök nélkül is 
evidens legyen. 

Kétségtelen, hogy gyermekek számára jól 
írni: épen nem könnyű föladat. Nemcsak az 
általános írói jelességek kívántatnak meg ehhez, 
hanem a gyermekkor érzéséhez, gondolataihoz 
simulni tudó finom tapintat is. Ugyancsak kell, 
hogy minden szó leírásakor ügyeljen tollára az 
író. Erezze folyton, anélkül, hogy prűddé vál-
nék, hol van az írói illendőségnek az a határa, 
amit egyetlen szóban sem szabad, épen a 
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maga zsengekorú publikumára való tekintetből, 
átlépnie. Vannak szók, amiket, noha nem 
erkölcstelenek, a jól nevelt gyermek sohasem 
használ s általán kerül a jómodorú közbeszél is. 
Ezeket épen, mivel ritkák s mert ezért a gyer-
mek figyelmét fölösleges módon irányítanók a 
mögöttük álló gondolatsorra, kár, ha ifjúsági 
író használja. Elvégre a terhessé, szülni szók-
ban nincs semmi erkölcstelenség s Bársony 
István sem azért említi novelláiban az erdei 
vadak párzás-át, hogy vele erotikus gondolato-
kat keltsen; mégis mindenki érzi, hogy e szók 
ifjúsági iratokban legalább is fölöslegesek. 
S mégis akad nem egy, hol ilyesfélék, szinte 
érthetetlen módon, bár bízvást elhagyhatók 
volnának, találhatók. 

Egyébként ne feledjük, hogy a gyermek-
ifjúban néha egy-egy szóra egészen más ter-
mészetű gondolattársulás indul meg, mint a 
felnőtt emberben; annál inkább ügyeljen min-
den sorára, minden szavára az ifjúsági író. Van 
nem egy ifjúsági elbeszélés, mely epizód gyanánt 
nyolc-tíz esztendős fiúcskák s kis lányok gyer-
mekszerelmét festi. Ártatlan kedves idill, 
— mondjuk mosolyogva mi, felnőttek; pedig 
ki tudja, a gyermekeknek nem izgató olvas-
mány-e az ilyen is ? Nem az következik azonban 
mindebből, hogy az ifjúsági íróra a gyermek-
lélek ez érzései tiltott terület volnának, mit 
érintenie sem szabad, hanem igenis: hogy ez-
zel nagyon csínján bánjék s hogy itt a leg-
főbb : a finom tapintat, a hogyan; s végül, hogy 
egyáltalán nincs különös szükség arra, hogy 
ez a motívum a gyermekolvasmányokban gyak-
rabban szerepeljen. Legjobb, ha a gyermek 
minél kevesebbet révedezik erről. 

Epp így nem a gyermekolvasmányokba való 
a szellemeskedő vagy tudákos stíl sem. Hál'Is-
tennek, a gyermek és a nép egészséges érzéke 
a szójátékokat, a szellemeskedéseket, ha meg-
érti is, nem becsüli sokra ; mókának tartja, 
nem többnek. Gyermekolvasmányba az egy-
szerű, világos stílus való, amelyben minden 
szó épen azt fejezi ki, amire rendelve van, s 
gondolatot hordoz, dologra utal. Stílus, mely 
egyszerű, de nem közönséges, mely tud emel-
kedett lenni, föllengzés, megindító, álpathos 
vagy érzelgősség nélkül, művészi, mesterkedés 
és szellemeskedés nélkül: e magas stílus nem 
a gyermekirodalom stílusának is kívánatos 
ideálja-e? 

* 

IV. 
Fordítások, átdolgozások. 

Az idegen irodalmak a Népiskolai Ifjúsági 
Könyvtárakat Intéző Bizottságnak könyvjegy-
zékében aránylag kevésszámú munkával vannak 

képviselve. Tudatosan s elvi szempontból tör-
tént ez is, hiszen a gyermek ébredő s erős-
bítésre váró nemzeti érzését csak eredeti s 
teljesen magyar szellemű ifjúsági irodalom fej-
lesztheti, s ennek tudatában szükséges is, hogy 
az idegenből fordított müvek lehetőleg csekély 
számra redukáltassanak, s csak azokat venni 
át, melyek jelességüknél fogva az egyetemes 
ifjúsági irodalomnak (ad normám: világiroda-
lom) általánosan elismert, nagyrabecsült művei, 
s lehetőleg olyanok vagy legalább átdolgozásuk 
olyan, hogy a gyermek nemzeti érzésébe nem 
vegyít idegen nemzeti érzéseket. (Minden jeles-
sége mellett sem lehet ami ifjuságunk számára 
való pl. egy oly francia ifjúsági mű, melynek 
minden része át van hatva a Napoleon dicsőíté-
sétől.) Csakis azon művek vannak tehát meg 
e jegyzékben, mik annyira jelesek, hogy világ-
szerte ifjúsági olvasmányokká váltak: Robin-
sont, don Quijotét, Phaedrust, a Grimm- s az 
Andersen-meséket stb., vagy azokat az erede-
tileg is ifjúsági olvasmányokul írt müveket, 
amik e nemben világszerte híresek, pl. a De 
Amicis-fe'le Szív-et, vagy a Kipling őserdei 
történeteit, a Coopereket stb. 

Az ifjúság számára jól fordítani, bizonyára 
van oly nehéz feladat, mint a nagyközönség-
nek, sőt bizonyos tekintetben talán nehezebb 
is. A nagyközönség számára készült fordítá-
soknál a fordító eleve fölteheti, hogy közön-
sége képes és hajlandó magát beleélni abba az 
idegen érzés- és gondolatvilágba, melybe könyve 
vezet — hisz ez az áthelyezkedés az alapja és 
előföltétele minden hatásnak ; — aki az ifjúság 
számára fordít, sohasem számíthat erre. Még 
a serdülő gyermek is alig képes arra, hogy az 
övétől merőben idegen világba bele tudja kép-
zelni magát ; vagy ha képes erre (és sajnos, 
a kozmopolita irányú nevelésnek erre is lesz-
nek példái) : annál rosszabb, mert ez a nem-
zeti iránt való közönyének a tanúbizonysága. 
Egészségesen nevelt magyar fiút egy ily ide-
gen világ mindig legalább is megzavar. Ifjú-
sági irodalomban tehát, hol a tolmácsolásnak 
szigorúan pontos vagy szabadabb volta még 
nem oly fontos kérdés, mint a nagy irodalom-
ban, úgy látszik, alkalmasabb a szabadabb 
átdolgozás, egész odáig, hogy a fordító az 
idegen tárgyat és eredményt magyar viszonyok 
közé, magyar nevek alatt transzportálja, — 
mint a szorosabb értelemben vett hű fordítás. 

Különösen evidens ez az irodalomnak abban 
az ágában, ahol a tárgy — noha speciális 
nemzeti talajból sarjadzott s jellemző is a 
népre, amely alkotta — nem történeti. A 
Grimm-mesék, az Andersenek így átdolgozva, 
magyar nevekkel, magyaros nyelvvel s fordu-
latokkal, jó író kezében szinte azt a hatást 
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kelthetik, hogy eredeti magyar művek. A filo-
logus ám találja meg ezekben is a speciális 
germán vonásokat a mesében, a jellemzésben 
vagy a világfölfogásban; a gyermek: magyar 
mesének erezi. Még a Robinsonok, a Gulliver-
kalandok is jobbak ily szabadabb formában, 
mintegy „ átköltve " : csak tartalmilag híven, 
de formailag teljesen szabadon. 

Más kérdés a serdültebb ifjúság számára 
való könyvek, főkép az ifjúsági regény-félék 
fordítása. (Verne, Malot, stb.) Ezeknél azt mu-
tatja a tapasztalás, hogy az ily „átdolgozás" 
csak ritkán sikerül ; s elsőrangú talentum 
legyen, aki ily munkákat igazán magyarrá 
képes átdolgozni. Ha a mese, a cselekmény, 
a jellemek, a beszédmodor, az életfölfogás, a 
milieu lényegükben teljesen idegenek marad-
nak, — már pedig épen fontosságuknál fogva, 
a fordító ezeken alig változtathat, — a rájok 
aggatott magyar név, az, hogy pl. a falut 
Surrille helyett Virányosnak, a hőst Grandet 
helyett Nagy István uramnak fordítom, az 
egészet nemcsak hogy nem teszi magyarrá, 
hanem gyakran szinte komikusan érezteti a 
belső tartalom s e formális ragasztékok közötti 
ellentmondást. Malot világa francia marad, ha 
valamennyi alakját magyar néven nevezem is. 
Ily esetben hát, hacsak nem igazi talentum 
birkózik meg diadalmasan az átalakítással, 
még jobb, ha az idegen világ megmarad ide-
gennek; noha nyilvánvaló, hogy így gyérebb 
érdeklődésre számíthat, mint magyar formába 
transponálva. 

* 

V. 
A leány olvasmány ok. 

Az ifjúsági irodalomnak egyik legérdekesebb 
kérdése: a speciális leány olvasmányoké. Tudva-
levő, hogy ez az ága az ifjúsági irodalomnak 
a külföldön is mindenütt aránylag gyengébb, 
mint a fiuké, s nincs esztendő, hogy erős 
kifakadásokkal teli kritikát ne olvashatnánk 
róla a külföldi szaklapokban. A mult eszten-
dőben a Neue Freie Presse hasábjain jelent 
meg egy ily tárgyú hosszabb tanulmány ; s 
hogy a benne fölsorolt hibák s fogyatkozások 
egytől-egyig mind föllelhetők a mi leányirodal-
munkban is, arról győz meg, hogy e téren 
még mélyebb gyökeret vert a régi német 
hatás, mint a fiuolvasmányoknál, s ha nyelvben 
magyarrá vált is, szellemben, belső mivoltában 
még mindig nem teljesen hasonlít a magyar 
lélekhez. 

A legelső, ami a leányolvasmányokat a 
fiukétól megkülönbözteti, egy külsőség: arányta-
lanul drága áruk. Itt tipikusak a fiuknál mégis 
ritkaságszámba menő albumszerű díszkiadások 

s elég általános az öt-hat koronás ár. Határo-
zottan inkább ajándékul szánt dísztárgyak, 
mintsem olvasásra, könyvtárba szánt művek 
ezek. A díszes kiállítás s a vele járó drága ár, 
úgy látszik, azt mutatják, hogy inkább csekély, 
de gazdag olvasóközönségre számítanak. 

Az, hogy e könyvek a gazdagság jegyében 
keletkeztek, természetesen nemcsak ily külsősé-
geken látszik meg; visszahat az egész mivol-
tukra, tárgyukra, tartalmukra, nyelvükre egy-
aránt. A díszes külső szinte megszabja a 
tárgyat : olyan legyen az. ami főkép az úri-
osztályt érdekli ; oly történetek, mik ez osz-
tály fiatal leányainak életéből vannak merítve, 
vagy ha más a tárgy, legalább a fölfogás s 
megvilágítás jellemzőn ez osztályé. Bizonyos 
előkelő tónus vonul végig e köteteken, de az 
gyakran nem az, mely az igazi előkelő lelkek 
természetes sajátja, hanem amely inkább bizo-
nyos külsőségekkel kelti föl ennek látszatát, 
s épen mert nagyon kiemeli e vonást, gyakran 
csak karrikaturája az igaz előkelőségnek. 

Szereplőik rendesen gazdag urigyermekek, 
történetük többnyire a jómódú emberek élet-
viszonyaiból való; nyelvük a „művelt körök" 
udvarias, finom nyelve. E könyvek legtöbb-
jében bőven esik szó tengeri fürdőkről, a saját 
kocsijukon való kirándulásokról, dúsgazdag 
rokonságról, estélyekről, drága báliruhákról, 
divatos udvarlásokról, utazásokról, szóval 
mindarról, ami vágy a kis lány lelkét amúgy 
is betölti. 

Kétségtelenül, valamennyi történet nagyon 
illendő, nagyon erkölcsös, némelykor igen hatá-
rozottan kiélezett tendenciával : de az egész 
levegő, a jólétben élő úri társadalom vagyoni 
előnyeinek e tudatosan vagy tudatlanul — 
lépten-nyomon való részletezése: épen nem az 
a szellem, amit az ifjúsági iratoktól várunk. 
E részleteknek voltakép nincs semmi helyük az 
ifjúsági irodalomban, s könnyen meglehet az a 
káros hatásuk, hogy minden morális célzatuk 
dacára, csak irigységet ébresztenek föl a nél-
külözésben, szegénységben élő, de gazdagságról 
álmodozó leánylelkekben. 

Többnyire még a másik leányolvasmány-
típus, a szegény leányok történetei sem kifo-
gástalanok e szempontból. E leányok rendesen 
nem születtek szegénységben ; legtöbbször 
valaha jólétben voltak s a szülők valami hir-
telen támadt katasztrófában veszítik el vagyo-
nukat s veszi föl az özvegy vagy az árva 
lány az élet harcát ; itt is beragyogja a nélkü-
lözést a hajdani jólét csalfa fénye. (Valóságos 
szegény, közönséges lány élete persze aligha 
volna alkalmas tárgy!) 

Az ily olvasmányok főbaja rendszerint az a 
hamis romanticizmus, amit e küzdő leánylelkek 
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élettörténetébe a külső hatás kedvéért be 
szoktak hozni; meséjük egyébiránt szinte sab-
lonos ; a hősnő megküzdi az élet harcát s a 
végén, némi ártatlan idill után, mint boldog 
feleség nyeri meg jutalmát. A szegénység, a 
mindennapos küzködés ezekben is inkább csak 
érdekes részlet, mintsem komoly s kemény 
megpróbáltatása az életnek; átmeneti állapot, 
amelyre azonban mindig bekövetkezik a ked-
vező fordulat. Ha még annyira tendenciózusak 
és pedig a legjobb tettekre, jótékonyságra, 
emberszeretetre stb. buzdítok is e művek, az 
igazi altruizmus hiányzik belőlük : írójuk igazán 
nem él s nem érez együtt hőseivel, s az olvasó 
is csak a gazdag ember szánakozásával nézi 
őket, aki örül, hogy nincs az ő sorsukban s a 
nyomorúságot csak innen ismeri, 

Emellett e könyvek tárgyköre is — leg-
alább jórészben — rendkívül szűk. Tárgyuk 
rendesen egy jelentéktelen epizód a fiatal 
leányok élettörténetéből ; egy-egy ártatlan sze-
relmi történet, amely boldog házassággal vég-
ződik ; ébredő érzések romantikus rajza, a 
szerénység jutalma, a gőg, a közöny, a kíván-
csiság s más leányhibák megszégyenítése; ki-
csinyes erények, kicsinyes hibák : gyakran alig 
több e könyvek foglalata. Mindegyikre jel-
lemző azonban az a tendencia, hogy egy vagy 
más módon hatni akar olvasójában a jövendő-
beli asszonyra : a házias erényeket akarja fejlesz-
teni bennök. 

Kétségtelenül igen nemes föladat; de olvas-
mányok révén aligha lehet ezt elérni. A jö-
vendő lelkivonások közül az ily alapvető 
tulajdonságok gyökerükkel mélyen benyúlnak 
a gyermekévekbe, s jobban irányítják azt a 
szülői ház légköre, szokásai, viszonyai, meg az 
élet a maga ezerféle hatásával, mintsem az a 
pár könyv, amit a gyermek-leány olvas. Arra, 
hogy a leány jó feleség, jó gazdasszony, jó anya, 
jó magyar asszony legyen, arra, kétségtelen, a 
legkevesebb jelentőségű hatás a gyermekolvas-
mányokban van. Komplikáltabb szövevényű 
a gyermeklélek, mintsem hogy karaktere ily 
mesterséges módon alakíthitó lenne s hiába 
várunk az élet képének attól a — rendesen 
nem valami hü s nem valami művészi — másá-
tól nagyobb hatást, amit a pár kötet a leg-
jobb esetben is gyakorolhat. Olvasmányaiból a 
gyermek tanulhat ; rajta képzelődése gazdagod-
hatik, érzései mélyebbé, változatosabbakká vál-
hatnak ; karakterét azonban nem annyira az 
olvasmányok, mint maga az egész élet, az 
egész nevelés irányítják. 

Fiúolvasmányokban is visszatetsző — talán 
épp azért, mert céltévesztett volta nyilván-
való — az ily nagyon is kiemelten tendenció-
zus „karakterképző" olvasmány; a leányolvas-

mányokban annál feltűnőbb, mivel tendenciájuk 
egyoldalú. Legtöbbször t. i. az úgynevezett 
„női erények" apotheozisai ezek. Válaszok e 
kérdésekre : milyen a jó gazdasszony s az ille-
delmes leány, a jó anya stb., szóval mind olyan 
kérdések, amiket a leány csak édesanyjától, a 
szülői házban, eleven példán tanulhat meg; 
könyvből soha. Ha nincs is kiemelve, hallgatag 
valamennyin végigvonul a vonatkoztatás a nő 
jövendő rendeltetésére, a házaséletre, az anya-
ságra. 

Oly terület ez, amelyen az ifjúsági író csak 
a legnagyobb óvatossággal s tapintattal mozog-
hat. Hogy nemcsak nálunk van így, hanem a 
külföldi ifjúsági irodalomban is, nem menti, 
csak magyarázza e jelenséget. Lám, a fiúk ifjú-
sági irodalmában nincs könyv, mely például 
azt tárgyalná : milyen lesz a jövendőbeli jó 
férj ? a példás és takarékos családapa ? a hiva-
talában buzgó tisztviselő ? — pedig ezek felel-
nének meg ama tendenciózus leányolvasmányok-
nak, mik a jó feleség, a jó anya, a buzgó 
tanítónő dicséretes tulajdonságait emelik ki és 
magasztalják történeteikben. 

Van még egy szempont ezenkívül, amely az 
ily témákat nem teszi nagyon kívánatossá : 
elvégre, minden nemes voltuk mellett is, mégis 
csak a köznapi élet kis erényei ezek. A család, 
a társadalom természetesen nem lehetnek el 
nélkülök, épp ezért nem is olthatja be más s 
nem is más hivatott erre, mint a család s a 
társadalom. Az ifjúsági irodalom erre valóban 
nem sokat tehet. Ez irodalomnak magasabb 
témái is vannak, vagy legalább kellene, hogy 
inkább ilyenek után lásson : a nagy emberi élet 
erényei s történetei. Ez közös kincse mind a 
két nemnek ; ez nemcsak a fiúolvasmányok 
monopoliuma. Kikeresni, ami az élet nagy 
témáiból első sorban a leányokat érdekelheti : 
ez volna a speciális leányirodalom első föl-
adata. Tárgyalni s megértetni a szépet és 
nagyot, amire az emberiség s nemzetünk el-
jutott; tárgyalni oly példákon, mely hozzájuk 
közelebb áll, de megértetni épen úgy, amint 
célunk megértetni a fiúkkal. 

A leányolvasmányok nem maradhatnak meg 
eddigi témáik szűk korlátai között; kell, hogy 
az ártatlan idillek s sablonos novellák után, 
— ha már stílusában elért oda, ahol a fiú-
olvasmányok vannak — szaporodjék tárgyban, 
emelkedjék fölfogásban is. Van az ismeret-
közlő irodalomnak is sok oly témája, mely sok-
kal inkább való leány-, mint fiú olvasmányul ; 
hadd irányítsuk egy-kettőre a figyelmet. Pél-
dául egy ügyes, illusztrált kis etnográfia, mely 
a magyar s az európai népviseleteket tárgyalná, 
főtekintettel a női ruhákra, vagy az európai 
divat utolsó száz esztendőjének ügyes magya-
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rázata, — bár nem magas témák, a leányokat 
bizonyára jobban érdeklik, mint a fiúkat. De 
lehetnek magasabbak, nemesebbek is; pl. egy 
könyv, amely ismertetné mindazt a jótékony 
intézményt, amit hazánkban s a külföldön a 
női jóság létesített és tart fönn. 

Egyébiránt a legegyszerűbb s legjobb, ha az 
ifjúsági olvasmányok legnagyobb része: közös 
kincsévé válik fiúnak, leánynak egyaránt. Amint 
a művelt nagy közönségnél nem szabad különb-
séget tenni, ha a szükséges és ajánlható művek 
kánonjáról van szó, férfi és női olvasóközön-
ség között: — s valóban, ha ily különbséget 
mégis tesz valaki, az mindkét nemre csak 
bántó megkülönböztetés, amikor t. i. férfiolvas-
mányszámba vesszük a frivol olvasmányokat s 
nőolvasmányokul az üres és banális roman-
tikát, — épp úgy fölösleges e különbségtétel 
a gyermekolvasmányokban is. A müveit leány-
nak ugyanarra a műveltségre van — legaláhb 
egy bizonyos korig — szüksége, mint a mű-
velt fiúnak s épen nem kívánatos, hogy az 
ifjúsági irodalom, továbbra is ez irányban fej-
lődve, a jövendőben a génuszok szerint diffe-
rálódjék. 

* 

VI. 
A legfontosabb Uvánni-valók. 

Számra bármi bő is ifjúsági irodalmunk, még 
mindig sok oly téma van, mik, noha szükség 
volna rájuk, jó földolgozóra mind mostanig 
nem találtak. Egy-két ily tárgy fölemlítése talán 
nem lesz haszon nélkül való az ügyre s tán 
ez új mezőkön az ifjúsági irodalomnak is különb 
lesz az aratása. 

Negatívummal kell kezdenünk : egy oly genre 
megjelölésével, amelynek müvelése nem épen 
kívánatos s egy olyannal, amelyben ma már 
jogosan magasabb igényekkel lehetünk, mint 
annakelőtte. A speciális gyermek-novellákat 
értem az elsőn; ezeket a kis gyermekekről írt 
idillikas színezetű elbeszéléseket, mikről meg-
emlékeztünk már a gyermek-irodalom stílusá-
ról való fejtegetésünk alkalmával is. A novel-
lisztikus jellegű ifjúsági irodalomra gondolok a 
másodiknál, mely általában oly bőséges és gaz-
dag már, hogy e téren épen nem ártana a 
nagyobb válogatás s az ügynek válnék leg-
inkább javára, ha az elbeszélőnemben többet 
kívánna közönségünk, kiadóink is, mint ameny-
nyivel most beérik. Többet ér, ha ezentúl 
csak egy-két hivatott író ír pár igazán iro-
dalmi nivón álló jó elbeszélést, mintha egy 
sereg hivatlan próbálgatja a maga gyönge 
stílusát. 

Annál feltűnőbb, mi mindenre van szüksé-
günk ismeretközlő, tanító ifjúsági irodalmunk-

ban. Ez az ág valójában még csak ezután 
alakul ki ; ami eddig van belőle, az sporadikus, 
több-kevesebb értékű, egymást azonban ki 
nem egészítő kisérlet; átgondolt terv szerint 
való munkálkodásról igazán csak ezentúl 
lehet szó. 

Általában alig van oly ismeret-ág, amely ne 
várna — s mindmostanig hiába — egy-egy 
jó ifjúsági íróra. Az alábbi pár théma koránt-
sem meríti ki még a legevidensebb tételek sorát 
sem ; azonban egyelőre, mint a legszembe-
ötlőbbeket, elég ezeket is kiemelnünk. 

Nagy hasznát venné a vallás-erkölcsi tanítás 
egy speciálisan gyermekeknek készített szemel-
vényes kis bibliának, amelyben az ó- és új-
szövetség válogatott, nekik átírt pár fejezete 
foglaltatnék, s jó illusztrációkkal kétségkívül 
nagy hatást tenne a kis áhitatos lelkekre. 
Ugyanis szükség volna katholikus gyermekek 
számára egy kis legendáriumra, melyben első 
sorban a magyar szentek élete foglaltatnék s 
a krónika egyszerű modorában mondaná el a 
legnevezetesebb szentek csodáit, életét, hasonló-
képen jó képekkel; a protestáns gyermekek 
számára pedig ugyrmily stílusban pár fejezet 
a magyar protestáns egyház történetéből, s 
pár jelesebb prédikátorunk — Szenczi Molnár, 
Erdősi Sylvester, Károli Gáspár — élete. 

A magyar irodalom ismeretét megkönnyí-
tené egy jól szerkesztett kis vers-antológia, 
amelyben 2—300 oldaloíi az egész magyar 
irodalomból egybe volna gyűjtve mind az a 
vers, amit az elemi iskolás tanuló megérthet, 
s amit ismernie illik is ; szükséges is. Kiegé-
szíthetné ezt egy ugyanily princípiumok szerint 
szerkesztett s a mostani gyermek-kiadványo-
kénál valamivel terjedelmesebb jó népdalgyűj-
temény. E körbe tartoznának még: Gvadányi 
Falusi nótáriusának, Csokonai Válogatott ver-
seinek, Fazekas Ludas Matyijának, Endrődi 
Sándor Kurucnótáinak in usum delphini való 
kiadása is; hacsak lehet: jó képekkel ezek is. 

A magyar elbeszélő irodalom sok nagy alko-
tásának in usum delphini átdolgozása szintén 
a legfontosabb föladatok egyike lenne. Soknak 
teljes átdolgozása, kötetek egybevonása lesz 
kívánatos ; másoknál szinte betű szerint lehet 
adni a szöveget, legföljebb pár nem gyermek-
nek való sor vagy oldal kihagyásával. 

E munkát, az in usum delphini kiadásokat 
senki ne nézze le ; nemesebb munkát végez az, 
aki módjával közel tudja hozni a gyermeklel-
ket a nagyokhoz, mint aki — bizonyára ez 
kényelmesebb is — egyszerűen elzárja előlük 
az utat. Sok olyan szépséges elbeszélésünk 
van — Jókai s Mikszáth novellái jutnak első 
sorban eszünkbe, — melyek olykor két-három 
szó, két-három oldal elhagyásával — anélkül, 
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hogy lényegükben megfogyatkoznának — a 
legszebb gyermek-olvasmányszámba mehetné-
nek. S ha így a gyermek teljes gyönyörűség-
gel, szivének-lelkének hasznára s örömére 
olvashatja: bizony, jó-cselekedetszámba megy 
az ilyen pedagógiai szuperrevízió. 

Természetesen, még több az olyan munka, 
mely alaposabb átdolgozásra szorul : három-
négy kötetes regények ifjúsági átdolgozásban 
könnyen összeesnek pár száz oldalas kötetre. 
Az ily átdolgozás természetesen összehasonlít-
hatatlanul nehezebb föladat, mint az előbbi 
szótörlő censura, s veszedelmei is nyilvánvalók. 
Könnyen meglehet, hogy az események, így 
összevonva, veszítenek valószínűségükből; a 
jellemek, elhagyva a lélektani részleteket, szin-
tén valószínűtlenekké válhatnak, a párbeszédek, 
rövidített formában, monotonná, esetlenné lesz-
nek ; az lehet, hogy elvész a rövidítésben a 
legértékesebb rész: a könyv speciális hangu-
lata, érzésvilága is. 

Ily átdolgozás tehát maga is elsőrendű írói 
föladat, mely épp anrfyi írói rátermettséget 
kíván, amennyi pedagógiai tapintatot. Egy ilyen 
mű, ha jól sikerül, kell, hogy visszatükrözze 
eredetijét s mégse legyen az, még csak nem 
is miniatur-mása annak, hanem egy új költői 
alkotá?, melynek már a földolgozó is tulajdo-
nosa. Church és Lamb meséi lehetnének e 
nemben példáink a külföld irodalmából. Nálunk 
Jókai regényeivel — több-kevesebb szerencsé-
vel — főkép Bródy Sándor próbálkozott e 
nemben ; azonban a legnagyobbak : Zrinyi, 
Arany, Vörösmarty, Eötvös meg Jósika hiába 
várnak ily földolgozókra. Pedig ez a legérde-
mesebb munka volna. A nagy epikumok meséi 
mindig érdekesek, s oly egyetemes érdekűek, 
hogy a nagyobb gyermeket már bízvást érde-
kelhetik. Nincs is gyermek, aki a Zrinyiász 
vagy a Buda halála meséjét ne hallgatná 
odaadó figyelemmel. 

Az átdolgozónak az volna a föladata, hogy 
e művek meséjét összevonva, de mégis elég 
részletesen, úgy írja át prózába, hogy a gyer-
mek világosan s azonnal megérthesse, s mehet 
egész odáig, hogy — módjával — még stílu-
sában is utánozza az eredetit. Természetesen, 
nem pótolhatja azt; de nem is az a föladata. 
Föladata : az előkészítés. A legnagyobbakat 
elégszer úgy is alig olvashatja az ember; ha 
már gyermekkorában úgy a mint van, nyelve, 
stílusa miatt nem olvashatja, ismerje meg 
legalább meséje, tárgya szerint. Mily másként 
nézi majd a tizenhat esztendős fiú a Buda 
halálát, akinek ennek a meséje már kis-gyer-
mekkori emlék, s felköltheti benne, amikor mint 
irodalmi alkotást élvezi, a mondákra való vissza-
emlékezés semmivel sem pótolható érzését is. 

Azonban épp e szempontból következik a 
szigorú megválogatás szüksége is. Csakis a 
kiváló alkotások érdemlik meg az ily átdol-
gozást, — de az azután kitűnő legyen. Jókai-
ból pl. nem a fantasztikus meséjűek valók erre, 
hanem amelyek írójuk hírét megalkották, nevét 
fönntartják s amiknek meséjét — in usure  
delphini — a gyermek is követni képes. 

A magyar történetet illetőleg szükség volna 
egy gyermekeknek írt bővebb történeti könyvre ; 
olyanra, amely formájában a szó irodalmi 
értelmében művészi, tartalmában pedig teljesen 
modern. Egy oly könyv kellene, melyben írói, 
tudós és pedagógiai qualitások egyesülnének. 
Egy könyv, mely érdemes lenne arra, hogy a 
gyermekek könyv nélkül tanulják, s amely 
tanítva az igazságot, egyaránt lelkesítene szép-
ségével s igazságával. Bizonyára nagy írói 
föladat ez, de lehet-e magasabb jutalom érette, 
mint élni eleven s ható erőként sok jövendő 
gyermekgeneráció lelkében ? 

Szükség volna ezenkívül nagy királyaink, 
hadvezéreink, hőseink, költőink, művészeink, 
tudósaink jól megírt kis monográfiáira is. Ami 
e nemben irodalmunkban van — kevés kivé-
tellel — alig tölti be azt a célt, amit szolgálni 
hivatva van s jó részük a jegyzékbe is csak 
jobb híján került. Egy részük t. i. a nagy-
közönség számára készült, stílusa, tárgyalási 
módja is ehhez szabott ; a másik rész — úgy 
látszik — abban látja az ifjúsági irat főcha-
ractichonját, hogy bárminemű adatot vagy 
dátumot is gondosan kerül. E nembem még 
mindig nincs irónk, aki jó iíjusági író s ugyan-
akkor jó historikus is tudna lenni ; aki ne 
történeti elbeszéléseket, anekdotákat akarna 
adni, hanem határozottan komoly történetre 
tanítani, az ismeretközlésnek azon a módján, 
amit megért s megszeret a gyermek, amelyen 
egyaránt okul és gyönyörködik s legfőképen : 
hogy érzi, mint gyarapszik pozitív tudása oldal-
ról oldalra. Feltűnő hiány e téren : a szabadság-
harcnak gyermekkézbe való részletesebb törté-
nete s királyunk részletesebb életrajza is. 

Még evidensebbek a hiányok, ha a természet-
tudományok bármelyik ágát is nézzük. Nagy 
szükség volna pl. Magyarország kis képes 
földrajzára, mely anyagban is többet adna, 
mint a szokásos tankönyvek, stílusa pedig 
vonzó szépirodalmi olvasmánnyá tenné. Ugyanily 
módon szerkesztett kis képes monográfiák is 
elkelnének Európa főbb kultúrállamairól s  
szépen megírt, gazdagon illusztrált útleírások 
messze, idegen világrészekből. (Itt azonban jó 
ügyelni arra is, hogy Amerika rajzában ne 
ébresszük vagy ne élesszük a gyermeknek a 
kivándorlási hajlamát, sőt, amennyire az igaz-
ság is amellett van: fojtsuk vissza azt.) 
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Legelső sorban szükséges azonban Magyar-
ország vonzó, színes, részletes ismertetése. Jól 
illusztrált, szépen megírt kis füzetekben sorra 
jöhetnének : Budapest, a Nagy-Alföld, Kolozsvár, 
Kassa és Felső Magyarország, a bányavárosok, 
a Szepess íg, Erdély, a Balaton, a Dunántúl, 
Fiume, Máramaros stb. monográfiái, mikben az 
író mindenkor tekintettel lenne a tárgyalt vidék 
történetére, mai életére, iparára, s egybeolvadna 
benne a földrajz, történet, etnografia, művészet, 
tudomány s a gazdasági és ipari élet képe. S 
érezze azt is az író, hogy itt nem az a főfel-
adat, hogy müvének ügyes keretet adjon, 
hanem, hogy első sorban tartalmilag legyen 
becses : sokra, lehető könnyen tanítson ; hiszen 
épen a földrajz az a tudomány, amely a leg-
több associacióra ád alkalmat. 

A természetrajz mind a három ága csaknem 
kihasználatlan terület az ifjúsági irodalomban. 
Ami van —• kevés kivétellel — vagy iskolai 
kézikönyv- féle kísérlet, vagy nyelve annyira 
elavult, hogy használhatatlan, vagy magasabb 
nivójú, mintsem hogy elemi képzettségű 
gyermek haszonnal olvashatná. 

Nem rendszeres, összefoglaló, osztályozó s 
fajokba soroló iskoláskönyvekre van szükség, 
hanem elevenen megírt monográfiákra, az ásvá-
nyokról, egyes állatfajokról, növényekről. Le-
hetne pl. a vasról, az aranyról, a drágakövekről, 
a sóról, a ragadozó madarakról, az elefántról 
stb. egy-egy kis füzet. Tudós leírások helyett 
mindezt az élettel való kapcsolatukban kell 
bemutatni: az ásványt pl. a bányában s ipari 
alkalmazásában, a növényt s az állatot főkép 
életjelenségeiben. A stílusra — mutatis mu-
tandis — Brehm lehetne a minta. Ide tartoz-
nának : igazán megtörtént . híres vadászatok 
leírása; idegen földekre tett expedíciók; az 
állatvédelem helyes voltát igazoló s erre buzdító 
állattörténetek stb. stb. 

S még ezeken kívül is hányféle téma vár 
íróra, földolgozóra ! A sok közül íme még 
egy-kettő : 

Kis etnografia, mely első sorban vidékenként 
a magyar népet, azután Magyarország többi 
népeit írná le, néprajzi szempontból. Népi szo-
kások, különösebben az ünnepi szokások (kará-
csony, farsang, húsvét) ismertetése. 

Minták kis falusi házakra. Egy jó kis épí-
tési tanáesadó lenne ez, mely igen egyszerű 
stílusban, röviden jó tanácsokat adna az olcsó, 
egészséges és szép építkezésre, s noha fölhasz-
nálná mindazt, ami a modern építés vívmányai 
közül idevaló s olcsón alkalmazható, arra is 
nagy gondot fordítana, hogy — különösen 
ami a dispoziciót s az ornameutikát illeti — 
megőrizze a már pusztulóban levő szép népies 
motívumokat, amiknek a teljes elpusztulása 
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örökös kár lenne. (Pedig az újabb falusi épít-
kezésekben, úgy látszik, tönkre megy mindez.) 
Ügyes tervrajzok, színes ábrák s rajzok kisér-
nék s a végén reális, olcsó, részletes költség-
vetés-tervek is. 

Ugyanily kis könyv : a magyar parasztbirto-
kosokról, az agyagmüvességről, hímzésről stb. 
Mindenütt sok rajz s egyszerű, világos magya-
rázat. Áruk is olcsó legyen. 

Egy kis könyv a híres magyar templomok-
ról s búcsújáró helyekről. Főkép azok, melyek 
építészeti szempontból is kiválók s amiken a 
gyermek ízlése, • tanult sága magyar tárgyon 
növekednék, pl. Kassa, Ják, Pécs, Buda. Ezek 
leírása, története s a hozzáfüződő legendák. 

Ugyanily könyv a magyarországi várakról, 
még a rombadőltekről is. Ezeket főkép a hoz-
zájuk fűződő történetek tennék érdekessé s 
becsessé. (Munkács, Murány, Budavár stb.) 

Rövidre fogott kis alkotmány-magyarázat. 
A büntetőtörvénykönyv pár alkalmas fejezeté-
nek^ magyarázata. 

Új verses kis tükör, mely pattogó versekben 
foglalna magában a földrajzot és történetet, — 
természetesen modem anyaggal s modern föl-
fogással. A verselésre itt igen nagy gondot 
kellene fordítani, mert ha ez rossz, hiábavaló 
az egész kísérlet. A legjobb s legkönnyebb 
verselő poétával kellene megíratni. 

* 

VII. 
A könyvek külső kiállítása. 

Kétségtelen, hogy valami könyvtári haszná-
latra rendelt könyv alkalmas voltát befolyásolja 
külső kiállításának kérdése is. Noha a mű 
értékét illetőleg ez mindig alárendelt kérdés; 
nyomtatási s kötési technikánk mai fejlettsége 
mellett joggal elvárhatjuk, hogy a kiadók erre 
is méltányos gondot fordítsanak. 

A könyv külső kiállítása feleljen meg ren-
deltetésének, tartalmának, közönségének. Mivel 
aránylag válogatott könyvekről van szó : kiállí-
tásuk legyen ehhez mérten egyszerű, de ízlé-
ses ; mivel könyvtári használatra vannak szánva : 
legyen kötésük tartós ; mivel az ifjúság kezébe 
jutnak, legyenek külsejükben is alkalmasak 
ezek ízlésének fejlesztésére; mivel a népisko-
lák ifjúságának vannak szánva : legyenek min-
denekelőtt olcsók. 

Ifjúsági könyveknél egyáltalán elvileg kell, 
hogy főfeltétel legyen : olcsóságuk ; ennek 
észrevétlen is megvan a maga ethikai hatása : 
a könyv olcsósága a nagy gondolatok gyors 
és széles körben való elterjedését biztosítja ; a 
drága ifjúsági könyv szinte ellentmondás a sa-
ját rendeltetéséve), mert hisz a drága könyvet 
maga a gyermek, akinek szánva volna, ösztön-
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szerű s okos takarékosság érzetében nem veszi 
meg soba s lesz az ily könyv, aminek ifjúsági 
iratnak sobasem szabadna válnia : hiú pompájú 
ajándéktárgy. A drága ifjúsági könyv bizonyos 
mértékben ethikailag is káros hatású, mert 
hivalkodó külseje, ára rendesen jobban érdekli 
a gyermeket, mint tartalma s mert könnyen 
hajlamot ébreszthet a pazarlásra, a hívságos 
fény hajhászására. Ifjúsági műnek sohasem 
szabadna drágábbnak lennie, mint amennyit 
egy közepes sorsií fiú nem nagy idő alatt maga 
is megtakaríthat a zsebpénzéből ; amennyiért 
azt a könyvet csakugyan maga is megvehetné. 
S mivel ez kissé ingatag ármeghatározás, pon-
tosabban szólva, úgy hiszem, népiskolás gyer-
meknek szánt könyv csak a legkivételesebb 
esetben lehetne drágább egy, legföljebb két 
koronánál. 

Ettől a mi ifjúsági irodalmunk még nagyon 
messze van. Mindössze egy-két gyűjteményes 
vállalatról lehetne akkor szó (Fill. Könyvtár, 
Kis Könyvtár, Magyar-könyvtár, Olcsó-könyv-
tár stb.) ; az önálló munkák rendesen kétszer-
háromszor ily drágák. Annál inkább szükséges 
tehát e kívánságot, amit a külföldi ifjúsági 
irodalom már rég megvalósított, (pl. a Book  
for the Bairus kötetje 1 penny, a Biblioteca  
popolare 15 centesimi), annál határozottabban 
kiemelnünk. 

E kívánság azonban, úgy hisszük, még a 
könyvkiadás üzleti szempontjával sem jut ellen-
tétbe. Hiszen az ifjúságnak, a dolog természe-
ténél fogva, nem való sem a nagyon terjedelmes, 
sem a fényűzőn kiállított munka. Százötven-
kétszáz oldalos, ügyesen illusztrált, egyszerűen 
s ízlésesen és tartósan kötött könyv pedig 
ennél az árnál — a kereskedelmi kockázatot 
is beleértve — aligha kerülhet többe. A melyik 
könyv drágább — mondjuk — két koronánál, 
az legtöbbnyire nem alkalmas a népiskola 
ifjúsága számára, már csak ezért sem. 

Első sorban tehát ily olcsó, egyenesen könyv-
tári használatra és népiskolák ifjúságának szánt 
könyvekre gondolva, a külső kiállítás tekinte-
tében ím ezek kívánatosak: 

Minden könyvtári használatra szánt könyv 
kötve adassék ki. A kötés ne legyen hivalko-
dón díszes, ne aranyozással és domborművek-
kel elhalmozott és cifrálkodó ; legyen egyszerű, 
de tartós és jó anyagból való s legyen ízlé-
ses ; terjessze már külső kiállításával is az 
ízlést a gyermeklelkekben. Jó lenne, ha a 
kiadók ily jó kötésekre pályázatot hirdetnének, 
s a legjobban beváltat -— a legtartósabbakat, 
a legmagyarosabbakat, a legszebbeket — alkal-
maznák általánosan. E kötésnek a nagyban 
való előállítás természeténél fogva olcsóbbnak 
kell lennie a rendes könyvkötői munkánál, s 

kell hogy — különösen a vidék könyvkötő-
iparára gondolva — követhető mintául is szol-
gálhasson e nemben. 

Noha egy-két esztendeje, különösen mióta 
a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárak Intéző Bi-
zottsága megalakult, kiadóink mind több gon-
dot fordítanak a kiállítás technikai jóságára, 
s az újabb kiadások e szempontból alig kifo-
gásolhatók, mégis, különösen a régibb kiadású, 
de még most is forgalomban levő művekre 
való tekintetből, íme pár megjegyzés a köny-
vek nyomását, papírját, illusztrációit stb. ille-
tőleg : 

Kívánatos, hogy a kiadók a fényezett ra-
gyogó — s épp ezért szemrontó — papiros 
helyett a fénytelen, simított, könnyű, de elég 
vastag papirost használják, s a nyomásnál 
nagy gondot vessenek arra, hogy a betűtípus 
ne emelkedjék ki a papiros másik oldalán. 

Kívánatos, hogy a legkisebb alkalmazott 
betűtípus legalább a garmond-nyomás legyen. 

Az illusztrációk főbb fogyatkozásai közül 
fölemlíthetők : . 

1. A nyomdai kivitel gyarló volta, midőn a 
nyomás homályos, elmosódó. Különösen a 
kisebb, olcsóbb könyvek hibája. 

2. Az illusztráció esztétikai szempontból 
gyarló munka, vagy szinte gyermekesen pri-
mitív rajz, vagy elnagyolt, sebtiben odavetett. 
Mivel egész sereg jó könyvillusztrátorunk van, 
az illusztrációtól jogosan megvárhatjuk, hogy 
művészi szempontból is jó munka legyen. Az 
illusztráció technikáját illetőleg azt tartjuk a 
legmegfelelőbbnek, amely számol a gyermek-
illusztrációk föladatával, a nagy és határozott 
vonásokkal való, az aprólékos részletekre ki 
nem terjeszkedő „epikus" illusztráló modort. 
Ha színes képről van szó, határozott jelleg-
zetes rajz mellé, határozott jellegzetes színeket. 
A rajz s a színezés divatos problémái (pl. az 
impressionista vagy szecessziós modor) egy-
általán nem illenek gyermekolvasmányokba. 

8. A gyermekolvasmányok illusztrációi kell, 
hogy tanító-értékűek is legyenek. A történeti 
tárgyak illusztrátora ennélfogva komoly gondot 
fordítson a korhűségre. Ez ellen igen sok 
ifjúsági mű illusztrációja vét. 

4. Idegenből (francia, német vagy angol 
ifjúsági művekből) átvett klisék csak ahhoz a 
tárgyhoz valók, amiket eredetiben is illusztrál-
tak, csak fordításoknak lehetnek természetes 
kísérői ; átdolgozásoknak már nem, eredeti 
magyar tárgynak még kevésbé. Ha a szöveg 
s az illusztráció szellemben s gyakran részle-
tekben is ellentmondanak, mint nem egy példa 
mutatja, hatásuk több mint bántó : komikus. 

A könyvek nagyságát s formáját a könyv-
tári használat szabja meg. Ne legyen az ifju-
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sági mű tehát nagy quart- vagy albumalakú, 
s ne legyen vastagabb, mint aminőt könnyen 
eltart a gyermek olvasás közben. Kívánatos 
volna, ha legalább a főbb kiadók megállapod-
nának a legpraktikusabbnak bizonyult formá-
ban —• pl. a kis oktávban — s ezentúl ebben 
a formában adnák ki összes e célra — tehát 
nem ajándéknak, hanem a könyvtáraknak — 
szánt kiadványaikat. 

Végül, rend és egyöntetűség kedvéért kívá-
natos volna, ha minden köteten meglenne a 
kiadónak, a kiadás évének s az árnak a jel-
zése is. 

VIII. 

A könyvtártípusokról. 
A Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző 

Bizottság egyik legfontosabb föladata a könyv-
tártípusok megállapítása volt. Az volt a célja, 
hogy ezzel útmutatást, irányítást adjon az isko-
láknak, a tanítóságnak, kik könyvtárt alapítva 
vagy a meglevőt gyarapítani akarván, méltán 
kívánhatnak határozott tájékoztatást a legelső 
sorban ajánlható művekről. 

Hogy a teljes ifjúsági irodalmat minden 
tanító alaposan s részletesen ismerje, azt sem 
kívánni, sem föltenni egyesekről, ha egyébként 
az ifjúsági irodalomban még oly tájékozódottak 
is, nem lehet ; ismeretük — ha még oly tágkörű 
is az — mindig csak bizonyos részekre terjedhet 
ki ; régibb olvasmányaik emléke már elmosódott, 
s az értéklés mértéke is merőben egyéni, úgy 
hogy a bizottság, mintsem hogy a tanítóságot 
az elé a helyzet elé állítsa, hogy a százakra 
menő könyvjegyzékből merőben tanácstalanul 
vagy merőben egyéni ízlésük szerint válogas-
sanak, jobbnak látta e tekintetben is magára 
vállalni a tájékoztatás, az útmutatás köteles-
ségét. 

Három típust állapított meg a könyvtárak 
hozzávető vagyonára s tervszerű gyarapítására 
való tekintettel. 

Az első típusba sorozza azokat a műveket, 
amelyeknek — véleménye szerint — minden 
ifjúsági könyvtárban meg kellene lenniök s a 
miknek beszerzése a legelső sorban kívánatos. 
E megkülönböztetés nem valamennyi ide soro-
zott könyvre vonatkozólag jelenti azt, hogy 
az — e nemben legalább — klasszikus is ; 
gyakran csak annyit, hogy a meglévők s a 
jelen viszonyok közt ez épen a legajánlatosabb. 
Ez első típusban összesen 66 mii van; áruk 
körülbelül 130 korona s a maguk összessé-
gében már ezek is elég hasznavehető kis könyv-
tárt alkotnak. Ahol új ifjúsági könyvtárat ala 
pítanak, legelsődben esek beszerzésén kell 
kezdeni. 

A második és harmadik típus az elsőnek 

tervszerű és fokozatos kiegészítése. Már csak a 
könyvtár helyes, tudatos és sokoldalú fejlesz-
tése érdekében is föltétlenül kívánatos, hogy 
az iskolák — épen a maguk érdekében — 
ragaszkodjanak e fokozatokhoz, s addig, míg 
az elsőnek valamennyi könyvét be nem sze-
rezték, ne vásároljanak a másodikból s míg a 
második típus minden könyve nincs meg, ne 
a harmadikból. Az egyéni ízlésnek — bár köz-
használatra szánt könyvtárnál ennek van a 
legkevesebb jogosultsága — lesz elég tere 
akkor is, ha a harmadik típus után a tanító-
testület a fönnmaradt sok könyv közül a maga 
belátása s tetszése szerint válogat ; természe-
tesen akkor is ügyelve arra, hogy közkönyv-
tárban az egyoldalúság határozott veszedelem. 

Ily körülmények közt természetesen a leg-
egyszerűbb a most alakuló könyvtárak ügye. 
Ezek — a behatási díjak és egyéb pénzfor-
rások mérlegelésével — számot vetnek azzal, 
hogy mennyi pénz áll rendelkezésükre s esze-
rint rendelik meg az első s a második vagy 
harmadik típust, s ezentúl esztendőre, jöve-
delmük nagysága szerint egészítik ki a miniszter 
úrtól jóváhagyott hivatalos könyvjegyzékek 
alapján. A könyvtár gyarapodása ily módon — 
ha az Utasítások útmutatására is ügyelnek — 
tervszerű és sokoldalú fejlődése határozott lesz. 

Más az eljárás azoknál a könyvtáraknál, 
miknek már eddig is volt bizonyos könyvkész-
letük. Itt, a dolog természeténél fogva a leg-
első teendő : a könyvtár megszabadítása az oda 
nem való könyvektől. Az ifjúsági könyvtá-
rakban bizony sokszor fölös számban vannak 
oda épenséggel nem való munkák ; olyanok, mik 
magasabb színvonaluk, tudományos képzettséget 
s előismereteket igénylő tárgyuk, módszerük és 
stílusuk miatt inkább a tanítói könyvtárakba 
valók s olyanok, mik ifjúsági könyvek ugyan, 
de oly gyarlók, hogy nem érdemlik meg a köz-
használatot. A legelső föladat a könyvtárt 
ezektől megszabadítani ; a testület legelső 
gondja lesz tehát, a kiadott alapjegyzék alapján 
való selejtezés. Ami könyv az alapjegyzékben 
nines meg, az ifjúsági könyvtárból föltétlenül 
kiselejtezendő. 

Ezek közül a tudományos tárgyú vagy a 
magasabb színvonalú szépirodalmi művek be-
osztandók a tanítói könyvtárba, — noha lesz 
nem egy, amely még ide sem való — ; a rossz 
ifjúsági művek pedig, mint egy régebbi phasis 
történeti emlékei, ugyancsak a tanítói könyv-
tárban, külön csoportban kezelendők. Lesz az 
így kiselejtezett ifjúsági iratok közt egy-kettő, 
amely nem is oly nagyon rossz könyv, amely 
talán ott áll az elfogadhatóság határmesgyéjén ; 
azonban semmi szükség nincs az ily gyenge 
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müvekre, amikor a jó könyvek egész serege 
áll az ifjúság rendelkezésére. 

E selejtezés után természetszerűleg követ-
kezik a könyvtár tervszerű kiegészítése és pedig 
a típusok fokozatai szerint. Első sorban beszer-
zendő tehát, ami az első típus könyvei közül 
hiányzik; ezután, ami a másodikból és így 
tovább. A miniszter úr az ezután évről-évre 
megjelenő könyvjegyzékkel folyton tájékoz-
tatja a bizottságot az esztendei termés haszna-
vehető s a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat 
Intéző Bizottság részéről ajánlott könyveiről; 
a kiegészítés és gyarapítás munkája tehát ezentúl 
tervszerűen s könnyen végezhető. 

IX. 
Az utasítások; befejezés. 

A könyvtárak kezelésére vonatkozólag pár 
rövid szakaszba foglalt Utasítás kíván egységet 
és rendet hozni ez ügyben. Ily egységes szer-
vezésre a dolog természeténél fogva föltétlenül 
szükség van s akik a rendet a vele járó haszon-
ért is szeretik, e pár utasítást is szükséges út-
mutatónak kell, hogy ismerjék el. 

Azonban, ha ez utasítások még oly szük-
ségesek is, relatíve kevesebb jelentőségű az 
ügykezelés bürokratikus része ; ennél össze-
hasonlíthatatlanul fontosabb az a szellem, mely 
közvetlenül a könyvtárt kezelő tanítóság révén 
juthat csak a gyermekiélekbe. Mint a tanítás 
minden nagy és kicsiny kérdésében, itt is ennek 
a melegétől függ minden. Mert bár a rend 
érdekében föltétlenül szükséges, hogy a köny-
vek pontosan kezeltessenek, róluk gondos kata-
lógus, olvasásukról pontos jegyzék készíttessék ; 
noha enélkül jól kezelt könyvtár el sem kép-
zelhető ; mégis e bürokratikus részletek mellett, 
ami a könyvtárt éltető s közvetlenül ható erővé 
teszi: egyedül a tanító okos gyermekszeretete. 
Csak attól a könyvtártól várhatunk hatást, ahol 
ezt a tanító gondja s szeretete irányozza ; e 
szerető gond híján a legszebb könyvtár is csak 
könyvtömeg, melynek hatása merőben a vélet-
lentől függ és eredményei kiszámíthatatlanok. 

Ne feledje soha a tanító, hogy a könyvtár 
is az ő tanításának egyik segédeszköze és hogy 
azzal hasznosan, a gyermeklélek javára bánni, 
komoly s fáradságos föladat. Ne feledje, hogy 
a gyermek-olvasó még semmiképen sem képes 
megválogatni a neki legalkalmasabb olvas-
mányokat ; hogy ez az irányítás, tájékoztatás, 
vezetés itt is a tanító föladata. Ne feledje soha-
sem a kárt, amit a helytelenül vezetett olva-
sás a gyermeklélekben tehet ; kis publikumát 
vezesse e könyvek segítségével is épp úgy a 
nemesre, oktassa a jóra s hasznosra, amint a 
rendes órák tanításai révén. Ismerve tanítványai 
tehetségét, hajlamát, érzés- és képzeletvilágát, 

oly olvasmányokkal lássa el őket, amik — min-
denki egyéni tulajdonságaihoz mérten — alkal-
masok a nemes és jó tulajdonok fejlesztésére ; 
tegye az olvasmány a gyermeket ne csak oko-
sabbá : jobbá is. 

Kérdéseivel, beszélgetés közben azt vizsgálja 
első sorban, mint alakulnak át a gyermek-
lélekben ez olvasmányok eleven ható erőkké ; 
mint gyarapítják tudatukat, foglalkoztatják fan-
táziájukat, teszik gazdagabbá érzésvilágukat. 
Lássa, mit szeret meg és miért bennük a gyer-
mek ; mit ún meg és mi miatt ; mi hat a leg-
többre és a legjobban, min lelkesednek leg-
jobban s a legnépszerűbb olvasmányok mily 
tulajdonságaiknál fogva azok. Figyelje meg, mit 
nem ért meg már a gyermek, mi hánt nem 
érdeklődik s mit ért félre. Figyelje meg, hogy 
a jobb tehetségű gyermek átlag mennyi idő 
alatt olvas el egy-egy kisebb könyvet s átlag 
meimyit kíván meg egy-egy esztendőben ; hogy 
mikép tudta tartalmilag reprodukálni s miknek 
az elmondása megy a legkönnyebben. 

Legyen gondja ezenfölül a tanítónak arra is, 
mint hatnak az olvasmányok az ifjúsági egye-
sületek nagyobb tagjaira. Mit olvasnak ezek, s 
mint okulnak belőle. Vizsgálja, hogy a gyer-
mekek révén hat-e az olvasmány a szülőkre is ? 
fölkelti-e bennük az olvasási kedvet s ha igen : 
mik az ő legkedvesebb olvasmányaik? Legyen 
gondja rá, hogy, amennyire csak lehetséges, 
hogy ez ébredő s erősbödő olvasási kedv a 
magyar nép hasznára mennél szélesebb réte-
gekben terjedjen s irányíttassék s találjon egész-
séges s bőséges táplálékra a maguk külön nép-
könyvtárában. 

íme, a megfigyelésnek száz és száz érdekes 
szempontja kínálkozik s száz és száz alkalom 
az irányításra és vezetésre. Mert a tanítónak 
éreznie kell, hogy a gyermek-olvasmány az ő 
közvetítésével — bizonyos tekintetben : általa — 
hat s így részben felelős is érette. Rajta lesz 
hát, hogy belásson minden gyermek lelkébe s  
látva azt a hatást, amit ez olvasmányok tettek, 
fölhasználja, irányítsa is azt. 

Kétségkívül, komoly föladat ez ; semmivel 
sem kisebb, mint a tanító egyéb oktató s  
nevelő munkája. De e komoly s nemes közre-
működésről semmikép le nem mondhatunk, 
tudva, hogy csak ez biztosítja az egész nép-
iskolai ifjúsági könyvtárintézmény egész sikerét 
s eredményét. S e tudat, hisszük, elég hatal-
mas arra, hogy a magyar kultúra nemes mun-
kásai komoly föladatuk tudatában úgy végez-
zék itt is munkájukat, hogy benne s általa 
megerősödjék, fölvirágozzék az egész jövendő 
Magyarország. 
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Kinevezte : Várakozó Jolán oki. tanítónőt 
a szenterzsébeti áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé; Horváth Erzsébet szatmári áll. el„ nép-
isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé ; Körösmezei Erzsébet oki. 
tanítónőt a szatmári áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé ; Márkus Ferenc oki. tanítót a nyitraszegi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Faits Gizella 
dombovári áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Erdélyi 
Valéria péchujfalusi áll. el. isk. állandó h.-tanító-
nőt a dubniki áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Bokor Ilona körösfői áll. el. isk. állandó h.-ta-
nítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé ; Köntzey Mária kézdimartonosi áll. el. isk. 
állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; Grész Valéria drávavásár-
helyi áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Barkáts Irén 
oroszvégi áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Pál Anna 
köpcsényi áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Simon 
József sárosmagyarberkeszi áll. el. isk. állandó 
h.-tanítót ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Péterff'y Regina gyergyóremetei áll. 
el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé ; Varinyi Erzsébet ruttkai 
áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Virágh Irén somos-
ujfaluiáll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Dur-
csinszki Erzsébet kudlóci áll. el. isk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Bozsó Imre királyházai áll. el. isk. 
állandó h.-tanítót ugyanezen áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá ; Káposzta Pál aranyosmedgyesi áll. 
el. isk. állandó h.-tanítót ugyanezen áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá ; Morvay Margit krasznai 
áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Horváth Mária 
kaposvári áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Kuba 
Anna cseleji áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt 
ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Mészáros Erzsébet csernátfalui áll. el. isk. 
állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Arvai Hona kapnikbányai 
áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Prokopiusz Nándor 
morvaőri áll. el. isk. állandó h.-tanítót ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Sághi 
Gizella mosoni áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt 
ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Szántó Aranka kiszsámbokréthi áll. el. isk. 

állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; Staub Adrienne budafoki 
áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Krüner Irén fiumei 
áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Madarász János 
szedliszkei áll. el. isk. állandó h.-tanítót ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Bernhard 
Mária Vilma gajári áll. el. isk. állandó h.-tanító-
nőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Grósz Julia lonkai áll. el. isk. állandó h.-tanító-
nőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Kovács Mária brassó-óbrassói áll. el. isk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Budai Éva nagybuttyini áll. el. isk. 
állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Mattiassi Alice fiumei áll. 
el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Benisek Rezső ábra-
hámfalvi áll. el. isk. állandó h.-tanítót ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Báb Anna 
felsőgagyi áll. el. isk. állandó oki. h.-tanítónőt 
ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Katona Vilma küküllőszéplaki áll. el. isk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Sugár Irén kaposvári áll. el. isk. 
állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; Zappe János partosi áll. el. 
isk. állandó h.-tanítót ugyanezen áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Machovich Margit pöstyéni 
áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; ifj. Mészáros 
Mihály csongrádi áll. el. tanyai isk. állandó 
h.-tanítót ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Madzsar Izabella szatmári áll. el. isk. 
állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Squasa Piacida fiumei áll. 
el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Adám Katalin magyar-
pádéi áll. el. isk. h.-tanítónőt ugyanezen nép-
isk.-hoz r. tanítónővé ; Szubu György mikalakai 
áll. el. isk. állandó h.-tanítót ugyanezen áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Zádor Róza pátkai áll. 
el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Kohlmann Eleónora 
sósmezői áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Nagy 
Ferenc oki. tanítót a csombordi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; D'Ancona Berta fiumei áll. el. 
isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. nép-
isk.-lioz r. tanítónővé ; Kovács József petro-
zsényi áll. el. isk. állandó h.-tanítót ugyanezen 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Salamon Julia 
kunosvágási áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt 
ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Wiesner Margit újbányái áll. el. isk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Buna Sára tatrangi áll. el. isk. 
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állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-
lioz r. tanítónövé; Pornói Franciska zólyomi 
áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Szattinger Hedvig 
kalotaszentkirályi áll. el. isk. állandó h.-tanító-
nőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Papp Ambrus Sándor egrespataki áll. el. isk. 
állandó h.-tanítót ugyanezen áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá ; Vörös Lidia Ilona medgyesegyházai 
áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Tomcsányi Anna 
oki. tanítónőt a Cinkota Ehmann-telepi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Kovalszky Margit dubniki áll. 
el. isk. állandó h.-tanítónőt a péchujfalusi áll. 
el. népisk.-hoz jelen minőségében ; Riedlein 
Emilia tavarnai áll. el. isk. tanítónőt a békás-
megyeri áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Kamiss Béla csongrádmindszenti áll. el. isk. 
tanítót a kispesti áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Alpáry Lajos árvavármegyei kir. tan-
felügyelőt jelenlegi minőségében Zólyomvár-
megyébe. 

Végleg megerősítette : Tarródy János 
szombathelyi áll. segélyz. közs. polg. isk. igaz-
gató-tanítót igazgatói minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: özv. Böhmerné, 
szül. Tröszt Sarolta orcifalvai róm. kath. munka-
képtelen el. isk. tanítónő részére évi 820 ko-
ronát; Petrinkó Mátyás szinyelipóci róm. kath. 
munkaképtelen el. isk. tanító részére évi 440 
koronát ; Keresztes Sándor deményházai munka-
képtelen róm. kath. tanító részére évi 480 ko-
ronát ; Pongrácz Sándor háromsátori ág. hitv. 
ev. el. isk. elaggott tanító részére évi 880 
koronát ; JDerzsi Albert fintaházai munkakép-
telen ev. ref. tanító részére évi 800 koronát; 
Buchwald József unini izr. el. isk. elaggott 
tanító részére évi 580 koronát; Bogár Lajos 
árvanagyfalui uradalmi munkaképtelen magán 
el. isk. tanító részére évi 1460 koronát ; Lukács 
Endre széplaki róm. kath. munkaképtelen el. 
isk. tanító részére évi 620 koronát; Anca 
Miklós bucsumuntári munkaképtelen gör. kel. 
tanító részére évi 420 koronát; Vidor Fülöp 
gutái munkaképtelen izr. tanító részére évi 
440 koronát ; Weitz Vilmos bruckenaui munka-
képtelen közs. el. isk. tanító részére évi 1020 
koronát; Nevélös Adolf alsókékedi róm. kath. 
el. isk. tanító részére évid800 koronát; Horváth 
József velemi róm. kath. el. isk. elaggott tanító 
részére évi 1140 koronát; Stem Jakab kassai 
elaggott izr. el. isk. tanító részére évi 1720 
koronát ; Józia Pál kisújszállási munkaképtelen 
ev. ref. tanító részére évi 1420 koronát ; Gdodeák 
Béláné, szül. Lámer Mária zólyomi áll. el. isk. 
tanítónő részére évi 620 koronát; Schranz 
Mihály soproni ág. ev. el. isk. munkaképtelen 

tanító részére évi 2200 koronát ; Kettner 
Ferenc karácsfai róm. kath. el. isk. elaggott 
tanító részére évi 660 koronát ; Mezeyné Ambrus 
Margit mohácsi munkaképtelen áll. polg. isk. 
tanítónő részére évi 1240 koronát; Kriczkályuk 
János rákospataki munkaképtelen gör. kath. 
el. isk. tanító részére évi 840 koronát ; 
Moncsák József ruszkóci munkaképtelen áll. 
el. isk. tanító részére évi 1040 koronát ; 
Pásk Emánuel asszonynépei munkaképtelen 
gör. kath. tanító részére évi 400 koronát ; 
Huszár Károly lovasberényi ev. ref. elaggott 
tanító részére évi l:i80 koronát; Margareten 
Izrael ungvári munkaképtelen izr. el. isk. tanító 
részére évi 1120 koronát; Izsó Károly erdő-
hegyi munkaképtelen ev. ref. tanító részére évi 
660 koronát ; Vargha Ádám kiskozári közs. 
el. isk. munkaképtelen tanító részére évi 840 
koronát ; Butta Sándor kisgoroszlói munkakép-
telen gör. kath. tanító részére évi 700 koronát ; 
Sarka Zsigmond hegyközszentimrei munkakép-
telen ev. ref. tanító részére évi 880 koronát ; 
Nán András szászhermányi munkaképtelen gör. 
kel. tanító részére évi 700 koronát ; Budó 
Grácián nagylaki gör. kath. tanító részére évi 
1160 koronát; Moldovánné-Circus Pareszkéva 
nagyhalmágyi munkaképtelen gör. kel. tanítónő 
részére évi 580 koronát ; Badoiu János vol-
kányi munkaképtelen gör. kel. tanító részére 
évi 700 koronát; Ilritz Endre érkörtvélyesi 
gör. kath. el. isk. munkaképtelen tanító részére 
évi 780 koronát; Goicsea György szászhermányi 
munkaképtelen gör. kel. tanító részére évi 700 
koronát ; Kaitár István gyergyóalfalui elaggott 
róm. kath. tanító részére évi 1240 koronát ; 
Tamaskó János nyögéri róm. kath. el. isk. el-
aggott tanító részére évi 700 koronát ; Komis 
Mária apátfalvai munkaképtelen közs. óvónő 
részére évi 360 koronát ; Kohid Lázár gyön-
gyösi munkaképtelen áll. el. isk. tanító részére 
évi 1380 koronát. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap általános lelkesedest 

keltett közgyűlése után a tagok (a vidékiek 
kivétel nélkül) a VIII. ker. polg. kör föld-
szinti vendéglőjének egyik külön termében 
gyűltek össze ebédre. A közgyűlés lelkes, egyet-
értő hangulatát a fehér asztalhoz is magával O o 
vitte a tanítóság. A felköszöntők sorát Ujváry 
Béla elnök kezdette meg, ki a királyra mon-
dott köszöntőt, amit a társaság tagjai állva 
hallgattak végig és zajosan megéljenezték a 
királyt. Pallós Albert, a Kolozsmegyei Ált. Tanító-
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testület elnöke, dr. Berzeviczy Albert minisz-
terre mondott lelkes felköszöntőt, Józsa Mihály 
Halász Ferenc min. oszt.-tanácsost, a Tanítók 
Házai igaz barátját, Tóth József kir. tanfel-
ügyelő Ujváry Béla elnököt, dr. Göőz József 
Fazakas Józsefet és Arányi Antalt köszöntötte 
föl. Mondottak még felköszöntőket Tóth Józsefre, 
Pcterfy Sándorra, dr. Göőz Józsefre, az Eötvös-
alap tisztikarára, Kozma Ferenc és Józsa 
Mihály gondnokokra, (a Szabolcsmegyei Ált. 
Tanítótestület elnöke) a tanítóság egyetérté-
sére, melynek a f. é. közgyűlés oly fényes 
jelét adta, a kolozsvári kartársakra stb. A 
barátságos ebéd lelkes hangulatban ért véget. 

— Lapunk mai számából, annak dacára, 
hogy V» ív mellékletet adunk, — melyet 16/a, 
16/b stb. jelzéssel láttunk el — számos köz-
lemény szorult ki, ezek közt a Tanítók Tanács-
adója is, mely pedig már több oldalra terjed. 
Szíves elnézést és türelmet kérünk. Mai szá-
munkban közöljük a Népiskolai Könyvtárakat 
Intéző Bizottság előadójának az ifjúsági iro-
dalomról írt nagybecsű tanulmányát, melyre 
külön is fölhívjuk t. olvasóink figyelmét. A nép-
iskolai könyvtárakra vonatkozó miniszteri ren-
deletet lapunk jövő számának Hivatalos részé-
ben közöljük, de már előre fölhívjuk rá az 
érdekelt körök figyelmét. 

— Fölhívás a hazai néptanítókhoz. A 
kolozsvári „Tanítók Hunyadi flázá"-unk föl-
avatása szeptember hó második felében lesz. 
Ezen fölavatási ünnep alkalmából a 31. Tanítók 
Országos Bizottsága is díszgyülést tart. Ügy 
az Országos Bizottság, valamint az Eötvös-alap 
elnöksége fölhívja az illető tagokat, hogy akik 
ez ünnepi alkalomra Kolozsvárra óhajtanak 
utazni, szeptember hó 15.-ig, mint végső 
határidőig, okvetetlenül jelentkezzenek, akár 
levelező-lapon is, Pallós Albertnél, a Kolozs-
megyei Ált. Tanítótestület elnökénél (Kolozsvár). 
A szeptember 15.-i határidőn túl érkező jelent-
kezések figyelembe nem lesznek vehetők. A vasúti 
igazolványokért jelentkezők pontosan jelöljék 
meg, hogy melyik vasúti állomásról indulnak s 
s hogy Budapesten át, vagy másfelé utaznak-e 
Kolozsvárra ? Lehetőleg lakásokról is lesz gon-
doskodva. 

— Jutalomdíjak gyümölcsfa-tenyész-
tésért. A magyar földhitelintézet által község 
faiskola-kezelő tanítók és gyümölcsfa-tenyésztést 
oktató községi kertészek részére a gyümölcsfa-

tenyésztés terjesztése és oktatása körül szerzett 
érdemeik elismerése céljából az 1904. évre kitű-
zött 23 darab jutalomdíj közül az e célra alakult 
bíráló-bizottság csak 21-et talált kiadhatónak 
és így: a 600 koronás I. (első) jutalomdíj at : 
1. Burány József esztergomi gazdasági egye-
sületi és városi kertésznek; a két darab 400 
koronás II. (második) jutalomdíjat • 2. Pribék 
József mohácsi (Baranya vm.) tanítónak és 
3. Gesztesi Péter újszentannai (Arad vm.) tanító-
nak, a kitűzött 20 drb 200 koronás III. (har-
madik) jutalomdíj közül pedig egyet-egyet : 
4. Kótai Sándor sajkásgyörgyei (Bácsbodrog 
vm.) ; 5. Géher Lajos derecskei (Bihar vm.) ; 
6. Szabó Sámuel vasadi (Bihar vm.) ; 7. Weber 
Vilmos segesvári (Nagyküküllő vm.) ; 8. Tarcsa-
falvi Albert vargyasi (Udvarhely vm.) ; 9. Graef 
Nándor lekeneei (Besztercenaszód vm) ; 10. 
Dankó András gyékési (Hont vm.); 11. Maksa 
József salamoni (Ung vm.) ; 12. Bartha Béla 
viszneki (Heves vm.); 13. Dénes Lajos berzencei 
(Somogy vm.) ; 14. Weinacht Lukács tagyoni 
(Zala vm.); 15. Wolf Ádám gyülvészi (Torontál 
vm.); 16. Hanusz Győző kisváradi (Nyitra 
vm.); 17 Kodrea György alsóucsai (Fogaras 
vármegye) ; 18. Boldor Ánániász feketehalomi 
(Brassó vm.) ; 19. Sebestyén Vince gencsi 
(Szatmár vm.) ; 20. Csizsek János sas vári 
(Nyitra vm.) ; és 21. Paszulyka Péter veres-
marti (Ugocsa vm.) tanítónak ítélte oda a 
bizottság. 

— Pályázati hirdetmény. A Nógrádvár-
megyei Tanítóegyesület pályázatot hirdet a 
Magyarországi Tanítók Árvaházi Egyesületénél 
üresedésben levő alapítványi helyére. Pályáz-
hatnak nógrádvármegyei tanítók fiárvái, vagy ezek 
hiányában nógrádmegyei szegénysorsú tanítók 
fiai. Pályázati határidő f. évi szeptember hó lO.-e. 
Kellően fölszerelt kérvények a Nógrádvármegyei 
Tanítóegyesületre címezve az egyesület elnök-
ségéhez Salgótarjánba küldendők. Salgótarján, 
1904. évi augusztus hó 23.-án. Az elnökség. 

o o 
— Kérelem. Margitai József igazgató kéri 

a csáktornyai áll. tanítóképző intézetnek azon 
t. volt növendékeit, kik a f. évi szeptember 
6-án tartandó intézeti jubileumi ünnepélyre 
való meghívót és programmot nem kapták 
volna, meg, szíveskedjenek egy levelezőlapon 
hozzá fordulni. 

— Halálozás. Bartal Mór nagymegyeri 
róm. kath. kántortanító f. évi aug. hó 9.-én 
életének 41-ik, tanítói működésének 22-ik évé-
ben meghalt. Özvegyet és 8 kiskorú árvát 
hagyott hátra. Áldás emlékére ! 

Tartalom : Eötvös-alap. — A magyar ifjúsági 
irodalom s a népiskolai ifjúsági könyvtár. — Hiva-
talos rész. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető : KEOLOPP ALPEÉD. 

A gabonatermések fokozása. 
A mai nehéz viszonyok között élő gazdának 

minden szorgalma, munkája mellett még alapos 
tudásra is van szüksége, hogy kis gazdasága 
jövedelméből fokozódó kiadásait fedezhesse, 
családját tisztességesen eltarthassa, s ha marad, 
vagyonkáját gyarapíthassa is. 

Minder régen sokkal könnyebb volt, mert 
rendelkezésére állott a régi gazdáknak a tápdús 
talaj. Mivel azonban régi gazdáink csak arra 
törekedtek, hogy minél több gabonatermésük 
legyen, épen ezért gabonát gabona után ve-
tettek ugyanabba a földbe ; elég botorul föl-
törték a réteket, a legelőket s szántófölddé 
alakították át, aminek azután az a szomorú 
következménye lett, hogy az állatállományuk 
megcsappant, kevesebb trágyájuk lett, föld-
jeiket nem trágyázhatták : s évenkénti gabona-
termésük mindig kevesbedett, míg végre el-
jutottunk ahhoz a szomorú időponthoz, hogy az 
igen szerénynek nevezhető 7'38 q. országos 
átlagot ma már jó termésnek veszik. 

A mai kor gazdájának tehát arra kell töre-
kednie, hogy ezen csekély átlagtermést fokozza, 
anélkül azonban, hogy ezen törekvése a talaj 
elszegényedését, kimerülését vonná maga után. 

Már most az a kérdés, hogy mi úton-módon 
lehetne azt az évi termést fokozni úgy, hogy 
gazdálkodásunk a talajzsarolásnak még látsza-
tával se bírjon ? 

Ezen célt csak úgy érhetjük el, hogy ok-
szerűen mívéljük a földet; bizonyos időközökben 
trágyázzuk azt : ha jó vetőmagot használunk 
vetésre ; ha a növényeket bizonyos tervszerű 
egymásutánban termeljük s végül fejlődésük 
alatt a szükséges gondozásban, ápolásban része-
sítjük. 

Lássuk ezen pontokat egyenként s vizsgáljuk, 
hogy alkalmazásukból háramlik-e a gazdára 
haszon ? 

A legfontosabb talajmunkálat a szántás. 
Ezáltal érjük el a talaj megf'orgatását, össze-
keverését, a trágya alátakarását, a gyomok 
irtását stb. 

A szántások 3—6 heti időközben kövessék 
egymást. Homokos, laza talajon 3—4 hét, a 
kötött agyagtalajon 5—6 hét szükséges ahhoz 
a kémiai és fizikai átalakuláshoz, amit a talaj 
beéredésének nevezünk. A beéredett talajt meg-
ismerhetjük arról, hogy fölverte a gyom, lábunk 
alatt besüpped, ruganyos lesz. 

A különböző szántások közül különösen a 
sekély és az őszi mély szántás nagyfontosságú 
a gazdára nézve. A sekély szántással késle-
kedni nem szabad. Mihelyt fölszabadul a föld 
a termény alól, azonnal föl kell szántani. Es 
ez az el.-ő szántás annál tökéletesebb lesz, 
minél jobban fordít s minél vékonyabb föld-
szeletet hasít el az eke. 

A sekély szántással irtjuk a gyomokat, 
takarjuk alá a trágyát, ugyancsak a sekély 
szántással érjük el a tarlómaradványok elkor-
hadását is. Mert a lefordított vékony föld-
rétegen keresztül azok a tényezők, amelyek a 
korhadást, a rothadást előidézik, t. i. a meleg 
levegő és a nedvesség könnyen jutnak oda. 
A sekély szántás után a gyomok kikelnek s 
ezeket azután a következő melyebb szántással 
lefordítván, megsemmisítjük. Epen ezért sietni 
kell a sekély szántással. A másik főok a 
sietésre pedig az, hogy a tarló a termény 
lekerülése után még elég nedvességgel "bír. 
Már pedig csak a nyirkos talajon végezhet az 
eke tökéletes munkát. Ha késünk, akkor ki-
szárad, megkeményedik a talaj, amikor is az 
eke nem jól fordit, rögöket vet. 

Mivel az előbb említett átalakuláshoz szük-
séges a nedvesség, azért azon kell lennünk, 
hogy azt megőrizzük. Ezt pedig a boronálás 
segítségével érjük el. Boronálással ugyanis 
megrongáljuk a talaj hajcsövességét, a nedves-
ség könnyen nem párologhat el. 

Ha pedig azt tapasztalnók, hogy a szántás 
nagyon száraz, akkor a hengerezés vezet célhoz, 
mert a hengerezés által a talaj mélyebben 
fekvő nedvességét hozzuk föl az alászántott 
gyökértarló-maradványokhoz. 

A gazdára nézve a második fontos szántás, 
az őszi mély szántás. Alkalmazásából nagy 
haszon, elmulasztásából pedig nagy kár háram-
lik a gazdára. Sajnos, hogy kisgazdáink túl-
nyomó része még mindig nem látja be az őszi 
mély szántás hasznosságát. 

Legyen szabad azon számtalan előny közül 
néhányat fölsorolni állításom igazolására. 

A míveleti növények nagy része a talaj felső 
rétegében gyökerezik s onnan nyerik tápláléku-
kat. Minél mélyebben munkáljuk meg a talajt, a 
gyökerek annál mélyebbre hatolhatnak a talajba, 
több tér, több táplálék állván rendelkezésre, a 
növények szebb fejlődésnek indulnak. 

Mivel a gyökerek mélyen hatolhatnak a 
talajba, ennélfogva erősebben megkapaszkod-
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nak, nem dűlhetnek meg olyan könnyen, mint 
a sekélymíveleti talajon. 

A mélyen megmunkált talaj lyukacsosabb 
lévén vastagabb rétegben, épen ezért sok 
nedvességet is tartalmaz, és e nedvességet 
sokkal tovább megőrizni képes, mint a sekélyen 
mívelt talaj : tehát a növények a szárazságtól 
sem szenvednek annyit, mert még akkor is 
nedves a talij a mélyebb rétegekben a gyö-
kerek körül, amikor a sekélyen munkált talaj 
kiszáradt, megkeményedik, megcserepesedik. 

Amellett, hogy a mély mívelés által lazábbá, 
porhanyóbbá tesszük a talajt, még javítjuk is. 
Kész tápanyagtartalmát növeljük is. Ezt úgy 
kell érteni, hogy az őszi mély szántással u. n. 
vadföldet hozunk az ekével a föld szinére. 
Ez a vadföld pedig a hideg, a levegő, a ned-
vesség behatása következtében „ megszelídül 
Vagyis a nyers ásványi tápanyagok, vízben 
oldható s a növények gyökerei által fölvehető, 
úgynevezett kész tápanyagokká alakulnak át. 

A mélyítést egyszerre nem, hanem csak 
fokozatosan szabad keresztülvinni. Ha nagyon 
vastag nyersföldet hoznánk föl, akkor az egy 
tél folyamán nem szelidülne meg, s a növé-
nyeknek csak ártalmára lenne. Az őszi mély 
szántást hengerezni, fogasolni nem szabad. 
Minél nagyobb rögöket, hantokat vágjon az 
eke, annál jobb, mert annál nagyobb felület 
lesz adva az előbbi tényezők behatásainak. 

A trágyázással a termésmennyiséget nagyon 
fokozhatjuk. A trágyázás által pótoljuk a 
növények termései által elvitt tápanyagokat. 
Ha nem trágyáznék a talajunkat, mindig 
kisebb termésünk lenne. Olyan a trágya a 
földnek, mint az állatnak a takarmány. Ha 
nem eszik az állat, elgyengül, elerőtlenedik, 
munkáját végezni nem tudja, élete lassú 
haldoklás. Épen ilyen a föld is. Ha a foly-
tonos termelés által elvitt tápanyagokat nem 
pótolnék, termésünk mindinkább silányabb, 
gazosabb lenne. Hogy a talajt mikor és milyen 
trágyával javítsuk, ez mindig a talajtól függ. 
Általában véve mondhatjuk, hogy a homokos 
talajt minden 3., az agyagos talajt minden 
4. évben kell trágyázni. Homokos talajra 
inkább érett szarvasmarha- és sok nedvességet 
tartalmazó sertéstrágyát adunk ; agyagos talajra 
pedig megfelelőbb a heves hatású ló- és juh-
trágya. Az istálló-trágyát a trágyatelepen kell 
kezelni. A kezelés akkor tökéletes, amikor 
minél több növényi tápanyagot tud a gazda 
visszatartani, megőrizni. Különösen fontos a 
trágyáié megőrzése, mivel ez az összes növényi 
tápanyagokat oldott állapotban tartalmazza. 

A trágyát a trágyatelepről kihordjuk a 
szántóföldre s ott azonnal elteregetjük. Hibás 
eljárás a kisgazdáktól az, hogy a kihordott 

trágyát kupacokban hagyják állani hosszú időn 
keresztül. Ez vesztességgel jár rájuk nézve : 
mert egyrészről igen értékes tápanyagok lég-
nemúvé válnak s elszállanak ; tehát a trágya 
tápértékéből sokat veszít; másrészt pedig az 
eső is sok tápanyagot lemos a földbe s így 
csak az a hely trágyáztatik meg jól, ahol a 
trágyakupac állott. A kilúgozott, kimosott 
trágyával azután nem is lehet javítani a talajt. 

A gazdaságilag sokkal előrehaladottabb kül-
föld kisgazdái az emberi ürüléket is sikerrel 
használják föl a talaj javítására. Nem is csoda, 
mert az emberi ürülék a legértékesebb trágya, 
mert minden növényi tápanyagot nagv mennyi-
ságben foglal magában. Milyen kitűnő minő-
ségű trágyát nyernének gazdáink, ha az emberi 
ürüléket homokkal, földdel szagtalanítanák s 
az istállótrágyával kevernék ! Ez által kettős 
célt szolgálnának, u. i. jobb trágyát nyernének, 
másrészről pedig a közegészség ügyének is 
tennének szolgálatot, mert épen az emberi 
ürülék az, amellyel a legtöbb ragályos betegség 
terjedni szokott. 

Ha elegendő mennyiségű istállótrágyával 
nem rendelkezik a gazda, akkor a termések 
által kimerített talajerőt nem képes pótolni. 
Ily esetben a gazdálkodása: rablógazdálkodás; 
eredménye pedig a kimerült talaj, a gyenge 
termések. Hogy ezt elkerülhesse, gondoskodnia 
kell oly anyagokról, amelyekkel ezeket meg 
tudja akadályozni. Ezek az anyagok a mű-
trágyák. A műtrágyák használata olyan esetben 
indokolt, amikor nincs elegendő mennyiségű 
istállótrágya, vagy ha a talajból egyik vagy 
másik növényi tápanyag hiányzik. Ha vala-
melyik tápanyag hiányzik, akkor a növény 
élete tengés, a termés eredménye pedig kevés. 
Ily esetben a műtrágyák alkalmazása annyival 
gazdaságosabb, mivel ha istállótrágyával' pó-
tolnék a hiányt, akkor igen sok trágyára 
lenne szükségünk s nem is járna nagy haszonnal, 
mert a talajnak csak a hiányzó tápanyagra lévén 
szüksége, az istállótrágyában foglalt több táp-
anyag a termést nem fokozza. 

Hogy milyen műtrágyát kell a gazdának 
használni, azt maga a talaj mutatja meg Ha 
u. i. azt tapasztalja, hogy földjén sok szalma, 
de kevés szem terem, hol a gabona megdűl, 
akkor azt következtetheti, hogy a talajban 
sok a nitrogén, de kevés a foszforsav, amit 
pótolnia kell. Ha pedig azt tapasztalná, hogy 
földjén sem a gabonafélék nem díszlenek, sem 
a takarmánynövények nem adnak kielégítő 
termést, úgy nitrogén és foszfortartalmú trágyára 
van szüksége. Mielőtt a gazda a műtrágyát 
nagyban alkalmazná, célszerű, ha előbb kísér-
letet végez, hogy alkalmazása haszonnal jár-e ? 
E végből egyenlő nagyságú parcellákat szakít 
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legyen 

ki földjéből s egyet trágyázatlanul hagy, a 
többit pedig műtrágyákkal javítja. A termés-
eredmények mutatják aztán meg, hogy hasz-
náljon-e műtrágyát vagy sem. 

A termésnek űgv mennyiségét, mint minő-
ségét nagyban befolyásolja a vetőmag. Ha 
rossz a vetőmag : gyenge, silány lesz a termés 
is. Nagyon is igaz ez a közmondás : „ Aki 
ocsút vet, gazt arat." Az a gazda, ki a gabo-
nájának javát piacra viszi, s csak az alját 
hagyja meg vetésre, nem is számíthat jó 
eredményre. 

Legyen a vetőmag egészséges, nehéz, fényes 
ü, száraz,, ne legyen semmi szaga sem; 

jó csiraképességü, amiről a csíráztató 
próba által győződhetik meg ; legyen tiszta, 
amit a rostálás és a triörözés által érhet el. 
A búza, a rozs vetőmagját csávázni is kell, 
hogy a gabonaüszög spóráit a rézgálic-oldat 
megsemmisítse. 

A gabonafélék, amint már előbb is említet-
tem, a talaj foszforsav-tartalmát veszik külö-
nösen igénybe. Épen ezért kell olyan növények-
kel fölváltva termelni, amelyeknek nincs foszfor-
savra annyira szükségük, hanem inkább más 
növényi tápanyagot dolgoznak föl. A gabona-
félék, amint tudjuk gyomnevelő növények. 
Amellett, hogy a talajt zsarolják, még el is 
gyomosítják azt. Épen ezért a gabonaféléket 
úgy kell a vetésforgóba beillesztenünk, hogy 
olyan növények előzzék meg s következzenek 
utánuk, amelyek a gyomokat elnyomják s 
amelyek a talaj foszforsav tartalmát sem 
dolgozzák föl oly nagy mértékben. Ilyenek a 
takarmányfélék és a kapásnövények. 

A gabonaféléket fejlődésük alatt ápolni s 
gondozni kell. Tavasszal meg kell fogasolni. 
Ha azt látnók, hogy igen sűrű, buja, úgy, 
hogy a megdüléstől kell tartanunk, akkor 
pedig tanácsos lelegeltetni, sarlózni, mielőtt 
még kalászba menne s legvégső esetben pedig 
leliengereztetni. Ha felfagyott a vetés, akkor 
fogasolás helyett tavasszal meghengereztetjük. 
A felfagyott vetést hígított trágyalével lehet 
javítani. 

Ha télen a hó felső rétege felolvad és meg-
fagy, akkor egy jégkéreg képződik a hó fölött, 
ami a növények párolgását megakadályozza. 

Ilyenkor kipállik a vetés. Ez ellen úgy véde-
kezünk, hogy állatokkal megtöretjük a jégpán-
célt, így helyreállítjuk a szellőztetést. 

A gazdának gondoskodnia kell vízlevezető 
árkokról, barázdákról, nehogy a hólé, az eső 
összegyűljön egyes mélyebben fekvő helyeken 
s ott a növényzetet megsemmisítse! A gazdának 
küzdelmet kell tehát a természettel folytatnia, 
ha azt akarja, hogy munkájának gyümölcse 
legyen. 

Az elősoroltak azok a tényezők, amelyek 
alkalmazásával a gazda gabonatermését fokozni 
bírja, anélkül, hogy a talajt a termőerejétől meg-
fosztaná. Ezek azok, melyekkel jövedelmét sza-
porítani tudja s földjét nagyobb értékűvé teheti. 

(Somogyszentimre.) Hiedlmayer Sándor. 

A tehenek és a tej. 
Talán nem lesz érdektelen a tejről egyet-

mást elmondani, úgy is mint közhasznú dolog-
ról, de úgy is mint igen érdekes dologról. 

Az embernek, úgy mint minden emlős állat-
nak, legelső és nélkülözhetlen tápláléka a tej. 
Éneikül sem embert, sem emlős állatot föl-
nevelni nem lehet, mert ezen édes, fehér folya-
dék a test fenntartásához és fejlődéséhez okvet-
lenül szükséges összes anyagokat foglalja magá-
ban, és mivel a gyomor az élet első heteiben, 
illetve hónapjaiban el nem bír más tápanyagot, 
csakis ezen tápláló folyadékot, azért határo-
zottan nélkülözhetetlen az élet fenntartásához. 

Nézzük már most, hogy tulajdonképen miből 
is áll a tej? Hogy azonban rövid és tömör 
legyen kis cikkem és könnyen áttekinthető is, 
legjobbnak vélem, ha mondanivalómat egy 
könnyen áttekinthető, igen érdekes táblázatba 
foglalom, hogy mindenki hamar tisztában legyen 
azzal. Közlöm pedig a táblázatot Dr. Eugen 
Werner „ Katechismus der Milchwirtschaft" 
(A tejgazdaság kátéja) c. művéből és közlöm 
azért is, mert többféle tejnek összetételét hozza, 
és így könnyen összehasonlíthatjuk az egyes 
tejeket. 

Aki az alábbi táblázatot figyelemmel nézi 
és tanulmányozza, az sok érdekes dolgot fog 
abban találni. 

íme a táblázat : 

Különféle te jnek vegytani átlagösszetétele : 

Alkatrészek 
T e h é n t e j Kői tej Kecsketej J u h t e j Kancatej Szamártej Sertéstej Alkatrészek 

Ingó határok % 1 Átlag % % % % °/o % % 

Víz 
Zsír 

Kehérnye (albumiu) 
Tejcukor 
Ásványi anyagok . . 

83-65—90-00 
2-00-4.50 

0-20—0-70 
3-00—5-50 
0-60—0-80 

87-25 
3-50 
3-50 
0-60 
4-30 
0-75 

87-1-89-5 
2-5—3-9 

j 1-0—3-9 
3-8—6-0 
0-1-2-4 

86-5 
4-2 
2-8 
1-5 
4-2 
0-8 

81-2 
5-8 
5-5 
1-7 
4-8 
4-0 

90-7 
1-2 
1-3 
0-7 
5-7 
0-4 

89-9 
1-4 
1-3 
0-7 
5-3 
0-4 

88-17 
1-03 

} 7-36 
2-26 
1-18 

36* 
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Ezen érdekes tabellából a tejnek összetételeit 
tanulmányozni könnyű dolog. 

De mi most csak a tehén tejéről akarunk 
szólani, mert hisz ez a tápszer oly általános-
ságban terjedt el, hogy azt nemcsak minden 
ember ismeri, hanem kisebb-nagyobb mérvben 
minden ember táplálkozik is vele. Hogy tej, 
vaj, sajt vagy túró alakjában, vagy lőtt ételek-
ben mint pótlék, az már teljesen mindegy. 
Sőt újabban a gazdaságnak és így az államnak 
is igen tekintélyes, jövedelmező forrását képezi. 
Mert mit is érne a tehéntartás, ha tejét nem 
tudnók értékesíteni ? Hisz akkor a tehén után 
nyert legnagyobb hasznot egyszerűen elveszít-
jük. Azért arra kell törekednünk, hogy a tejet 
minél jobban értékesíthessük. 

Magyarországon átlag véve igen jól értéke-
síthetjük tejünket, mert a vajkészítésre be-
rendezett tejszövetkezetek átlag 9—10 fillért 
fizetnek literenként a tejért, aminél nagyobb 
árt a külföldön sem igen érnek el, legföljebb 
egyes tejcsarnokokban, ahol a nyers tejet 
adják el. Ez persze nálunk is nagyobb jöve-
delmet biztosít; csakhogy kisebb helyeken nem 
lehet a tejcsarnokot tisztán tejeladásra beren-
dezni, mert nincsen rá fogyasztó-közönségünk. 
Ott azonban, ahol pl. vasút mentén van a 
tejszövetkezet, igen célszerű volna a tejet egy 
nagyobb, városi tejcsarnokba szállítani, habár 
a szállítási költség, a kannák beszerzése és 
rendben tartása, valamint a kezelő-személyzet 
fizetése nagyon sokat levon az árból és nagyon 
csekély különbözetre szállítja le a vajprodu-
kálásra berendezett tejszövetkezetek forgalmát 
a nyerstej-szállításra berendezett szövetkezetek 
forgalmával szemben. 

De most nézzük a különböző árakat. Hogy 
azonban most is könnyen áttekintő legyen, 
táblázatba foglalom ezt is össze, már amennyire 
lehet. Mindig a központi tejcsarnok árai ér-
tendők : 

A város neve 

Budapest 
Stockholm 
Koppenhága 
Bondesson, Svalöf (Svédorsz.) 
Pfund testvérek Drezdában . 

Teljes Sterili-
tej I zált tej 
1 liter fill. 

25 
21 
19-6 

9 
21-6 

2 5 
21 
19-6 

9 
21-6 

Vaj 

1 kg.K 
3-20 
2-52 
3-12 
2-70 
2-64 

Meg kell azonban jegyeznem, bogy Stock-
holm, Koppenhága, Svalöf és Drezda árai még 
1898-ból valók, míg a budapesti árak a leg-
újabbak. Továbbá megjegyzendő, hogy ezek az 
eladási árak. A beszerzési ár persze jóval 
alacsonyabb. így például : 

Pfund testvérek (Drezdában) adnak 1 liter 
tejért 14-4 fillért, eladják 2T6 fillérért. 

Stockholmban adnak 1 liter tejért 12'6— 
15-4 fillért, eladják 21 fillérért. 

Koppenhágában adnak 1 liter tejért 1T6 fil-
lért, eladják 19'6 fillérért. 

Ezen 3 példából is kitűnik, hogy milyen 
haszonnal dolgoznak a tejgazdaságokban. Igaz, 
hogy ez nem mind tiszta haszon, mert igen 
sok kiadás is jár vele, de azért még mindig 
igen szépen jövedelmez az egyes embernek 
ezen termelési ág, s így természetesen az állam-
nak is. 

De a fenti kis tabellából bizony azt is lát-
tuk, hogy Budapesten adják el legdrágábban 
a tejet és a tejterméket, és így.valószínű, hogy 
legdrágábban is szerzik azt be. (A beszerzési 
árt nem tudom.) 

Mindezekből persze az is következik, hogy 
ha már tejgazdaságot akarunk űzni, akkor 
olyan teheneket is kell tartanunk, melyek bő 
tejelők, mert a rossz tejelő tehén éppen olyan 
faradságba és annyi takarmányba kerül mint 
a jó tejelő, és amellett mégis sokkal kevesebb 
hasznot nyújt. 

A tej mennyisége és minősége mindig az 
egyéntől és a fajtól függ- Mert egy és ugyan-
azon fajnak két különböző egyéne két külön-
böző mennyiséget és minőséget ad, egyenlő 
takarmányozás mellett. Hogy azonban mégis 
lássuk, hogy átlag mennyi tejet várhatunk 
kedvező takarmányozás és bánásmód mellett, 
egyes ismertebb fajtáktól, felsorolok néhány 
átlag-adatot : 

magyar faj (fehér) . . 800 liter 
mürzthali 1900 „ 
bonyhádi fajta . . . 2000 „ 
simmenthali . . . . 2300 „ 
pinzgaui 2000 „ 
shorthorn 2200 „ 
ayrsbire 2500 „ 
allgaui 2500 , 
hollandi 3000 „ 

Mint már mondám, nagyon sok függ az 
egyéntől. Így pl. Svédországban Bondesson-nak 
volt egy „Rosio" nevű shorthorn-fajú tehene, 
amely tehén az 1897. évben 6001 liter tejet 
adott. Nehogy azonban valaki kételkedjék, 
ideiktatom a Bondesson által vezetett fejési 
naplóból lemásolt adatokat : 

Január . . 248 liter. Július . . 785 liter. 
Február . 60 „ Augusztus 589 „ 
Március . 568 „ Szeptember 515 ., 
Április . . 782 „ Október . 503 „ 
Május . . 809 „ November. 273 „ 
Június . . 830 „ December . 3 9 „ 

Átlag adott 16 V2 liter tejet naponként. 
Az „Alfa Separator" Részvénytársaságnak 

pedig „Hamra" nevű pusztáján volt egy 
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ayrshire-fajú, „Desie" nevezetű tehene, amely 
az 1897. évben 5000 liter tejet adott. 

Persze, ilyen tehenet azután nagyon jól is 
kell ám takarmányozni. Sőt nagyobb gazda-
ságokban az úgynevezett „individuális" (egyéni) 
etetés dívik, a mely abból áll, hogt jobb tejelő 
tehenek ' nagyobb adagot kapnak, mint a ke-
vésbbé jó tejelő tehén. Ennek kipróbálása 
végtelen egyszerű, t. i. egy mennyiségű és 
minőségű takarmányt adunk a teheneknek és 
minden egyes tehén í'ejési eredményét naponta 
gondosan feljegyezzük. így hamar megtudjuk, 
hogy melyik tehén a jó tejelő és melyik a 
kevésbbé jó tejelő. Ha már most a jó tejelő 
tehén takarmány-adagát nagyobbítjuk, akkor 
a, tejhoznm is nagyobbodni fog. Hogy azon-
ban arról is legyen fogalmuk, hogy Hamrában 
hogyan etetnek fejős teheneket, ideiktatom az 
akkori átlag takarmánv-adagot (egy tehén 
súlyát átlag 500 kgrnak véve) : 

4—6 kgrm herefű-széna, 
25 — 30 „ répa, 

4—5 „ erőtakarmány, 
melynek 'A-része repce és napraforgó-pogácsa, 
1A-része árpadara és Vä-resze zabdara. 

Táparánya = 1:6. 
Szárazállomány-arány = 1:9. 

Ilyen arányok mellett — hacsak valamire-
való tejelőképessége van egy tehénnek — kell, 
hogy fejlődjék a tejtermelés. De nincs is ez 
másképen. Egy német, igen jó közmondás azt 
tartja: „Die guten Kühe liegen in den Krippen", 
vagyis szószerint magyarul : „ A jó tehenek a 
jászolban feküsznek", amit különben nem nehéz 
megérteni. A jó és elég bő takarmánytól függ 
a tej mennyisége. Persze, első helyen mégis az 
állat egyénisége áll. 

Nálunk, Tolna- és Baranya megyében, a 
bonyhádtáj-vidéki fájta teheneket tartják. Ezek 
elég tejet adnak, a tej jó, maga az állat igen 
szép és talán nem olyan kényes, mint a többi 
nyugati fajta, hiszen ez magyarfajú tehén 
keresztezéséből jött létre. Aki azonban sok 
tejet akar, az tartsa a hollandi fajú teheneket, 
mely teheneket a baranya-selyei uradalomban 
is tartják (ha nem csalódom) s ott nagyszerű 
sajttermelés is van. 

Még azt akarom megjegyezni, hogy amilyen 
szép állat a bonyhádvidéki tehén, épp oly szép 
annak ára is. A 400—500 sőt 600 koronás 
tehenek nem tartoznak éppen a ritkaságok 
közé. Magam voltam jelen, mikor néhány évvel 
ezelőtt a Délmagyarországi gazdasági egyesület 
tagjai községünkbe jöttek tehénvásárlás céljából 
és egyik német gazdánkat kérdezték, hogy mit 
kér 17* éves üszőjeért? 150 forintot, mondá 
falubél ink. Talán 50 forintot gondolt? mondja 

erre csodálkozva a délmagyarországi gazda. 
Mert 150 forintért 2 tehenet veszek én otthon, 
minálunk. 

Hogy milyen ára volt az Alföldön a marhá-
nak, abból is kitűnik, hogy egy úriember azt 
mondta akkor leányának, ki szintén résztvett 
ezen a kiránduláson, hogy egy szép tehenet 
vesz neki, még ha 100 írtba is kerül az. Ezzei 
ő — az ottani fogaknak szerint, különös 
szép és drága tehenet gondolt vehetni, de bizony 
amikor idejött hozzánk, 300 frtot kellett egy 
kiváló szép tehénért adnia. Azóta persze a dél-
vidéken is megváltoztak a viszonyok, mert 
minden évben visznek a Dunántúlból oda álla-
tokat, a tenyésztés emelése céljából. 

Igaz az is, hogy nálunk — majd rosszat 
mondok — a gazdák jobban ápolják tehenüket 
és üszőjüket, mint saját gyermeküket. De olyan 
szakismerettel is rendelkeznek a szarvasmarha-
tenyésztésben, amely bámulatba ejtő, s így nem 
csoda, hogy 'szépen pénzelnek e szakképzett-
ségükből. 

(Tol/na-Tevél.) Kircs István. 

A hazánkban termő mérges 
növények. 

V. 
Kerti bazsarózsa (basa- vagy bazsálrózsa, 

bazsalyikom, pévenye vagy pünkösdi rózsa, 
tubarózsa. Paeonia pestiva Tsch.). Répái előbb 
édeses, majd égetően keserű ízűek ; frissen erős 
szagúak, szinte könnyezésre ingerelnek. Nagy 
tüszői is mérgesek; ezekkel pedig sokszor ját 
szanak a gyermekek. 

Ugyancsak mérges a közönséges zerge-
boglál' (bogláros torolya, sárga golyóbisvirág, 
tuszokfü). Ez könnyen ismerhető föl arról, hogy 
a csésze és sziromlevelei nem terülnek ki, hanem 
úgy maradnak, hogy az ember hajlandó a virá-
got bimbónak nézni. A jókora virág különben 
kénszínsárga. 

Szórványosan terem a magasabb hegyvidé-
keken és virít májustól júliusig. 

* 
Kerti I l l á k (álomhozó vagy francia mák. 

Papaver somniferum L.). A megmetszett 
éretlen mákfejből tejszerű nedv serked; íze 
émelygősen keserű. Ha megszárad, megbar-
nul és taplószerű tömege adja az opiumot ; ez 
bódító illatú. Akár a mák kórójának, kivált a 
fejeknek a forrázata, akár az opium hatása a 
következő: szédülés, bágyadtság, álmosság, az 
érzékek teljes eltompulása, eszméletlenség, lassú 
és gyenge lélegzés, gyér és gyenge szívverés, 
szűk szemcsillag, izomhüdés. Mérgezési esetek-
ben a gyorshatású hashajtó, tannin vagy az 

* 
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erős feketekávé segíthet ; a beteget sétáltatni, 
beszéltetni kell, mert ha elalszik, nem lehet 
már rajta segíteni. 

A munkába menő tudatlan anyák, a rossz 
cselédek, kik a rájuk bízott gyermekektől sza-
badulni akarnak, széltében az országban a 
mákkóró forrázatát itatják a kis gyermekekkel. 
Rengeteg gyermeket így ölnek meg az or-
szágban, s aki megmarad, nagyfokú barnba-
ságával ijesztő és intő példája lehetne az em-
beri gondatlanságnak. 

Hasonló hatása van a pipacs minden fajának. 
Leggyakoribb a közönséges pipacs (bújdosó, 
büdös- vagy pipacs-mák, cúcik, lúdmák, pity-
palatyvirág, veres mák. Papaver Rhoeas L.) 
Kopasz termése visszás tojásaiakii. Mívelt földön 
nagyon gyakori s a herében vagy lucernában 
veszedelmes lehet az állatjainkra. 

A bujdosó mák (P. dubiurn L.) Kopasz 
termése buzogányalakú. Az ördögmák (ék-
formájú, halovány vagy homokmák. P. Arge-
mone L.), a csekély mák (P. hybridum L.j, 
a havasi mák (P. alpinum L.j, a pyrenei mák 
(P. pyrenaicum L.) nagyon ritka és nem 
állandó növények. 

* 
Yérehulló lecskeíu. (Aranyfű, arannyal 

versengő, cinadó vagy cinadónia-gódirc, nagy 
fecskefü, sárga festőfü, vérrel harmatozó, vereslő 
fű. Chelidonium május L.) Évelő. Megnő egy 
méter magasra is. Az egész növény elálló 
szőröktől borzas, s ha bármely részét meg-
törjük, narancsszínű nedv serked belőle. Szár-
nyasán ós mélyen hasogatott levelei visszájukon 
kékes-zöldek. Karéjai tojásalakúak. Virága sárga, 
négyszirmú, a kétlevelű csésze fakadáskor lehull. 
Toktermése hosszú, göcsös és kopasz. Terem 
emberi lakások körül, erdők szélén, kerítések 
mentén az egész országban. Virít tavasztól 
késő őszig. Nedve csípős és kivált a gyökere 
mérges. 

* 
Fürtös repcsény (berzedt v. fürtös szegecs, 

hevítőfü. Erysimum repandum L.j Egyéves. 
Szára megnő 40 cm. magasra, de szikár lege-
lőkön akad 1—2 cm. magas, egy vir ágú pél-
dány is belőle. Lándzsás levele egyszerű, két- és 
háromágú szőröktől érdes ; széle kikanyarított 
vagy öblösen fogas. Virága kicsiny, okkersárga, 
négyoldalú, hosszú becője körülbelül olyan 
vastag, mint a vízszínben álló kocsány ; ter-
mésben igen terebélyes kóró. Terem legelőkön, 
parlagokon az egész országban. Virít május 
és júniusban. 

Mérgező hatása különösen a szárnyasakon 
mutatkozik és széltében az országban hull el főleg 
liba, helyenként tömegesen. Rokonfaja a liba-
döglesztő-repcsény. (E. crepidi folium Rckb.) 

Ez Erdélyben nagy ritkaság s a hazai mérges 
növények között szerepe nincsen. 

* 

A mezei mustár (erdei v. vetési repce, 
hangafű v. hangarepcsény. Sinapis arvensis L.) 
és rokon fajai (fehér és fekete mustár) szintén 
mérgező hatással lehetnek az állatainkra. Az 
első közönséges gyom, mely főleg zabvetésein-
ket lepi el és így nagy mennyiségben is kap-
hatják az állatok, az utóbbi kettőt f'őleg 
hamisított repcepogácsában kaphatják. 

Mind a 3, nagyobb mennyiségben fogyasztva, 
megtámadja az emésztő-készüléket, nagyfokú 
szomjúságot idéz elő, továbbá nyálfolyást és 
hasmenést is eredményezhet. 

* 
Aranyeső - zanót. (Ál-ébenfa, babtermő-, 

büdös- v. bűzfa. Fái bab v. zanót, sárga ákác. 
Cytisus Laburnum L.j 6 mét. magasságig fel-
növő cserje. Levelei emlékeztetnek a lóhere 
leveleire, hármasak, de jóval nagyobbak és 
kerülékesek, felül kopaszok, alul selymesek. 
Aranyszín-sárga virágai nagy, csüngő fürtök-
ben fejlődnek. Hiivelytermésének felső forradá-
sán vaskos orom húzódik. Kedves díszcserje, 
azonban gyökere, fiatal kérge és magja rend-
kívül erős mérget tartalmaz ; ez az úgynevezett 
cytisin, mely hatásában csaknem a sztrichnin-
nel egyenlő. 

A mérgezés tünetei főleg a nyak- és száj-
izmok erős görcsében és nehéz lélegzésben 
nyilvánulnak. A betegnek legföljebb tannint 
lehet adni és abszolút nyugalmáról kell gondos-
kodni : ha segítségről szó lehet, azt csak orvos 
adhatja, ha idejekorán érvényesítheti tudását. 

A hazánkban vadon termő. 27 zanótfaj leg-
többje szintén mérges, mérgező hatásuk azon-
ban sokkal .gyengébb. 

A kék ákác (Wistaria chinensis Dl.), 
kedves kerti kúszó - cserjénk, mely szintén 
minden részében mérges. 

* 
Tarka koronilla. (Kornilla, koronafürt, ko-

ronka, vasrózsa. Coronilla varia L.) Évelő. 
Szára egy méternél is hosszabbra nőhet és 
rendszerint a földön hever. Levele szárnya-
sán összetett, levélkéi hosszúkás tojásalakúak. 
10—20 virága gömbös vagy korona-alakú 
ernyőt képez. 5 sziromlevele közül kettő csónak-
alakra nőtt össze, ezek fehérek, csúcsuk bíbor-
színű. A csónak fölött és oldalt álló 2 szirom 
(az evezők) fehér, a felső, páratlan legnagyobb 
szirom (a vitorla) rózsaszínű. Hüvelytermése 
egyenes és hosszú. Terem utak szélén, köves, 
napos lejtőkön az egész országban. Virít nyár 
elejétől késő őszig. Szára és levele mérges. 

* 
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A fütejböl 33 faj tenyészik az országban. 
Ezek egyéves vagy évelő növények, egyszerű, 
többnyire lándzsás levelekkel. Ha bármely ré-
szét megtörjük, fehér, csípős tejnedv serked 
belőle. Virágzatuk ernyős és az ernyők ágai 
rendszerint 1 v. többször villásan ágasak. Lát-
szólagos virágja tulajdonképen szintén virágo-
zat : a csészeszerű, „cyathium"-ból hosszan ki-
nyúló magános termővirágot az egyporzójú 
porzós virágok veszik körül. A csészeszerü 
burok karimáján összesen 4 sziromszerű méz-
fejtő mirigy van. Toktermése 3 rekeszti. 

A legelterjedtebb hazai fajok: 
Farkasfü-tej. (Ebtej, farkasfü, farkas-, kutya-

vagy szamártej, kutyatejke, tejes fű. Euphorbia 
Cyparissias L.) Évelő, többnyire bokros növésű. 
Szára 35 cm. magas. Keskeny, szálas levelei 
főleg a meddő hajtásokon igen sűrűn állanak. 
Ernyős virágzata sokágú és minden ága ismé-
telten kétágú sugarakra válik szét. Virágzata 
félgömbös, sárga, mézfejtői félhold-alakúak. 
Toktermése szemcsés. 

Terem szikár legelőkön, parlagokon, árkok, 
útak szélén, árterületeken mindenütt az egész 
országban ; helyenként uralkodó gaz. 

Virít kora tavasszal június végéig és ősszel 
újból a tél beálltáig. 

Pusztai fütej. (Gerard füve, parti kutyatej. 
Euphorbia Gerardiana Jacq.) Évelő. Megnő 
félméter magasra is. Töve igen sok ágat fej-
leszt s mindig sűrűn bokros. Keskeny, lándzsás 
levelei sűrűn állanak, kopaszok, szürkék és épek. 
Gallérlevelei tojás-alakúak — háromszögüek, 
mirigyei többnyire rendesen kerülékesek, ritkán 
félhold-alakúak. Terem hazánk pusztáin, kivált 
homokos partokon, szikár, napos dombokon, 
helyenként seregszámra. Virít májustól őszig. 

Kis sárfü-tej. (Apró sármag, hasindító fű, 
kis sárfű, ugrógyökér. Euphorbia Esula L.) 
Évelő. Megnő egy félméter magasra is. Szára 
meglehetősen sűrűn leveles; levelei lándzsásak, 
ham.vasok ; tövük felé keskenyedők, csúcsukon 
fogasok. A virágzatok murvái vesealakúak vagy 
keresztbe kerülékesek : mirigyei kétszarvúak, 
sárgák vagy zöldek. Toktermése szemcsés. Te-
rem utak, szántóföldek szélén, árkok mentén 
az egész országban. Virít májustól júliusig. 

Parlagi fütej. (Euphorbia platyphylla L.) 
Egyéves. Szára 60 cm. magasra nőhet. Alsó 
levelei széles, fordított tojásalakúak, közepük-
től a hegyes csiícsukig aprón fűrészesek, ren-
desen kopaszok. Virágzata terebélyes, mirigyei 
keresztbe kerülékesek, szarvuk nincsen. Tok-
termése félgömb-alakú bibircsekkel van ritkásan 
megrakva. 

A napraforgó-fütej (Éklevelű kutyatej. 
E. helioscopia L.) nagyon hasonlít hozzá, de 

kisebb termetű, levelei ékalakú alapból lapic-
kásak, lekerekítettek és csúcsukon fűrészesek, 
termése sima. 

Terem szántóföldeken, utak szélén, mezőkön, 
napos dombokon az egész országban. Virít 
nyáron. 

Legnagyobbak a cötkény-fütej (E. palustris 
L., szattying-kóró) ós a fényes fütej (E. lucida 
W. et K.J. Mindkettő 1'5 m. magasra nőhet 
s mindakettő főleg a Tisza mentén gyakori. 

Valamennyi fűtej tejnedve mérges ; a jószág 
egyiket sem eszi künn a legelőn, szénában 
nehezebb a válogatás és ilyenkor vérvizelést, 
véres tejet és egyéb tüneteket okozhat. 

* 
Egynyári szélfii. (Disznóparéj, hasindító 

v. haslágyító fű, merkur-csilla v. fű, sérült fű. 
Mercurialis annua L.) Egyéves. Szára 50 cm. 
magas, 4-élü, ágai átellenesek. Levelei hosszú-
kás f tojásalakúak, durván fogasok. Kilenc 
porzójú, csak porzós virágai hosszú, vékony 
kocsányokon, csomókban fejlődnek, zöldek ; 
a termő virágok majd mindig más növényen 
párosával vagy hármasával nőnek rövid nye-
leken, a levelek hónaljában. Terem mívelt 
talajon, parlagon, erdők szélén, szórványosan 
az egész országban. Virít júniustól késő őszig. 

Évelő szélfü. (Mercurialis perennis L.) 
Évelő tőkéje tarackot hajt. Szára 30 cm. 
magas, egyszerű és hengeres. Levelei tojásdad-
lándzsásak és szárának alsó része leveletlen. 
Úgy a porzós, mint a termő virágok hosszú, 
vékony kocsányákon fejlődnek más-más növé-
nyeken, és pedig a porzósak mindig csomók-
ban, a termők gyakran magánosan. Terem 
árnyas erdőkben, gyepűkben, irtásokban az 
egész országban. Virít kora tavasszal. o o 

Mindkét szélfü indigót tartalmaz, ezért a 
szárításnál megkékülnek ; ugyancsak mind-
kettő minden része mérges is. Élvezetük heves 
bélgyulladást, vérvizelést és véres tejet ered-
ményez. 

* 

Kerti ricinnsz. (Cici, csudafa v. fű, Jónás 
fája v. kabakja, kerti berzseny, kiki, kikinos 
v. kikijona, Krisztus keze v. tenyere, Krisztus 
pálma, nagy sárfű, öt ujjú fű, repedő himboj, 
sárfűz, tökszár, törökmag, vakondokfa. Ricinus 
communis L.) s 

Ázsiából származó kerti növényünk. Tarka 
babszemhez hasonló csinos magja gyermekek-
nek kedves játékszer ; ez azonban a benne 
lévő ricin nevű erjesztő anyagtól rendkívül 
mérges. 

Elvezete heves gyomorfájdalmat okoz, hányás, 
hasmenés, nagyfokú szomjúság és erős görcsök 
kiséretében beállhat a halál is. 
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A jól ismert hashajtó-szer nem tartalmaz 
semmit a méregből, mert amikor az olajat 
sajtolják belőle, akkor a méreg az olajpogá-
csában teljesen visszamarad. 

* 
Télizöld -puszpáng. (Kuruszpán v. egy-

szerűen : téli zöld. Bums sempervirens L.) 
Levele kellemetlen szagú és mérges. o o 

(Arad.) Wagner János. 
(VI. közlemény a jövő számban.) 

A gazdaember ingyen-munkásai. 
Minden gazdálkodó igen jól tudja, mennyi 

kiszámíthatlan kárt okoznak neki a gyomok, 
burjánfélék, a különböző apróbb állatok, mint 
egerek, sáskák, csimaszok, hamuférgek, hernyók 
erdőn, mezőn, szőlőben, kertben egyaránt. 
A szorgalmas törekvő gazda elkövet ugyan 
minden lehetőt ezek irtására, ámde teljesen 
sikertelen maradna az ember minden törek-
vése, fáradsága, ha a jó Isten nem gondos-
kodnék róla azáltal, hogy rendelt a gazda-
ember mellé fáradhatatlan őröket, munkásokat, 
melyek minden kárpótlás nélkül védik a bir-
tokos fáradságának gyümölcsét, vagyonát a 
kár tevő gyomok, férgek ellen. 

Nem mások esek, mint a különböző gyom-
magvakkal és ártalmas rovarokkal élő hasznos 
madarak, továbbá a denevér, a sündisznó, a 
gyíkok és békák. 

Es mit tapasztalunk mégis ? Azt, hogy az 
ember néha rövidlátásból, tudatlanságból ; 
máskor előítéletből, babonájától is űzetve, 
ahelyett, hogy a gazdaságra hasznos e munká-
sokat méltányolná, védené, fáradhatatlan 
munkálkodásukban támogatná : valóságos irtó-
háborút folytat ellenük. Száz meg százféle 
módon igyekszik számukat apasztani, szaporo-
dásukat nehezíteni, aminek azután szomorú 
következménye s méltó büntetése az, hogy az 
ártalmas gyomok, rovarok, hernyók, külön-
böző férgek elszaporodnak, elnyomják a veté-
seket, semmivé teszik fáinkat, tönkreteszik a 
gazda nehéz fáradságának gyümölcsét. 

Az igaz, hogy a mind nehezebb megélhetési 
viszonynál fogva az ember fölhasznál ma már 
minden talpalatnyi földet s ezzel megfosztja 
búvóhelyéről az ártalmas férget és rovart, 
valamint tojásait és álcáit, de az is áll, hogy: 
valamint nincs kár haszon nélkül, azonképpen, 
haszon se lehet kár nélkül, úgy itt is az 
erdők, berkek, nádasok irtásával igen meg 
van nehezítve a gazdaember ingyen-munká-
sainak, a különböző hasznos állatok búvó-
helye, fészekrakása s ezzel együtt szaporo-
dásuk is. 

S hogy a gazdálkodásnál óriási mértékben 
hasznos állatok ma nemhogy szaporodnának, 
de évről-évre apadnak, ezzel szemben pedig 
a kártékony gyomfélék és rovarok napról-
napra szaporodnak, a gazda terményét mind-
untalan megtizedelik, sőt sokszor egészen 
tönkre is teszik, azt régen észrevették már 
és nemzetgazdasági szempontból is figyelemre 
méltónak és fontosnak találták az emberek 
s állatvédő egyesületeket alakítva, ma már 
mesterséges fészkekkel, etetőkkel és itatókkal 
szoktatják az egyes hasznosabb madárfajokat 
védettebb helyekre, elősegítik szaporodásukat 
és minden tekintetben a lehető legjobb véde-
lemben részesítik azokat. 

Miudezen óvintézkedésnek azonban csak úgy 
van meg a maga igazi jó eredménye, ha a 
hasznos állatok védelmezése minden ember 
vérévé vált volna. Ámde mit tapasztalunk 
napról-napra a nép között ? Azt, hogy a sze-
gény hasznos állatok mégsem részesülnek sehol 
a kellő védelemben. 

Mindenütt csak durva kínzással, irtással 
találkozunk, mintha az a szegény állat nem 
is az ember javára alkotott Isten teremtése 
volna. Mintha soha nem hallották volna, ha 
máskép nem, hát iskolás gyermeküktől e 
közmondást: „Hogyha az állatot kínzód, rossz 
szívedet elárulod." 

Nem jut eszökbe, hogy ha ezen ártatlan 
állatokat halálra kínozzák, agyonüldözik, 
fiókáikat, tojásaikat tönkreteszik, hogy ezáltal 
jóakaróikat, szövetségeseiket pusztítják el, 
utat nyitva ezáltal ellenségeiknek, a gyomok, 
a férgek seregének, azok szaporodásának. 

Ugv a munkásnak, mint a sokszor nap-
hosszat erdőn, berkekben kószáló gyermek-
seregnek nincs kedvesebb foglalkozása, a 
madárfészek keresésénél, madártojások szedé-
sénél, s jaj annak az ártatlan madárfiókának, 
amely kezökbe kerül : azt agyonéheztetik, 
szomjaztatják. Lábánál fogva, kötőt kötve reá, 
hurcolják maguk után. Es sok könyörtelen, 
durvalelkű szülő vagy felnőtt, ahelyett, hogy az 
ártatlan kis szenvedőnek kegyetlen kínzását 
beszüntetné, röhögve örvend a fiú okosságán, 
durvalelküségre szoktatva ezáltal azt már kis 
korában. Ne csudálkozzék azután, ha az a 
gyermek már kicsi korában, az ártatlan 
madárkák kínzásával, hozzászokva a könyör-
telen, lelketlen, goromba bánásmódhoz, vele is 
oly durvalelküen bánik el késő vénségében. 

Mi tanítók igyekszünk ugyan az iskolában 
azt a gyermeket a káros következményekre 
való fölvilágosítással leszoktatni az enemű durva-
lelküségről, de mind keveset ér az. ha az iskolán 
kívül, a nép között és a szülői háznál mindig 
ennek ellenkezőjét látja és tapasztalja. Há 
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denevért vagv baglyot fogott el valaki, irga-
lom nélkül hurcolja a szegényt kínpadra. S 
ráadásul büszkén dicsekszik vele, hogy ő ma 
is a kapura szegzett egy szárnyas egeret ; 
mondjuk ki nyiltan, büszkén fitogtatja a maga 
ingyen-napszámosával szemben elkövetett rossz-
lelküségét. Ha meg éppen gyík, avagy békára 
akadott az a valaki munkája közben, valóságos 
csudaszámba megy, ha Istentől megáldott józan 
eszére, könyörületes jó szívére hallgatva, meg-
kegyelmez az ártatlan állatnak s nem vagdalja 
darabokra. De vegyük lehetőleg sorrendbe a 
mi kis munkásainkat, s nézzük meg,, melyik 
mekkora mértékben barátja, segítőtársa a gazda-
embernek. 

Szólok először is a tisztán rovarevő mada-
rakról s ezek között a mi kedves, dalos fúle-
milénkről. Négyféle fülemilénk van: az úgy-
nevezett bájdalú, a veresbegyű, a füstfarkú és 
a magyar fülemile. Élelmük rovarokból áll: 
tehát hernyók, álcák, bábok, nyüvek, kukacok-
ból ; apró bogarak, szőrtelen hernyók, pókok, 
nappali és éjjeli kártékony pillangók, legyek, 
szúnyogok. A fülemilék tehát nemcsak kelle-
mes dalukkal gyönyörködtetik az embert és 
teszik kedvessé erdeinket, berkeinket, sőt kert-
jeinket is, de/ a kártékony rovarok irtásával 
nagy hasznot hajtanak nekünk és megérdemlik 
mindnyájunk védelmét. Hisz mint vándormada-
rak amúgy is ezren meg ezren vesznek el 
hosszú utazasuk alatt, az út fáradalmai közben. 

Aztán ott vannak az úgynevezett zenérelc. 
A barátka-, kerti-, lomb-, nádi- és a sászené-
rek ; a mocsári zenék és a nádi rigó. 

A kerti- és lombzenérek kedves kis és rend-
kívül eleven madárkák ; leginkább kertekben, 
erdőkben, bokrok és cserjékben élnek; azért 
igen nehezen láthatók, mert földre ritkán 
szállanak le, de fáról-fára, ágról-ágra ugrálnak 
s úgy fogdossák össze a gyümölcsre és minden-
féle fára veszedelmes hernyók, hamiiférgek, 
araszolok és iloncák káros fajtáit. Igen kedvesen 
tudják elfogni a repülő legyet, szúnyogot, 
lepkét s az apró bogarakat. A fák csúcsairól 
ugrálva szedik össze az oda telepedett ártalmas 
rovarok ezreit. 

A nádi- és sászenérek s a nádi rigó vizek 
mentén, nádasokban találhatók és a vizi növé-
nyeken tartozkodó rovarokkal és azok álcáival 
táplálkoznak ugyan, de ellátogatnak a berkekbe 
és a kertekbe is rovarok után kutatni. 

Epp olv megbecsiilhetlen ingyen-munkása a 
gazdának a barázdabillegető is. Mily jóleső 
örömmel nézi a szántóember, hogyan követi e 
kedves madár az alig húzott barázdában nyom-
ról-nyomra, mert tudja, hogy a szántás által 
fölfordított férgekre, kukacokra, csimaszokra 
vadászik. A vizek mentén és a réteken pedig 

valóságos irtóháborút folytat az ott élősködő 
ártalmas férgek, szúnyogok és legyek ellen. 

Az amúgy is közkedveltségnek örvendő és 
általános oltalomban részesülő fecskéről csupán 
annyit említek, hogy az nem áll, hogy a fecske 
elfogja a méhet. Magam is foglalkozom a 
méhészettel s volt alkalmam erről közvetlenül 
meggyőződni. Elfogdossa a szúnyogot, legyet, 
kisebb lepkéket, bogarakat, de a fullánkkal 
ellátott méhet és darazsat nem bántja. 

Hasznos állatkák még a cinkék (cinegék). 
Leginkább a lomboslevelü fás helyen tartóz-
kodnak. Hasznosságra nézve a nálunk tartóz-
kodó valamennyi madár fölött állanak, amennyi-
ben kitűnő étvágyuk van, bámulatosan szaporák, 
s így kiszámíthatlan azon ártalmas rovarok 
száma, melyeket fiaik élelmezésére évenként 
összeszednek. 

Báró Droste Ferenc természettudós, alaposan 
megfigyelt egy kék cinkecsaládot, hogy az öreg 
cinkék mennyire siettek percenként, sőt fél-
percenként is araszlókkal s más hernyókkal a 
fészekbe fiaikat etetni. 

A természettudósok megfigyeléseik alapján 
határozottan állítják, hogy egyetlen cinke egy 
év alatt 3—400.000 különféle ártalmas rovart 
pusztít el. Ne feledjük, hogy a cinkék nemcsak 
nyáron tartózkodnak nálunk, de a telet is itt 
töltik, amikor össze-vissza barangolva kertjein-
ket, ültetvényeinket, a legveszedelmesebb rova-
rok téli tojásait pusztítják. Tstennek is tetsző 
főt örek vésünk kellene legyen azért odahatni, 
hogy a cinkéknek tőrrel, hálóval, csapdával 
való, telenként divatozó könnyelmű és kegyet-
len összefogdosása megakadályoztassák és téli 
megélhetésük lehetőleg elősegíttessék. Hisz a 
zord tél mostohasága aműgy is eléggé kevesbíti 
a szegény kis fürge ingyenmunkásokat. 

Az eddig előszámlált madaraktól sok részben 
eltérő tulajdonságokkal és életmóddal bíró, de 
szintén hasznos madarak a rigófélék. A rigó-
félék földi gilisztával, csimazzal, csigával, nyü-
vekkel és a földön levő száraz levelek s bokrok 
alatt található különféle férgekkel táplálkoznak. 
A feketerigó igaz nagy kedvelője a cseresznyé-
nek, szőlőnek, hanem ez oly csekély kártétel 
ahhoz az óriási haszonhoz képest, mit a kárté-
kony rovarok pusztítása által éven át tesz, 
hogy számba sem vehető. A harkályok erdeink -
ben és gyümölcsöseinkben a szó szoros értel-
mében annyira nélkülözhetlen madarak, hogy 
tán legelőbb ezekről kellett volna említést 
tennem. 

Nálunk nyolc harkályfajta ismeretes. Télen 
át nálunk maradnak. Erős csűrük segítségével 
a rovarok által belepett fába lyukakat vájnak, 
s az ott élő rovarokat hegyes horgokkal ellátott o.' o 
nyelvökre fűzve kihúzzák. Nemcsak fáink őrei, 
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amennyiben évenként ezer meg ezer mindenféle 
fát mentenek meg a belé költözött ártalmas 
faférgek kártételétől, de akinek alkalma volt 
figyelemmel kisémi a harkályok életmódját, 
bizonyára azt is láthatta, hogy az erdőkön, 
gyümölcsösökön kívül meglátogatják a mezőt 
és szántóföldet is, ott csőrükkel lyukat vájnak 
s a földből is előszedik az ott tartózkodó 
gilisztát, tüsköt, sáskát, lótetüt és csimaszt. 

A csimaszok szorgalmas üldözője még a bú-
bos banka (büdös banka). Görbe, hosszú cső-
rével földalatti járásaikban keresi föl azokat. 
Kedves eledele a tücsök, sáska, szökcse, a 
cserebogár, a trágyában tartózkodó nyüvek és 
bogarak. 

S most áttérve a gazdasági növényekre 
káros gyom- és burjánfélék magvait irtó, úgy-
nevezett magevő madarakra, szólok először is 
a szántóvető kedves dalosáról, a kis pacsirtá-
ról. A pacsirta fiait a gabonában és réteken 
élősködő kártékony rovarokkal táplálja ; kifej-
lett korában pedig a veszedelmes gyomok, 
burjánfélék magvait irtja. Csak fájlalni lehet 
azt, hogy rossz emberek, vásott gyermekek 
évenkint mennyi pacsirtatojást és fiókát pusz-
títanak el. A sármányfélék kora tavasszal 
rovarokkal táplálkoznak, később fiaikat her-
nyókkal, kukacokkal etetik, az év nagyobb 
részében azonban a gazdára és gazdasági nö-
vényekre nézve legártalmasabb gyomok mag-
vaival táplálkoznak. 

A pintyfélék közül megernlítendők az erdei 
pinty, a tengelice, a zöldike, a kenderike és 
a hegyi pintyek. Rovarokat és gyommagvakat 
irtanak, kikelt fiaikat araszlókkal, az ilancák 
falánk hernyóival, apró bogarakkal, levelészek-
kel, sima hernyókkal táplálják, ősszel pedig 
a bogáncs, mácsonya, bojtorján stb. stb. a 
gazdára és a gazdasági növényekre káros gyo-
mok magvait irtják. 

Áttérve most az úgynevezett ragadozó ma-
darakra, fölemlítem a baglyokat, ölyvet és a 
vércsét. Igaz, hogy a vércse és ölyv végső 
szükség esetén elviszi a kis csirkét és réce 
fiát, de ezen kártétele számba se jöhet ama 
nagy haszon mellett, melyet a gazdának éven 
át tesz nagy mennyiségű egér, cserebogár, 
sáska és más nagyobb bogárfélék pusztításá-
val. A vércsét és ölyüt csak a vadászember 
pusztíthatja joggal, a gazda nem. 

A természetvizsgálók kimutatása szerint egyet-
len ölyv évenkint mintegy 6.000 egeret emészt 
föl. Ebner Sándor gazdatiszt mondja: „Midőn 
néhány év előtt nálunk is az egerek milliói 
garázdálkodtak, meggyőződtem, hogy az öly-
vek mindig ott tartózkodtak, hol legtöbb ege-
ret foghattak. Egy délnekdülő lucernást az 
egerek teljesen átlyukgattak. Egy őszi nap 

délután 31 ölyvet olvastunk meg, melyek 
részint a 30 holdas lucerna-táblán, vagy az 
annak tőszomszédságában ültetett fák gallyain 
tartózkodtak és pedig azért, hogy az egereket 
pusztítsák. " 

A baglyokról szólva, határozottan állítom, 
hogy aki ismeri a baglyok hasznosságát, az 
nem fogja üldözni azokat, kivévén a minden 
tekintetben kártékony nagy suholyt (uhu). Föl-
találhatók a baglyok a réten, legelőn, kertek-
ben, erdőn, hiúkban és istállókban egyaránt, 
tehát mindenütt, ahol csak szükség van rájuk 
és mindenütt üldözik a gazda ellenségeit, az 
egeret, patkányt és különösen az éjjeli kárté-
kony lepkéket és rovarokat. Törekedjünk arra, 
hogy a baglyokkal szemben eddig viselt köny-
nyehnü, lelketlen üldözések megszűnjenek. Mert 
sajnálattal kell elismernünk, hogy mai nap is 
léteznek oly durvalelkü egyének, kik, ha egy 
baglyot fogságba ejthetnek, nem ismernek na-
gyobb örömet, mintha azt a szegény állatot 
halálra kínozhatják. Legtöbbször elevenen szeg-
zik a kapura, vagy az istálló-ajtóra. Eszökbe 
se jut, hogy ezzel tudatlanságukat bizonyítják, 
mert legnagyobb jóltevőjiikkel bánnak rosszul. 

Áttérve az emlős állatokra, szólok először is 
a denevérről. Az ember vagyonát nemcsak 
nappali élősdiek támadják meg, de éjjel is 
éppúgy ki van téve egyes állatok kártételének, 
mint nappal. S vájjon mi apasztaná az éjjeli 
ártalmas rovarokat, lepkéket, molyokat, szúnyo-
got, ha nem a baglyok és denevérek ? A leg-
több rovarevő madár csak nappal röpköd és 
éjjel rejtekébevonul pihenésre; s így nem tehet-
nek semmit az éjjeli rovarok pusztítására. 

Rendkívül hasznos éjjeli munkása még a 
gazdának a sündisznó is. Buzgó fölkeresője az 
ártalmas bogarak, bábok, álcák, csigák és 

j gilisztáknak; igen ügyesen és nagy előszere-
i tettel vadászik az egerek és patkányokra is, 
j sőt fölkeresi tartózkodási helyöket és kiássa 
j őket földalatti rejtekükből is. 
I Szobákba, kamrákba zárni a sündisznót, 
! amint azt sok helyen teszik, nem észszerű, 
j mert ott nincs elég tere, hogy a gazda szolgála-

tára lehessen. 
És most végezetre szólok még röviden a 

békákról és gyíkokról is. 
A gyíkok egészen ártalmatlan, hasznos, 

kedves kis fürge állatok, s igazán nincs okunk 
azokat üldözőbe venni, mint a hogy azt széltében-
hosszában teszik. A gyík nem pusztítja ugyan 
az egeret, mint a kígyók, de a kisebbfajta 
kártékony rovarok pusztítását épp oly elő-
szeretettel űzi, mint a kígyó. 

A békák pláne annyira hasznosak, különösen 
a varangyos béka, hogy Angol- és Francia-

í országban az újabb időkben valóságos béka-
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vásárokat tartanak az egyes nagyobb kerté-
szetek. Sokszor adnak ki szép összegeket 
különösen a varangyos békáért, hogy kertjeikbe 
helyezhessék el azokat. A melegágyi növények 
veszedelmes ellenségeinek üldözésében a varan-
gyos béka nagy mester. 

Ezekben kivántam a gazdaember ingyen-
munkásairól szólani. 

Vegyük jól fontolóra az elmondottakat s 
igyekezzünk fölhagyni a hasznos állatok oktalan 
pusztításával. Fogjuk védelmünkbe őket, mert 
ők a mi érdeknélküli ingyen-munkásaink és 
jóltevőink. Tiltsuk el gyermekeinket az eddig 
gyakorlatban volt madárfogdosásoktól, fészek-
rongálásoktól, az oktalan és kegyetlen állat-
kínzásoktól. 

„Szeresd és megbecsüld a szegény állatot, 
Melyet Isten neked segítségül adott ; 
Hű, ragaszkodó lesz neked az az állat, 
Ha a szeretetet tapasztalja nálad." 

(Pócsfálva.) Ősz János. 

A termőhajtások vissza kurtítása. 
A szőlő zöld-munkái közt lényeges szerepe 

volna a termőhajtások visszakurtításának. Ámde 
ezzel a dologgal is úgy vagyunk, hogy nagyon 
sok szól ellene, de viszont nem egy ok szól 
mellette is. Bátran állíthatjuk, hogy szőlős-
gazdáink nagy része ezt a munkát nemcsak 
hogy nem alkalmazza, de még csak nem is 
ismeri. Azok pedig, akik ismerik, rendszerint 
összetévesztik az ú. n. csonkázással. Pedig ez 
két különböző dolog, s míg a csonkázás vajmi 
kevés szakértelmet kíván, addig a visszakurtítás 
már föltételezi a szőlő metszésének, mívelési 
rendszerének alapos ismeretét. 

A szőlő zöld-munkáihoz tartoznak: a szemek 
kicsípése (hasonlólag kevéssé ismert művelet), 
továbbá az igen fontos válogatás és kötözés; 
ezt követi a hónalj-hajtások eltávolítása s a 
tenyészet utolsó időszakában a csonkázás. E 
két utóbbi munka közé esik a termőhajtások 
visszakurtítása, melyről röviden szólni kívánunk. 

Ez a munka abban áll, hogy a szőlő azon 
hajtásait, amelyeken termés van, visszavágjuk. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy legjobb vissza-
vágni a termőhajtást a rajta levő legfelső fürt 
fölött 4 levélre. 

Ezáltal két célt akarunk elérni. Az első 
az, hogy a visszakurtított hajtás tápnedvei a 
fürt cukortartalmának gyarapítására fordít-
tassanak, másodszor pedig, hogy több tápanyag 
fordíttassék a jövő évi metszés szempontjából 
oly fontos ugarhajtások javára. 

Szálvesszős mívelésnél ez a dolog elég köny-
nyen megy, mivel ott a kitermett szálvessző 

a jövő évi metszésnél úgyis eltávolíttatik ; 
nem okoz tehát nagy nehézséget a szálvessző-
ből előtört hajtásokat a legfelső fürt fölött 
4 levélnvire visszavágni. J o 

Egész máskép áll a dolog a rövid-. vagy 
hosszúcsapra metszett tőkéknél. Itten különös 
gonddal kell megvizsgálni, hogy ezen művelési 
rendszer szerint jövő évre melyik idei termő-
hajtás válik fölöslegessé. Nagy hiba volna tehát 
visszakurtítani az ugarhajtást, vagy pedig azon 
fattyúhajtást, amelyet nagy gonddal nevelge-
tünk egy-egy fölugrott, tehát jövőre eltávolí-
tandó idősebb szárrész pótlása miatt. 

Aki nem föltétlen ura a metszés alapos 
ismereteinek, jobban teszi, ha avatatlan kézzel 
inkább hozzá sem fog a visszakurtítás hoz, 
melynek még egy hátránya van, s ez a követ-
kező : 

Minthogy a bekurtított hajtásban a vissza-
szorított tápanyagoknak csak egy része haszná-
lódik föl a fúrt fokozottabb képzésére, csak-
hamar líj hajtások fejlődnek a bekurtított 
részek végein, s akkor már a tápanyagot ezek 
fogják fölhasználni. 

Hogy ez ne történjék, a bekurtítás rnüve-
letét ismételni kell. 

És ez a művelet, amellett, hogy szakképzett 
munkaerőt kíván, még lassít és fölöttébb költ-
séges is. A szőlő virágzása után, a hónalj a-
zással egyidejűleg teljesítendő, tehát azon 
időben, mikor amúgy is drága a napszám. 

A nagy gonddal kötözött tőkéket újra föl 
kell bontani s hajtást hajtás után alaposan 
megvizsgálni, hogy melyiken lehet végezni a 
bekurtítást. 

Előnyéül azt hozzák föl, hogy ezáltal a tőke 
nagyobb beárnyékolásának eleje vétetik, továbbá, 
hogy „a visszakurtítás alkalmával eltávolított 
hajtásrészek a zöldoltványok készítésénél oltó-
hajtásul használhatók föl. Ezzel kikerülhető az 
a sokfelé alkalmazott és következményeiben 
fölötte káros eljárás, hogy a zöldoltáshoz szük-
séges oltóhajtásokat az oltványtőkéről rendszer-
telenül szedik meg, minden tekintet nélkül az 
illető hajtások hivatására". (L. „Útmutatás a 
szőlőmívelésre ".) 

Alig hinnők, hogy egy nagyobbacska, 10—12 
holdas szőlő birtokosa ezt a munkálatot is 
fölvenné az állandó munkák sorába. Ennél 
nagyobb szőlőben pedig egyáltalában nem 
alkalmazzák. Ott azonban, ahol intenzívebb 
kulturát folytatnak, kis területen kiváló finom 
csemegefajtákat termelnek, ott kellő szakérte-
lemmel végezhető, s csakis ily körülmények 
közt van helye a termőhajtások visszakurtí-
tásának. 

(Pozsony.) Gyövy Elemér. 
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Növénykértani levelek. 
(Szeptember hó.) 

Kedves kartársaim ! 
Nagy gondot okoznak a gazdának a répa 

különböző okokra visszavezethető megbetege-
dései is, amiért ezekkel is kimerítőbben kell 
foglalkoznunk. A bakteriozis az egészen zsenge, 
csak pár napos répanövénynél kétféleképpen 
nyilvánul ; ugyanis vagy a csirán csak egy 
barna folt válik láthatóvá (könnyű megbete-
gedés). vagy e folt későbben a csirát egészen 
körülfogja, mely esetben a gyökér hirtelen 
elvékonyodik s elpusztul (súlyos megbetegedés). 
A betegség támadása legelőször is a répa-
gyökér legalsóbb részén, a farkon tiinik föl, 
mely megfonnyad, összeráncosodik s kékes-
bama színt vesz föl ; későbben följebb terjed 
a kór s a szövetek bámulását s fonnyadását, 
úgyszintén a levelek eltörpülését s száradását 
idézi elő. A beteg szövetekben legtöbbször a 
Bacterium mycoides nevű alsórendű gombát 
találták föl, mely a kór nemzője gyanánt sze-
repelt. Ugyanezen betegségi tüneteket, a répa 
(jyökérfekélyét, egyéb gombák is (Phoma Betae 
Frank, Phythium de Baryanum Hesse stb.) 
idézhetik elő s így a baj igazi okának kiderí-
tése górcsövi vizsgálatot igényel. 

A védekezési eljárások a következőkből 
állanak : 

Magtenyésztéshez csak teljesen egészséges 
anyarépát szabad használni, amiért kerülni kell 
mindazon parcellákat, melyekben az utóbbi 
években bakteriozis mutatkozott ; akadályozzuk 
meg lehetőleg a magszárak eldülését, végezzük 
a cséplést s szárítást mielőbb s gondoskod-
junk a magnak száraz helyen történő eltar-
tásáról is. Sikerrel alkalmazható a mag hámo-
zása s 20 órán át 2 százalékos rézgálicoldatban 
történő pácolása is. Egyáltalában pedig moz-
dítsuk elő a növény erőteljes fejlődését s a 
gyökér normális kiképződését, amit a talaj 
okszerű előkészítésével, szakszerű trágyázással, 
a mag gondos megválogatásával s a vetés 
kellő gondozásával érhetünk el. Ha a baj 
körültekintő eljárásunk dacára mégis jelent-
kezik. legtanácsosabb a megtámadott táblát 
alászántani s egyéb terménnyel bevetni. Az 
elvermelésnél a beteg répa az egészségestől 
elkülönítendő. 

A répanövény levelei sokszor julius vagy 
augusztusban, szárazabb hőmérséklet mellett 
csak ősszel megfeketednek és elrothadnak. A 
betegség előbb a fiatal leveleket támadja meg, 
innen tovább terjed az öregebb levelek nye-
lére, miáltal ezek is elpusztulnak. A répa ezen 
fejrothadását a répatest szárazrothadása követi, 
mely abban áll, hogy annak felső húsos része 

kívülről befelé barnulni kezd, majd megfekete-
dik és elhal. A kártételt a Phoma Betae Frank 
nevű iromba okozza. o . 

Tartósabb szárazság, korai és ritka vetés a 
betegség terjedését előmozdítja, amit a véde-
kezésnél szem előtt kell tartani. A mag páco-
lása (csávázás) itt se maradjon el. Sokan a 
csonkázást, lelevelezést is ajánlják, mely abban 
áll, hogy a megnőtt leveleket legalább egyszer 
tövükön az egészen fiatal levelek meghagyá-
sával éles késsel levágjuk, sőt levágható az 
egész fej is, még pedig a répatesten keresztül, 
mely eljárást akkor alkalmazhatjuk, ha már a 
szárazrothadás mutatkozik. Miután a betegsé-
get előidéző gomba a répa sérülésein is szo-
kott föllépni, ezek lehető elkerülésére mindig 
legyen gondunk. Phomabeteg répát télire elver-
meini nem tanácsos. 

Alig hogy a répa kikelt és kiteríti szik-
leveleit, máris elszárad ; néha egész táblák 
pusztulnak így ki s új vetés válik szükségessé. 
A betegség támadása következtében a szik-o o 
levelek alatti szárrész a föld fölszinéhez közel 
megfeketedik s összezsugorodik, miáltal a nö-
vény szára e helyen fonal vékonyságúvá válik 
s az egész ledül. 

A kártételt gyökérfékëlynek vagy gyökér fenének 
nevezzük s úgy a takarmány-, mint a cukor-
répán észlelhető ; mindkettő azonban a beteg-
ség iránt főleg csak fiatal korában fogékony, 
az esetleges későbbi támadást könnyen kiheveri. 
A kiírtételnél közreműködő gombák közül első 
helyen a Phytium de Baryanum Hesse emlí-
tendő ; ugyanily megbetegedéseket azonban a 
már említett gombák is idézhetnek elő. Az 
előző répabetegségeknél föltüntetett védekezési 
eljárások e betegségre is vonatkoznak. 

A fölsorolt s gombák által előidézett nagyobb 
jelentőségű kártételeken kívül még a követ-
kezők érdemelnek említést : 

A cukor- és takarmányrépa öregebb levelein 
mutatkozó, nagyobb kiterjedésű barna foltokat, 
majd e foltok megfeketedését s a levéllemez 
elrothadását a Pleospora pxdrefaciens Frank 
nevű gomba idézi elő ; a leveleken majdnem 
minden táblán nyáron mutatkozó apró, kerek, 
sötétvörösen szegélyezett szürkés-fehér foltok 
a Cercospora beticola Sacc. támadásától ered-
nek ; az apró, pontszerű, némileg kidomborodó 
vörös foltok a réparozsda (Uromyces Betae 
Tul.) nyári és téli spóratelepeiből állanak ; 
végül az összekunkorodó levelek alsó részén 
néha jelentkező hamuszínű bevonatok, majd a 
levelek felső részén föltűnő haloványodó szín-
változások, illetve sárguló foltok a peronoszpora 
(Peronospora Schachtii Fuck.) jelenlétét árulják 
el, mely betegség ellen, ha nagyobb mértékben 
föllépne, kellő időben történő permetezéssel is 
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védekezhetünk ; egyéb védekezési eljárásokat 
a már fölsoroltakon kívül mindenesetre csak 
csekélyebb jelentőségű betegségek ellen sem 
ismerünk. 

Megemlítendő még, hogy a már kiszedett 
s hosszabb ideig a levegőnek kitett vagy már 
elvermelt répán néha fehér, körülbelül 1 cm. 
magas penészbevonatok keletkeznek, melyek 
behatolva a répa testébe, annak megpuhulását 
s rothadását idézik elő. Sötétvörös bevonatok 
nyár végén az élő répatesten is keletkezhetnek s 
rothadást idézhetnek elő (Rhizoctonia violacea 
Tul.); itt azonban a gombabevonatok inkább 
csak a már kiszedett répa sérülésein ütnek 
tanyát, ahonnan azután a továbbfertőzés meg-
indul. A megbetegedésnél az igen közönséges 
Sclerotinia Libertiana Fuck. Mucor Mucedo L. 
Pénicillium, glaucum Linie stb. gombák mű-
ködnek közre, melyek mindenféle rothadó anya-
gokon gyakoriak. Az eltartási hely szárazsága 
a répa egészségesebb áttelelését eredményezi. 

A répa rovarellenségei közül első helyen a 
fonalféreg említendő (Heterodera Schachtii 
Schmiedt), mely hazánkban is érezhetőbb kár-
tételeket okoz. A terméseredmény a kártevő 
támadása következtében mindinkább alábbszáll, 
a répatestek petrezselyem-alakot vesznek föl, 
mely esetben az állat a szívógyökereken föl 
is található ; utóbbi ott apró 1 mm. nagyságú 
fehér gyöngyalakú szemcsék alakjában jelent-
kezik, melyek mint állati szervezetek s élős-
diek, a gyökér tápnedveit maguk számára 
foglalják le s így az egész növény pusztulását 
idézik elő. Hasonló s ugyanily eredetű bántal-
mak sok növényen, így a zabon, árpán, káposz-
tán, retken, spenóton stb. is előfordulhatnak. 

Kellő váltógazdaság mellett a répa direkt 
vetése s a vetőmag gondos megválogatása, 
valamint fonalféregmentes helyekről származó 
trágya használata által a baj terjedése csök-
kenthető ; jó szolgálatot tehet' emellett egyes 
fogónövények alkalmazása is. E célra különö-
sen a nyári repcét használják (Brassica Napus 
L. var. oleifera Dc.), amelyet kellő sűrűségben 
(38 kg. egy hektárra) a fonalféregtől meg-
támadott táblákon azért vetjük el, hogy a 
férgek ide húzódjanak, hol azután könnyű 
szerrel elpusztíthatok. A pusztítás időpontja 
akkor érkezett el, midőn a szikek fölötti 4 — 5 
levél kifejlődött ; ilyenkor azután a parazitát 
a fogónövénnyel együtt kell elpusztítani. 

Májusban s júniusban a répalevelek alsó 
részén néha 1—2 mm. nagyságú feketeszínű 
levéltetvek jelennek meg, melyek tömeges föl-
lépésük által a levél összefodrosodását, majd 
száradását idézik elő. A kártevő a tudomány-
ban Aphis Papaveri F. név alatt ismeretes ; 
támadása a babot, spárgát stb. is éri. A kár-

tétel ellen alig védekezhetünk ; jó, hogy itt 
bár gyakrabban föllépő, de mégis jelenték-
telenebb bajjal van csak dolgunk. 

Némely évben a különböző lepkék fejlődési 
körébe tartozó földi hernyók s a pajorok is 
okozhatnak nagyobb károkat a répaföldeken ; 
ezeknek az eke után történő össz'eszedetése 
által a további kártételek csökkenthetők. (A 
cserebogár irtásáról már egy előző levelem-
ben volt szó.) 

Májusban a fiatal répanövényeken a fekete 
dögbogár (Silpha atrata L.) hosszúkás alakú, 
gyűrűs testű, feketeszínű álcái is okoznak 
nagyobb károkat, amennyiben a fiatal leveleket 
fölfalják. A védekezés összefogdosásuk által 
történik. E célból a földbe annak fölszínével egy 
magasságba fogó tálakat helyezünk, melyekbe 
húsos hulladékokat rakunk ; a nyilást egészen 
vékonyan szalmával fedjük le. Ugy e tálakban, 
mint esetleg a répaföldön kirakott zsákokban 
számos rovarálca fogható össze, melyek azután 
könnyen elpusztíthatok. A lárvákat különben 
a baromfi is szereti, amiért ezek április végén 
s május elején a répaföldre terelhetők, hol 
hasznos munkát végezhetnek. Fogó-árkok alkal-o O 
mazása, valamint schweínfurti zölddel való per-
metezés által szintén védekezhetünk a dögbogár 
ellen, ezen eljárások azonban már körülményesek, 
s több faradságot s pénzáldozatokat igényelnek. 

Van a répának még számos rovarellensége, 
melyek itt-ott néha tetemesebb károkat is 
okoznak (Cassida nebulosa L. Otiorrhynchus 
rancus Fb. et ligustici L. Atomaria linearis 
Steph. stb.), ezekkel azonban mégis csekélyebb 
általános gazdasági jelentőségüknél fogva, külö-
nösen pedig helyszűke miatt itt bővebben nem 
foglalkozom. Csupán két kártevőről akarok 
még megemlékezni, melyek sok helyen nagyobb 
mértékben is pusztítólag föllépnek s érezhető 
károkat okoznak. E két kártevő a lisztes répa-
bogár (Cleonus punctiventris Genn.) és a ba-
rázdás répabogár (Cleonus piger Sehr.); előbbi 
feketeszínű, fehér pikkelyes, 7—19 miliméter 
hosszúságú ormányos bogár, utóbbi hasonló az 
előbbihez, de karcsúbb s ritkább is, amiért 
kártételei is az előbbiénél messze hátramarad-
nak. A kártételek kétfélék: a kifejlődött boga-
rak tavasszal a kikelő répapalántákat rágják 
el, míg fejlődő lárváik a répa földalatti részeit 
támadják meg, miáltal a termés vagy egészen 
elmarad, vagy oly silányan fejlődik, hogy egész-
séges répatest alig található. A védekezés egyik 
főmunkája a bogárnak tavasszal történő össze-
szedetése, ami fiatal munkaerők, gyermekek 
által történhetik ; a munkát áprilisban kell 
kezdeni. Ugyané célra a baromfi, különösen a 
pulyka is használható, mely e munkába, miután 
jó eleségről van szó. hamar beletörődik. Ujab-
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ban a kártevők ellen arzénsavas rézoldattal 
való permetezéssel is védekeznek. E célból 
100 liter vízben 60 gramm arzénsavas rezet 
(rovarirtó célokra hatósági engedéllyel kiad-
ható) oldunk föl, melyet előbb egy kilogramm 
rozsliszttel kell összekeverni s azután a csomó-
sodás kikerülése végett finom szitán át a vízbe 
mosni ; az így nyert oldathoz még 60 gramm 
mészport keverünk, miáltal az többszöri föl-
kavarás után permetezésre már használhatóvá 
válik. A permetezést a répa kikelésétől kezdve 
szükség szerint kétszer-háromszor eszközöljük. 
A G-ailott-féle permetező anyag előállítása körül-
ményesebb, amiért ez csak nagyobb gazda-
ságokban kerül alkalmazásba. 

Van a m. k. földmívelésügyi minisztériumnak 
néhány kiadványa, mely igen kimerítően fog-
lalkozik a répa rovarellenségeivel, amiért meg-
említésük knáló használhatóságuk mellett már 
azért is indokolt, miután a m. k. rovartani 
állomás után az érdeklődök által ingyen szerez-
hetők be. Szerezzük meg az ismereteket, ahol 
csak lehet, mert megjön az ideje annak, hogy 
a legjelentéktelenebbnek látszó dolgok is úgy 
erkölcsileg, mint anyagilag kiválóan értékesít-
hetők lesznek. Semper ávanti — probatum est ! 

(Grinád.) Posch Károly. 

Gazdasági Tanácsadó. 
T. .T. Kolozsvár. Az összes tyúkf'ajták között 

a legfürgébb, legélelmesebb és legkevésbbé 
igénylő a magyar tyúk. „Magyar tyúk éhen 
még el nem pusztult." Oly sok jó tulajdonsága 
van, hogy azok felét sem találjuk meg a többi 
fajta tyúkban. Ezért nagy becsben is kell ma-
gyar tyúkfajtánkat tartanunk s így tenyésztése 
bizony melegen ajánlható. — F. J. Pozsony. 
1. Egy 10 holdas szőlőben építendő prés-
háznak a következő méretekkel kell bírnia : 
területe 38 m2, magassága 3'7 mét. (a pince 
magassága 2'7 mét.). 2. Az erjedésről és az 
élesztőről szólva mondhatjuk a következőket : 
az élesztők tenyésztésére befolyást gyakorolnak 
a hőmérsék, a levegő és a tápanyag-oldat. Ha 
a kisajtolt szőlőnedvhez levegő egyáltalán nem 
férhet, úgy a nedv egyáltalában nem is erjed ki, 
de évekig is eltarth&tó, csak — ha levegő jut 
hozzá, kezdi meg az erjedést. Ha már egyszer 
megkezdődött az erjedés, úgy már az az oxigén 
jelenléte nélkül is végbemehet. Ha az erjedő 
folyadékba levegőt vezettünk be, ezáltal az 
erjedést nagy mértékben élénkítjük, több élesztő, 
de másrészt ugyanazon mennyiségű cukor föl-
bomlása után megfelelően kevesebb alkohol 
keletkezik. Alkalmas tápanyag-oldatok : a cukor, 
a nitrogéntartalmú anyagok és az á s v á n y i 
anyagok közül főleg a foszforsav és a kálisók. 

— K. J. Duna-Patony. Azon kérdésére, hogy 
a f. évben még számíthat-e takarmányra s mi-
lyenre, azt válaszoljuk, hogy nincs oly növény, 
amely az idén elvétve még ez évben szolgál-
tatna takarmányt ; de ajánljuk azon célból, 
hogy jövőre korai zöld takarmánya legyen, 
vessen bíborherét (Trifolium incamatum). Ez 
a növény az ottani éghajlati és talajviszo-
nyoknak teljesen meg fog felelni. Vetőmag-
szükséglet kat. holdanként 15—20 kilogramm. 
A bíborherét vesse védőnövény nélkül. — F. M. 
Pinkafő. Ön a kiszáradt vöröshere helyébe 
más, takarmányt-adó növényt kívánna vetni. 
Tessék a fönti üzenetet elolvasni. Önnek is 
csak a bíborherét ajánlhatjuk legjobban, tud-
ván azt, hogy éppen Vas megyében ezen, még 
eléggé el nem terjedt herefaj kitűnően díszlik. 
A szükséges vetőmagot vagv a Vasmegyei gazd. 

ö o _ o. o J o 
egyesület által, vagy pedig közvetlenül a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezeténél szerezheti be (Buda-
pest, Alkotmány-u. 31.), vagy beszerezheti azt 
bármely magkereskedőnél, de akkor biztosíttassa 
magának a kikötött tisztasági és csiraképes-
ségi százalékot. — B. J. Csákány. Azt kérdezi, 
hogy homokos talajon melyik takarmánynövény 
adja a legjobb termést ? Anélkül, hogy a viszo-
nyokat (talaj, éghajlat stb.) közelebbről ismer-
nők, csak azt a tanácsot adhatjuk, hogy az 
ott dívó jés sikert ígérő növényeket próbálja 
ki. A csallóközi homokban, normális időjárást 
tételezve fel, sikerrel termeszhető a baltacím, 
zabos bükköny {'h bükköny, Vs. zab), borsó-
keverék ('A gabona, 'h borsó), mohar, de 
díszlik a lucerna és csalamádé is, sőt tudo-
másunk van arról is, hogy még a vörös here 
(lóhere, Trifolium pratense) is bevált. Kísérle-
tezés céljából ajánlható a nyúlszapuka, a 
bíborhere e's a cukorcirok termelése is. Azon-
ban az ön által tervezett bokharai herével 
(somkóró, Melilothus alba) végzendő termelési 
kísérletek véleményünk szerint jó eredményre 
nem fognak vezetni, mert e növényt „kumarin"-
tartalma miatt a marha nem eszi meg. — 
M. J. Kecskemét. Az üszög és rozsda elleni 
védekezésre nézve határozottan csak azt mond-
hatjuk, hogy az üszög ellen biztos sikerrel 
védekezhetünk kékgáliccal (rézgálic) való csá-
vázás által ; (a követendő eljárás Pósch K. 
növénykórtani leveleiben bőven volt ismertetve). 
A rozsdával szemben ma, a tudomány j elenlegi 
állapotában, tehetetlenül állunk. A szaklapok a 
legújabbi időkben azon hírt hozták, hogy a 
vetések foszfátozása (szuperfoszíáttal való trá-
gyázása), valamint tavasszal való megboronálása 
biztos fegyver volna a rozsda ellen. Ez állítás 
nem felel meg a valóságnak, hiszen hazánk 
nyugati részében többnyire így vetik a gabonát 
és mégis mind gyakrabban panaszkodnak a 
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rozsda föllépése miatt. — B. P. Oroszlámos. 
A búzának formáimnál való pácolása az üszög 
és rozsda ellen nem ajánlható. Az üszög ellen 
sokkal biztosabban és olcsóbban a kékgáliccal 
védekezhetünk, a rozsda ellen nem használ a 
formalin sem. A rozsdagomba csirái a mag 
belsejébe húzódnak, ott telelnek át s a mag 
belsejébe semmiféle pácoló folyadék nem hatol-
hat úgy, hogy a goijiba csiráit megölje, anélkül, 
hogy a gabona csiraképességét is tönkre ne 
tegye. Hogy a jövő évben a rozsda nagyobb 
kárt ne tegyen, ajánlhatjuk, hogy vetőmagot 
olyan helyről szerezzen be, ahol a rozsda kárt 
nem tett, mert vannak vidékek, de kivált van-
nak buzafajták, ahol, illetve amelyek rozsda-
mentesek maradtak. Éppen a tiszavidéki buza 
az, amely a legtöbbet szenved a rozsdától, 
tehát e buzafajta helyett föltétlenül szerezzen 
be mást. — K. J. Soroksáv. A házinyúl-
tenyésztés megérdemli, hogy fölkaroljuk. Azon-
ban kezdetnek semmiképpen sem ajánlható a 
kényes, igényes és kis szaporaságú prémnvúl-
tenye'sztés, hanem igenis a közönséges húsnyúl 
tenyésztése. Tartásuk olcsó, mert minden kony-
hai és kerti hulladékot értékesítenek. Ha 
azután a nyáltenyésztés csinját-binját meg-
tanulta, — ami elég hamar fog bekövet-
kezni, — akkor térjen át a nagyon is jöve-
delmező fajnyúltenyésztésre. Ajánlható faj-
nyúlak az orosz prémnyúl, az ezüstnyúl e's a 
bécsi kék óriásnvúl. — F. J. Szt-György. Az 
1894:XII. t.-c. 95. §. h) pontja értelmében: 
„aki jogosulatlanul tarlóz vagy böngész", vala-
mint u. a. i; k) pontja értelmében: „aki a 
káros állatokat, illetőleg a növényeket a ható-
ság figyelmeztetése dacára a kitűzött határidő 
alatt irtani elmulasztja", — az kihágást követ 
el és száz koronáig biintéthető. A jelen esetben a 
büntetés mérve valószínűleg sokkal csekélyebb 
lesz, a panasz azonban már nem vonható vissza. — 
L. K. Dércsi puszta. Kis községekben a víz-
rendőri hatóságot (első fokon) a főszolgabíró 
képezi. Tessék közvetlenül hozzá fordulni. — 
B. J. Torűa-Szt-László. Beküldött cikkét, 

sajnálatunkra, nem használhatjuk, inert már 
nem aktuális. Nincs ma Magyarországon olyan 
gazda, aki szeptemberben vetett takarmány 
után termést remélhetne. A cikk, átdolgozva, 
a jövő év júliusi számában fog csak megjelen-
hetni. — VYr. VV. Erzsébetmajor. A virágos 
kendert az elvirágzás után és a levélzet meg-
sárgulásakor kell kinyírni. A magvas kender 
későbben érik, ezt az elvirágzás után azonnal 
kell a földről eltávolítani, még akkor is, lia 
szára esetleg még zöld volna. A csalamádét, 
ha téli takarmányul tesszük el, akkor vágjuk 
le. ha hímvirága (zászlója) virágzásnak indul. — 
R. F. Kis-K assa. Válasz magánlevélben ment. 

Gazdasági irodalom. 
— Konyhakerti növényeink élősdi gombák 

és baktériumok által okozott legfontosabb beteg-
ségei és az ellenök való védekezési módok. 
E címen Hegyi Dezső, a magyaróvári növény-
élet és kórtani állomás adjunktusa a magyar 
szakirodalomnak egy hézagpótló munkáját adta 
ki, amely, mint azt a címe is mutatja, első 
sorban a középbirtokos és kisbirtokos gazda-
közönséget érdekli. A kisbirtokosok osztályába 
kell soroznunk kartársainkat, a néptanítókat 
is, akik a professzionátus kertészeket kivéve, 
talán legtöbbet foglalkoznak a konyhakerté-
szettel, amely nekik, miután azt rendszerint a 
kellő szakismerettel kezelik, nagyon természe-
tesen kielégítő jövedelmi forrásukat is képezi. 
Éppen a konyhakerti növények azok, amelyek 
a kultúra legmagasabb fokán állanak, s így 
könnyen érthető, hogy ezen növények azok, 
amelyek a különféle betegségeknek legjobban 
ki vannak téve. 

Nagyon sokszor meghiúsul egy-egy, egyéb-
ként igen jövedelmező és sikerrel termeszthető 
konyhakerti növényünk termelése azért, mert 
vagy fiatal zsenge korában, vagy fejlődésének 
tetőpontján egy-egy oly betegség lép föl, 
amelyet a kertészkedő nem ismer, s amely 
ellen ennélfogva nem is védekezhetik. A vég-
eredmény ekkor rendesen az, hogy az illető 
növény termelésével fölhagyunk. 

Hegyi Dezső munkájában részletesen foglal-
kozik a hüvelyes vetemények, a répafélék, a 
burgonya, a dinnye, a tengeri, tök és hagyma-
félék betegségeivel, felöleli azonban a káposzta-
félék, a kapor, kömény, köszméte, málna, para-
dicsom, petrezselyem, saláta, spenót, szamóca, 
spárga etc. etc. betegségeinek leírását is, s 
így munkája hivatva van igen hasznos szolgá-
latot teljesíteni úgy a gazdaközönségnél, mint 
a kertészettel foglalkozók között is. — Ma 
szántóföldünknek csak 3 százalékát képezik a 
kertek, tehát még nem vagyunk a kertészke-
dés azon magas fokán, ahová kertészetünk 
föllendülésével emelkednünk kell. Emelnünk 
kell az összes mezőgazdasági foglalkozás ezen 
legjövedelmezőbb ágát, mert ennek föllendü-
lése elsőrangú közgazdasági érdek. A kertészet 

O O Ö 
és kertészkedés föllendítéséhez pedig nem ele-
gendő csak az illető kerti növényeket és azok 
termelését ismerni, hanem ismernünk kell az 
esetleg föllépő betegségeket is, hogy azok ellen 
sikerrel működhessünk. Szerző e munkájában 
úgyszólván az összes, a konyhakerti növénye-
ken előforduló betegségeket tárgyalja, kerüli a 
betegségek tudományos irányú leírását s ki-
emeli azon külső, a laikus által is szembeötlő 
jelenségeket, amelyek között a betegség jelent-
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kezik, s ezáltal a betegségeknek a hely színén 
való fölismerését biztosítja. Könnyen, világo-
san, érthetően megírt munkáját, amely mint-
egy 36 konyhakerti növény betegségének leírá-
sával és a betegségek elleni védekezés részletes 
ismertetésével foglalkozik, melegen ajánlhatjuk 
kartársaink szíves figyelmébe. Beszerezhető a 
szerzőnél. Magyar-Ovárott (Növényélet- és kór-
tani állomás). Ara 2 korona. Kar-társaink azon-
ban — rovatvezetőnk közbenjárására — 10% 
árengedményben részesülnek. K. A. 

V e g y e s e k . 
— A szárnyasok húsa a legtáplálóbb. 

Fehérjetartalmukat illetőleg a különböző állatok 
húsai között jelentékeny a különbség. S ha a 
fehérjetartalmát vesszük a tápláló erő mérté-
kéül, számos olyan állat van, melynek húsa 
táplálóbb mint a szarvasmarha húsa. Amint 
azt az itt következő összeállításból is láthatjuk : 
100 gramm nyers, sovány marhahús fehérje-
tartalma 20 gramm. Igen zsiros marhahúsé 
esak 17 gramm. Ugyanannyi borjúhúsban, ha 
sovány 20, ha kövér 19 gramm fehérje fog-
laltatik. Ürühús tiz dekájában 17 gramm fehérje 
van, kövér sertéshúsban csak 14 gramm. Az 
őz húsának fehérjetartalma épp olyan nagy, 
mint a sovány marhabúsé, 20 gramm. A tyúk-
hús tiz dekája rendesen 21 gramm fehérjét 
tartalmaz. A kacsáé 22, a hizlalt libáé 16 
grammot. A galambhús fehérjetartalma 100 
grammra 12 gramm, a fogolyé 25. 

— Forgó a kertben. A zöldségtermelés is 
megkívánja a hármas forgót, hogy a talaj táp-
láló anyagai arányosabban kihasználtassanak 
és így az eredmény bővebb legyen. A zöld-
ségek igényességük szerint így különböznek : 
1. legigényesebbek a káposztafélék és spenótok ; 
2. a gyöknövények; 3. a hüvelyesek. Tehát a 
forgót ehhez képest osszuk be. Táplálék szem-
pontjából : 1. túlnyomólag légenyfogyasztQk a 
levelek, tehát káposztafélék ; 2. kálifogyasztók 
a gyöknövények; 3. foszforfogyasztók a hüve-
lyesek. Ha ezt a forgót betartjuk, megtizedel-
jük a termékek parazitáit is és gátoljuk a 
kártékony gombák terjedését. Mert mindegyik-
nek megvan a maga kedvenc anyanövénye 
és ha azon nem élősködhetik, megfogyatkozik, 
esetleg kivesz. Ne ültessünk tehát még trágyá-
val sem ismételten ugyanegy növényt ugyanegy 
helyre. 

— A tögymosás haszna. Illinois amerikai 
államban, mint az ottani kiséleti állomás közli, 
próbát tettek mosatlan és mosott tőgyü 
tehenek tejével. A mosatlan tőgy teje literen-
ként 94 milligramm piszkot tartalmazott, a 
mosotté csak 22 milligrammot. Tekintve, hogy 

a tőgymosás 3—4 perc alatt foganatosítható 
s hogy az ilyen tej jobban is eláll : igazán 
bünt követ el minden gazda, aki ezt a kis 
fáradságot is sajnálja, mikor ezáltal tej-ter-
méke mindenütt sokkal jobban beválik, mint 
anélkül. 

— Tyúkok és pulykák szárazon való kop-
pasztása. A tyúk- és pulykafélék szárazon való 
koppasztása úgy ízlés mint pénzügyi szempont-
ból is előnyös, s az az állítás, hogy a tyúko-
kat és pulykákat szárazon nem lehet jól, tisztára 
és a bor felszaggatása nélkül megkoppasztani : 
nem áll. Igenis lehet, különösen ha azt a 
leölés után azonnal, a test melegében tesszük ; 
épp úgy meg lehet ezen baromfi-fajtákat is szá-
razon szépen, tisztára koppasztani, miként meg 
lehet a vágott ludat és kacsát. De a tyúk- és 
pulykafélék szárazon való koppasztásának — a 
toll értékén kívül — még az az előnye is 
van, hogy a húst nem rontjuk meg a leforrá-
zással, a tollakban levő piszkot és bűzös, zsí-
ros hámsejteket a leforrázással a húsra nem 
visszük, miáltal a levágott baromfi nem veszi 
föl azt a jellegzetes bűzös baromfiszagot, amely 
oly átható és kellemetlen, ha a levágott ba-
romfit leforrázva koppasztjuk. De a leforrá-
zottan koppasztott baromfi bőre hamar romlik, 
tehát 2 — 3 napos útra nem is szállítható. 

— Jászolrágás. A csikók az istállóban sok 
kárt tesznek a jászol fáján s azt néha haszna-
vehetetlenségig összerágják. Ez ellen könnyen 
lehet védekezni, ha a csikóistálló faszereivényeit 
karbolineummal bekenjük, csak arra vigyáz-
zunk, hogy ne eresszünk bele csikót, míg a 
festék tökéletesen be nem száradt. 

— A répaszelet etetése az utóbbi időkben 
a kisebb gazdaságokban is nagy föllendülést 
nyert, csak túlzásig nem szabad vinni, mert 
„sok" itt is kellemetlen következményekkel jár. 
A répaszeletek főképpen keményítő anyagot 
tartalmaznak, míg ásványi anyagokban, külö-
nösen mész és foszforsavban szegények. Tejelő 
teheneknek mérsékletesen adagolandó, mert 
nagyban való etetésnél a tej tartalmát befolyá-
solják. Ezen körülmény főkép a répaszelet 
mészhiányának tulajdonítható. Kevés ásvány-
anyag tartalmánál fogva szopós és hasas tehe-
neknek kisebb mértékben adagolandó. 

Tarta lom : A gabonatermések fokozása. Jliedl-
mayer Sándor. — A tehenek és a tej. Kircz István. 
— A hazánkban termő mérges növények. (V.J Wagner 
János. — A gazdaember ingyen-munkásai. Osz János. 
— A termőhajtások visszakurtítása. Gyüry Elemér. 
— Növénykórtani levelek. Pósch Károly. — Gazda-
sági Tanácsadó. — Gazdasági irodalom. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M : . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes, kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölesevel) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész Oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dijak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEK., ISKOLA TÉR 3. 

Kéziratokat nem adnnlc vissza. 

Adjuk fiainkat katonatiszti 
pályára ! 

A magyar országgyűlés bevégzett 
tárgyalásai után új perspektíva nyilik 
a katonai pályára készülők előtt. Az 
eddigiekhez képest sokkal kedvezőbb 
helyzetük lesz azoknak a magyar fiúk-
nak, akik katonatiszti pályára képzik 
ki magukat. 

Katonatiszti pályán az előmenetel a 
polgári életpályákhoz képest kedvező. 

Az iskolai év közeledtével napilapok 
is foglalkoztak azzal a társadalmi beteg-
séggel, hogy a magyar szülők nem eléggé 
óvatosak gyermekeik életpályájának 
megválasztásánál. Valóságos gimnáziumi 
láz fogja el őket. Az ipari és kereske-
delmi pályától, — hacsak önmaguk nem 
kereskedők, iparosok, — szinte iszo-
nyodnak. Sőt ma már ismert iparosok 
és kereskedők is nagyrészt elméleti 
pályák felé terelik fiaikat, s hacsak 
lehet, mind állami vagy községi hiva-
talba szeretnék ültetni. A katonai pá-
lyára nem jelentkeznek az ifjak kellő 
mértékben. A székesfővárosnál is több-
ször megtörtént, hogy polgári, gimná-
ziumi vagy reáliskolai 4 osztály bevég-
zéséhez kötött alapítvány-helyedre a 
leggyöngébb tanulókat kellett jelölnie, 
sőt egyik ösztöndíj-pályázat sikerte-
lensége következtében azt javasolta 

az előadó szaktanácsnok, hogy meg 
kell változtatni az alapítványok fölté-
teleit s oly célra kell fordítani, ahol 
már elemi iskolából folyamodhatnak a 
fiúk katonaiskolába. Ily módon lehet 
várni, hogy jeles és kitűnő bizonyít-
ványokkal is bőven folyamodnak az 
ösztöndíjakért. 

Komoly kérdés ez! Megérdemli, hogy 
az ország tanítóságának figyelmét is 
reá irányítsuk. 

Ma — fájdalom — az ország tanító-
ságának jórésze, aggodalom közt fekszik 
és aggodalom közt kel föl, ha azzal a 
kérdéssel foglalkozik: mi lesz gyerme-
keinkből? 400 — 500 forintos fizetésből 
több gyermeket házon kívül neveltetni 
valósággal aggasztó kérdés. A közép-
iskolákban levő internátusok és tápláló-
intézetek, az Eötvös-alap és más jóté-
konysági alapok ösztöndíjai, a Tanítók 
Házai, katholikus papi alapítványok, pro-
testáns iskolabeli kegyes adományok 
és alapítványok lehetővé teszik ugyan 
a tanítók gyermekei egy részének, hogy 
Istentől nyert szellemi kiváló tehetsé-
geit tudományos pályára készüléssel 
értékesítse. A tanítóképző-intézetekben 
kínálkozó köztartás, és más segítség a 
tanítói pályára is sok gyermeknek uta t 
nyit. De ez csak egy csepp a tengernyi 
szükséghez képest. Keresni kell az 
alkalmat, mellyel a tanítók fiai tehet-
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ségeiket újabb életpályán biztosít-
hatják. 

A katqnai hivatásos életfoglalkozás 
egyike a tiszteletre legméltóbb élet-
pályáknak. A tisztikar kötelességtudása és 
lovagiassága példakép. Önérzete becsüle-
té t egyénileg és testületileg gondosan 
őrzi. Igazi férfi — ha hajlama van a 
fegyverforgató kenyérkeresetre — ma-
gas önérzettel léphet erre a pályára. 

Királyunk 0 Fölsége bölcs akaratá-
ból a magyar törvényhozás utóbbi idő-
ben több rendbeli olyan intézkedés 
történt, melynélfogva eddiginél kívána-
tosabb s gyorsabb emelkedést biztosító 
lesz magyar Ujakra nézve a katonai 
pálya. Tudvalevőleg a közös hadsereg-
ben a quótánál magasabb arányban 
köteles Magyarország katonát állítani. 
A magyar részt illető 43°/o-nyi lét-
számú legénység vezetésére törvény 
szerint a tisztikarnak is 43 százalék 
arányában magyarnak kell lennie. 0 Föl-
sége 1869-ben megjelent rendelete 
értelmében a magyar ezredekhez magyar 
tiszteket kell kinevezni. Ennek az arány-
nak megfelelő számban a közös had-
seregben ma még nincs elég magyar 
tiszt. Errevaló tekintetből ebben az év-
ben a törvényhozás a katonatisztképző-
intézetekben nagyszámú újabb helyet léte-
sített magyar ifjak tisztékké képzése végett. 
A szolgálati viszonyok is fokozatosan 
javulnak a magyarokra nézve. 

A m. kir. honvédelmi miniszter 1904. 
évi 38.314/XIY. sz. rend. alapján közzé-
te t t pályázati hirdetménye szerint a cs. 
és kir. közös hadseregbeli hadapród-
iskolákban magyar honos ifjak részére 
az 1904/5. isk. év kezdetén (szept, 
közepén) 450 hely áll betöltés végett 
rendelkezésre. Ebből 220 egészen ingye-
nes ; 2 2 5 tandíjfizetéses ; 5 pedig — szin-
tén egészen ingyenes — magán-alapít-
ványi hely. 

Az előadási nyelv a budapesti, po-
zsonyi, kassai, temesvári és nagyszebeni 
gyalogsági hadapród-iskolák I-ső évfo-

lyamában ; továbbá a lovassági és a 
traiskircheni tüzérségi hadapród-iskolák-
nak párhuzamos magyar osztályaiban a 
német és magyar. A kamenici és károly-
városi hadapród-iskolákban a német és 
horvát ; a többi hadapród-iskolákban 
pedig a német nyelv. 

A honvédelmi miniszter 17.904/904. 
—XIV. sz. r. kiadott pályázati hirdet-
mény szerint a hadsereg katonai aka-
démiáiban és reáliskoláiban magyar 
honos ifjak részére kincstári, magyar 
állami alapítványi, magán-alapítványi 
és fizetéshelyekre már az 1904/5. isk. 
évben 181 ifjat vesznek föl. 

A honvédelmi miniszter 36.701/1904 
—XIV. sz. rend. közrebocsátott pályá-
zati hirdetménye szerint a m. kir. hon-
védnevelő- és képzőintézetek II. cso-
port já t képező pécsi és nagyváradi 
honvédhadapród-iskolák I-ső évfolyamába 
f. évi szept. kezdetén 1 0 0 - 1 0 0 ifjút 
vesznek föl. 

A honvédelmi miniszter 16.701/1904 
—XIV. sz. rend. pályázati hirdetmény 
alapján a soproni m. kir. honvéd-föreál-
iskola I-ső évfolyamába 50 ; a budapesti 
honvéd Ludovika-Akadémia I-ső évfo-
lyamára f. évi szept. elején 55 részint 
teljesen ingyenes, részint féldíjmentes 
államköltséges, illetőleg alapítványos és 
fizetéses helyet töltenek be. 

íme ily kedvező alkalom nyilt a 
magyar ifjak katonatisztté képzésére. 
Föl kell használnunk ezután ezeket a 
kedvezményeket. 

Magunk részéről azzal a javaslattal 
lépünk kartársaink elé: 

„Adjuk fiainkat katonatiszti pályára!" 
(Budapest.) Gőöz József dr. 

Osztályozási rendszer egy párisi 
népiskolában. 

Parisba'1, éppúgy mint Winterthurban, egy 
külvárosi népiskolát látogattam meg. Azt hiszem, 
hogy ezekben az iskolákban lüktet az igazi 
élet. Ezekben a tanító szemfényvesztéssel nem 
élhet. Az iskola 11 övendékei a társadalom 'min-
den rétegéből valók. Az iskola, amelyet Páris-
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ban meglátogattam, a XYI. kerületben, a „Rue 
Charles D'Ivry" sarkán van. Egyike a legjobb 
párisi fiú-népiskoláknak. Igazgatója: N. Bizet. 

Az iskolaépület ^külseje rendkívül egyszerű, 
régies színezetű. Épen óraközben léptem az 
iskola udvarára. Apraja-nagyja éktelen lármá-
val futkározott az udvaron, pedig két-három 
tanító járkált köztük. Meglepett, hogy a ta-
nulók mindannyijának a ruháját egyforma 
fekete sertingből való rövid kötényszoknya-féle 
takarta, amelyet egy fényes fekete bőröv fogott 
össze. Ruhakímélésből csináltatják ezeket a 
szülők gyermekeiknek. Hirtelen éles füttyöt 
hallok, és egy pillanat alatt az éktelen lármát 
néma csönd váltotta föl. A tanító füttyenté-
sére a tanulók, akárcsak a katonák, haptákba 
álltak és azután a tanító kézmozdulatára bámu-
latos gyorsasággal sorakoztak az udvaron és 
a tanító kiséretében a legnagyobb rendben 
mentek osztályaikba. A tantermek bizony itt 
sem felelnek meg a modern iskola követelmé-
nyeinek. Szűkek, és a növendékek szoronganak 
a padokban. A folyosók tele vannak aggatva 
érdekesnél érdekesebb képcsoportokkal. Nem 
iskolai vagy történelmi, földrajzi szemléltető-
képek ezek, hanem az iskola fönnállása óta 
végzett tanulóifjak arcképei díszítik a falakat. 
Valami kedves, barátságos képsorozat ez ! Min-
denütt ott áll az évszám, amikor a tanulók 
elvégezték a népiskolát. Érdekesebbé teszik e 
képcsoportokat azok az arcképek, amelyeket 
azután küldenek ezek a tanulók az iskola igaz-

. . O 
gatójának, amikor már az életben valamire 
vitték. Miféle sokféleség, mennyi változatosság ! 
Van ott a képek között az egyszerű munkás-
embertől kezdve mindenféle rangú és rendű 
ember. De nemcsak a képek vannak a falon 
rámákban, hanem a végzett tanulóifjak hála-
telt levelei és a sorsakról való tudósítások. 
Ott van a leghíresebb operaénekes levele az 
egyszerű munkás iskolatárs levele mellett. Az 
igazgató állandóan fönntartja az összeköttetést a 
volt növendékekkel. E célból alakított is közöt-
tük egy egyesületet. Vajha a mi ifjúsági egye-
sületeink is ily egészséges irányban fejlődnének ! 

Az igazgató meg nem hálálható szeretetre-
méltósággal kalauzolt intézetében. Az egyik 
osztályban különösen lekötötte a figyelmemet 
a tanító által vezetett osztályozási füzet. A 
fizet címe a következő : Erkölcsi és iskolai 
jegyzetek füzete. Tervezték : Oh. Drouard, 
Inspecteur primaire à Paris. N. Bizet, Direc-
teur d'école primaire à Paris. 

E füzethez a szerzők a következő bevezetést 
írták : 

„Nincs oly tanító, aki ne keresné pályája 
kezdetén és ne keresné továbbra is — anél-
kül, hogy valaha is biztos volna abban, hogy 

azokat megtalálta — a leggyakorlatibb eszkö-
zöket, hogy azokkal foganatosítsa az elemi 
iskolákra vonatkozólag megtanult vagy a peda-
gógia kitűnő kézikönyveiben tanulmányozott 
elméleteket, amelyek közül az ember nem tudja, 
hogy melyiket válassza. 

Hányan igyekeztek jól megismerni növendé-
keik jellemét és figyelemmel kisérni annak ki-
fejlését az iskolázás alatt ; megtanítani okosan 
és hasznosan a családokat, hogy miként vegye-
nek részt az ő munkásságukban ; egyszóval, 
megállapítani az észrevételek azon módszerét, 
mely világosan, úgyszólván lefotografálva, kimu-
tassa a tanuló erejét, gyöngeségét, előmenete-
lét, hanyatlását, hogy végül megmondhassa 
neki : íme, munkád eredménye ! . . . íme, ez 
vagy te ! . . . íme, amit tehettél volna ! . . . 
íme, amivé lehettél volna ! . . . . 

Es ebben az annyira nemes és buzgó igye-
kezetben hány érte el teljesen a célját ? A 
segéd-lajstromok, melyeket a tanítóságnak be-
mutatnak, nem akarják a kísérletek sorát be-
zárni. Ezek olyan lajstromok, melyeket Páris 
egyik nagy elemi népiskolájában a tanfelügyelő 
jóváhagyásával és közreműködésével már régóta 
használnak és eddigelé a tanulók megismerésé-
ben igen nagy szolgálatokat tettek. 

E füzetekbe a tanító följegyzi a növendékek 
jellemét, magaviseletét, magatartását, képessé-
geit stb., továbbá az évharmadban tanúsított 
különböző eredményeket. E füzetet kiegészítik 
a tanítók által esetleg saját használatukra külön 
vezetett jegyzetek, amelyek sokszor vezérlik a 
tanítót lélektani megfigyeléseiben és erkölcsi 
jegyzetei megszerkesztésében." 

A füzetek mintáit itt bemutatom, a magya-
rázó szöveggel együtt: 

Az iskolai év első harmadának végén az 
igazgató minden egyes tanítónak átad ily füze-
tet. A tanító minden egyes név mellé odajegyzi 
a megfigyelések eredményét, melyek a nevezett 
növendék jellemére, magaviseletére, műveltségi 
fokára, képességeire, szorgalmára vonatkoznak. 
Egyszóval, összegezi a részleteket, melyek arra 
alkalmasak, hogy az illetőt a lehető legponto-
sabban megismerhessék. Ha helyénvaló, kitölti 
ama rovatokat is, melyek a növendék által 
kiérdemelt pontok számát tartalmazzák és a 
viszonylagos helyet megállapíthatják, melyet e 
pontok jelölnek ki számára társai közül. 

Egy hét múlva a füzeteket átadják az igaz-
gatónak, „hogy azok mindig keze-ügyében 
legyenek. 0 azokat azon pillanattól fogva szá-
mon tartja, hozzájegyzi a nagyobb fontosságú 
eseményeket, melyeket vagy tudomására hoz-
tak, vagy amelyeknek maga is tanuja volt. 

A második harmad végén az igazgató ismét 
kiadja a füzeteket a tanítóknak, akik, miután 
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Erkölcsi és iskolai osztályzatok füzete, 
a tanítók használatára. 

Vezeték- é s 

keresztnév 

E r k ö l c s i j e g y z e t e k A kapott pontok 
összege 

össze-
gezés 
és év-
végi 
osz-

tályzat 

Nyert díjak. 
Eredmény a 
vizsgaverse-
nyeken stb. 

Vezeték- é s 

keresztnév első ' második 
harmad j harmad 

harmadik 
harmad 

1-ső 
har-
mad 

2-ik 
har-
mad 

3-ik 
har-
mad 

össze-
gezés 
és év-
végi 
osz-

tályzat 

Nyert díjak. 
Eredmény a 
vizsgaverse-
nyeken stb. 

Paul André 

Jó tanuló, okos, 
dolgos és jól 

nevelt, de néha 
hajlik a hanyag-
ságra. A számo-
lásban kitüntet-
ték. Lecke és föl-

adat nagyon 
kielégítő. Sokat 

várunk tőle. 

Megelégedést 
kelt minden 

irányban de még 
mindig kissé ha-
nyag. Február-
ban második az 

osztályban. 

Egészben véve 
figyel emreméltó. 

Megtörtént az, 
amit várhattunk 

tőle. 
Első az osztály-

ban május és 
június hónapok-

ban. 

132 
pont. 
9-ik 

52 ta-
nuló 

között 

161 
pont. 
4-ik 

52 ta-
nuló 

között 

184 
pont. 
2-ik 

50 ta-
nuló 

között 

477 
pont. 
4-ik 

50 ta-
nuló 

között 

Elfogadható 
a felsőbb osz-
tályba és a 
kurzusokra. 

Takarék-
betét-köny-
vecske. 1-ső 
díj számtan-
ban 2. díj ol-

vasásban. 

Charles 

Henri 

Nagyon közön-
ségei minden 
tantárgyban. 

Hanyag megje-
lenés. Szeles, té-
kozló, kevéssé ta-
nulékony. Haj-
landó a makacs-

ságra, ami oka le-
het a szülők gon-
datlanságának. 

Semmielőmene-
tel, inkább esés. 
*Az apját elhív-
tam (febr. 18.), 
Nagyon jó em-
bernek látszik, 
de nincs ener-

giája; nem lehet 
rá számítani. 

Saját maga írta 

alá értesítő-

könyvecskéjét. 

• • 

45-ik 
50 ta-
nuló 

között 

Megbukott 

a záró-

vizsgán. 

Émile Jules 

Elég okos, de 
apathikus. Alig 
figyel. Gyönge 

szervezetű. Dol-
gozatai gondat-
lanok. írása for-

mátlan. 
*Az anya meg-

ígérte, hogy 
segít nekünk. 

Látható javulás. 
Érezni, ha meg-
erőlteti magát. 

Kezd figyelni. Jó 
úton jár, bátorí-

tani kell. 
*A szülők min-

dent elkövetnek, 
hogy segítsenek 

nekünk. 

Az év végén jó 
eredményt ért el. 

A jó tanulók 
közé számítható, 

írása nagyon 
megváltozott. 

• 

22-ik 
50 ta-
nuló 

között 

2-ik a 
helyesírás-

ban és a tör-
ténelemben. 

Jegyzet. *-gal jelöltet az igazgató jegyezte. 

bejegyezték a kedvező vagy kedvezőtlen válto-
zásokat, melyek az első osztályozás után közbe-
jöttek, legkésőbb egy hét múlva újra vissza-
adják azokat. 

A harmadik harmad végén összegezi a tanító 
a pontokat és megállapítja az általános osztály-
zatot a felsőbb osztályba léphetés szempontjából 
és kijelöli a növendékeket, akik díjakat kapnak. 

A tanítók által vezetett füzetekhez meg-
felelő értesítő-könyvecskét szerkesztett Bizet 
igazgató. Rendkívül érdekesek és tanulságosak 
az értesítő-könyvecske első és hátsó fedelére 
írt sorok. Elől a növendékekhez — a hátsó 
lapon a szülőkhez szól. És hogy a népoktatási 
törvény a szülőt illető szakaszai mindig előttük 
lebegjenek, minden értesítő-könyvecskén ott 
találhatók e szakaszok. 

A füzet első lapján ez áll: 
„Egy jó tanuló (leány) elmélkedései. 

Ez a könyvecske beszámol egész évi iskolai 
életemről. Ebbe fogja minden hónapban be-
jegyezni tanítónőm az érdemjegyeket, amelye-
ket megérdemlek. Minden hónapban megmuta-
tom e könyvecskét szüleimnek. Szótfogadok 
tanítónőmnek, mert ő helyettesíti szüleimet és 
mert nekem kedves, jó tanácsadóm. Az isko-
lában pontos leszek és senkit sem háborgatok. 
Nagy gondot és figyelmet fordítok leckémre és 
minden Írásbeli gyakorlatomra. Ha könnyel-
műségből megfeledkezem kötelességeimről, igye-
kezni fogok hibámat kettőzött szorgalommal 
helyrepótolni." 

Ézután következik a népiskolai törvény ki-
vonata : 
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Kivonat az 1882 márc. 28. törvényből. 
2. §. Nyilvános iskolák hetenkint egyszer 

szünetelnek ; hogy, ha a szülők óhajtják, gyerme-
keiknek, az iskola épületén kívül, vallásos ok-
tatást adhassanak. 

4. §. Az elemi oktatás mindkét nembeli 
gyermekre nézve, a betöltött 6. évtől — a 
13-ik év betöltéséig kötelező. 

6. §. Nyilvános vizsgálat után ítélik meg, 
hogy a gyermekek 11. életévüktől fogva mire 
képesek. Azok, akik e kortól fogva kiérdemlik 
az elemi iskolai bizonyítványt, fölmentetnek az 
iskolábajárás további kötelezettsége alól. 

9. §. Amikor egy gyermek elhagyja az isko-
lát, a szülők vagy a felelős személyek azonnal 
kötelesek bejelenteni a polgármesternek is, hogy 
a gyermek a jövőben mily oktatásban fog 
részesülni. 

10. §. Midőn egy gyermek rövid időre mu-
laszt, kötelesek a szülők a mulasztást az igaz-
gatónak vagy igazgatónőnek bejelenteni. Ezek 
kötelesek névsort vezetni, amely minden 
osztályra nézve megállapítja a gyermek mulasz-
tásait. E lajstrom-kivonatok minden hó végén 
a polgármesternek és tanfelügyelőnek fölterjesz-
tendők, a mulasztások számának és ezek okai-
nak föltüntetésével. 

12. §. Ha a gyermek egy és ugyanazon 

hónapban négyszer mulaszt : az atya v. gyám 
legkevesebb fél nap leforgása alatt fölhivatik, 
hogy a polgármesteri hivatalban jelentkezzék, 
ahol őt a törvényre figyelmeztetik és meg-
magyarázzák neki a kötelességét. Meg nem 
jelenés esetén a bizottság a következő §-ban 
foglalt büntetést alkalmazza. 

13. §. Abban az esetben, ha az első kihágást 
követő 12 hónap alatt visszaesés történik, a 
közs. isk. bizottság elrendeli, hogy az illető 
felelős személy vezeték- és keresztneve, továbbá 
állása egy hét leforgása alatt kifüggesztessék 
a polgármesteri hivatal kapujára, a váddal 
együtt. Ugyané büntetés alkalmaztatik azokra, 
kik nem engedelmeskednek a 9. §. követelmé-
nyeinek. 

14. §. Ujabb visszaesés esetében az iskolai 
bizottság vagy helyette a tanfelügyelő köteles 
panaszt tenni a békebírónak. A kihágás mint 
bűntény jő számításba és a rendőrség közbe-
lépését és büntetését vonhatja maga után a 
btk. 479., 480. és következő §§-ai értelmében. 
E szakaszok szerint 11 frc-tól 15 frc-ig terjed-
het a pénzbüntetés és 1—5 napig terjedhető 
elzárás. A 463. §. értelmében a bíróság eny-
hítő körülményeket is számításba vehet." 

Az értesítő-könyveeskék mintája a követ-
kező : 

Minta. Kívül : 

Az én füzetem. 
Elemi iskolai könyvecske 1904/5. iskolai év. 

Belül : 

Név : 1904/5. iskolai év. 

Érdemjegyek: ÍO tökéletes. 9 nagyon jó. 8, 7 jó. 6 elég jó. 5 Tűrhető'. 4, 3 közepes. 2 rossz. 1 nagyon rossz. 0 semmi. 
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A füzet végén „a szülőkhöz" intézett követ-
kező fölhivás olvasható : 

„Semmi sem kedvesebb önök előtt e világon, 
mint gyermekeik. 

Önök az ő javukat akarják. 
Önök azt akarják, hogy gyermekük hasznos, 

tisztességes és derék emberré váljék. 
Aki el akarja érni e célt, az kívánja az erre 

szolgáló eszközöket is. 
Az élet nehézségei nem engedik meg önök-

nek, hogy gyermeküket egyedül neveljék föl. 
Önök segítségül hívtak egy tanult és szol-

gálatkész embert: a tanítót (tanítónőt), aki 
önöknek kiváló segítőjük lesz. 

Önök a tanítóval együtt fognak munkálkodni 
és ezért egymást meg kell hallgatniok, és kell, 
hogy az önök jó szándékai megegyezzenek. 

E kis füzet önöket hónapról-hónapra tájé-
koztatja az iskolában történtekről. 

önök megtudják ebből, vájjon gyermekük 
követte-e a jó tanácsokat, melyeket önök otthon 
neki adtak ? 

Ha az osztályzatok jók, önök meg lesznek 
elégedve és nyugodva. 

Ha kevésbbé jók, önök nyugtalankodni fog-
nak és közbelépnek. 

Ha rosszak, tanácskoznak majd a tanítóval, 
hogy a bajt elhárítsák. 

Es így kéz kézben, önök biztosak lesznek 
abban, hogy gyermekük hasznos, tisztességes 
és derék emberré nevelődik." 

(Budapest.) Körösi Henrik. 

Népiskolai munkánk eredménye. 
(Hozzászólás.) 

Y. 
Fölújult ismét a vád, hogy a népiskola nem 

nevel, csak tanít. A vád alapos és jogos, mert 
tényleg úgy van. Ezért már a tanterv-revizió 
kérdésénél úgy nyilatkoztam, hogy a népiskola 
tantervébe csak annyi tanítás-anyag veendő föl, 
hogy emellett a tanítási napok minden dél-
utánja a nevelésre legyen fordítható. Mert a 
lélek mindenesetre ér annyit az embernél, mint 
az ész, ezért indokolt, hogy a lélek kiművelé-
sére is annyi időt kell szentelni, mint amennyit 
az ész; fejlesztésére fordítunk, mert az ész és 
lélek harmonikus fejlesztése csak így lesz el-
érhető s a kifejlett ész munkája a lélek ily 
parallelszerű nevelése mellett lesz csak hasz-
nosan gyümölcsöző. Hogy ez ma nem így tör-
ténik, annak igen sok, de nem elháríthatatlan 
oka van. 

Menjünk először is a baj eredeti forrásához, 
a képzőkhöz, tekintsünk be a gyakorló-iskolába 
s lássuk, hogy mit gyakorol itt a leendő tanító, 
tanítást-e, vagy nevelést ? Látni fogjuk, hogy 

A) olvasni tanít, B) számtant, C) nyelvtant, 
B) földrajzt stb. stb. Majd fölcserélve megy, 
de ugyancsak ebben a reális körben. Nem lát-
juk itt sehol, hogy egy-egy növendék pl. a 
becsületességről, a nemeslelkű ember jellegeiről, 
a hazáról, a hazaszeretetről, a felebaráti szere-
tetről, a munkaszeretetről, a munka becséről, 
nemesítő hatásáról, az igazságosságról, mások 
megbecsüléséről, szülői iránt való szeretetről, 
hála és egyéb erkölcsi kötelmekről, a testvéri 
szeretetről, vallásosságról stb. stb. erényekről 
tartana gyakorlatot. Ebből következik aztán, 
hogy az iskolában is csak tanít a tanító, mint 
ahogy tanulta a gyakorlóban, de nevelési eljá-
rása mentől kevesebb, mert hiszen úgyszólván 
ilyet sem nem látott, sem nem hallott növen-
dék korában. 

Ha tehát a népiskolák nevelő hatását emelni 
akarjuk, akkor itt, a bajok forrásánál kell elő-
ször tennünk, itt kell oly ereket megnyitni, 
melyeknek csatornáiból a nevelés módozatait a 
leendő tanító elsajátíthatja. Ekkor aztán, ha 
időt is engedünk a tanítónak, lesz nevelés is 
a népiskolákban, még pedig tartós és ered-
ményes. 

Az időt újból hangoztatom, mert hasztalan 
minden képesítés, ha annak értékesítéséhez, 
úgyszólván, az időt csak lopnia kell, mint ahogy 
ma kényteleníttetünk tenni : a túlsók tanítási 
anyag miatt. 

Természetes, ha így a tanidőnek egy részét 
a nevelésre fogjuk fordítani, az év végén más 
képet fog nyújtani az eredmény, mint ma. 
Kevesebb ismeretnek, de több lelki nemesség-
nek lesznek tulajdonosai a növendékek. Ebből 
pedig következik, hogy aki ekkor az eredmény 
mivoltáról alapos meggyőződést akar szerezni, 
annak meg kell változtatnia eddigi vizsgálódási 
rendszerét. Ekkor már t. i. nemcsak a gyer-
mek eszéhez kell kérdéseket intéznie, hanem 
foglalkoznia kell a gyermek lelkületével is. 
Máskülönben hamis képet nyer a tanító mun-
kásságának eredményéről; ami a tanítónak a 
nevelés iránt való ügyszeretetét nagyban csök-
kentené s meglehet, hogy jövőre egyoldalúlag 
inkább abban az irányban fejtene ki nagyobb 
buzgalmat, amely hányban inkább több figyel-
met tapasztalt az illető vizsgálók részéről, 
nehogy elégtelennek minősíttessék tanítási mű-
ködése. 

A népiskolák akkor lesznek egyszersmind 
nevelőintézetek is : 

a j ha a képzőkben a növendékek a nevelési 
eljárás módozatait gyakorlatilag is elsajátít-
hatják ; 

b) ha a nevelés eszközlésére kellő időt jut-
tatunk ; 

c) ha a hivatalos vizsgálatok nemcsak a 
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tanítás, de a nevelés eredményét is számon 
kérik ; 

d) végül, ha e kérdést le nem vesszük mind-
addig a napirendről, amíg ez teljesen tisztázva, 
megérlelve nincsen. 

(Tisza-Újlak) Piller József. 

Erkölcsi siilyedés. 
(Hozzászólás.) 

Teljes megdöbbenéssel olvastam Széchényi 
Sándor kartársunk panaszát, melyet a Nép-
tanítók Lapja 34. számában egy délvidéki falu 
fiatalságának erkölcstelenségéről közölt. Bizony, 
szomorú és megható dolog ez különösen a 
nép nevelői előtt, midőn a falusi nép régi, üde 
erkölcsét, gondosan ápolt szeméremérzetét 
látjuk immár a bujálkodás posványába merülve. 
Mert nem csodálkozhatunk a városok romlott 
ifjúságán, hol a modem haladás napjaiban a 
kicsapongás kora iíjak és leányok szeme-
láttára űzi orgiáit ; ahol az erkölcstelenségnek 
szaklapjai, röpiratai, sőt könyvtárai léteznek ; 
hol a bünfészkek nyitva állanak ; ahol a leg-
aljasabb rajzok, fényképek és festmények 
nyilvánosan kúráltatnak, különösen a rosszra és 
jóra egyaránt hajló ifjaknak : ott, a modern 
és kultivált városok körében ne csodálkozzunk, 
ha az ifjúság ártatlanságát veszedelem fenye-
geti. De a falu népének erkölcsi züllésén 
megáll az eszünk, gondolkodóba eshetünk. 

„Egy oláh nyelvű községben az ismétlő, 
tehát a tanköteles gyermekek között vannak 
már 1, 2, sőt 3 gyermekes apák is." 

így szól a siralmas jelentós, melyet emlí-
tett cikkében közöl Sz. S. kollégánk. Okolja 
a közigazgatás hiányos szabályrendeleteit, me-
lyek csak a 13 éven aluli gyermekeknek tiltja 
a korcsmázást. A 14—15-éves gyermekek 
szabadon mulatnak, éjjeleznek, minden szülői 
fegyelem nélkül. Igaz, a törvény szigorával 
kellene korlátok közé szorítani az ilyen dolgot 
és hogy az ilyen kóros állapotokon nem az 
skolai törvények, hanem a hatóság szigorú 
intézkedései segíthetnek. 

Beleszól a társadalom minden ilyen botrány 
alkalmával az iskolai nevelésbe. Forrong-borong o ö 
minden elme, ha valami erkölcsi botrány kerül 
napvilágra. A sajtó mindent kikürtöl; meg is 
hallják sokan, de elfeledik hamar . . . . és 
napirendre tér fölötte a közvélemény. 

Valóságos mizériája ez a mai társadalmunk-
nak, hirtelen föllobbanása a kedélyeknek, mely 
ítél, átkoz, de nem javít az állapotokon. 

Sürgetni kell a belügyi kormányzat intéz-
kedéseit az ily beteges állapotok gyógyítására. 

Hála az Égnek, hogy még nem mindenütt 

kell apákat oktatni az ismétlő iskolákban, de 
az ifjúság romlását úton-útfélen láthatjuk és, 
hogy mint indul lefelé a koraöregedett ifjúság 
a bűn lejtőjén, fájdalmasan tapasztaljuk. 

Ne az iskolát ítélje a társadalom, de önmagát. 
Térjen vissza az erkölcs minden család szen-

télyébe, ragyogják ezt körül a legszebb erények 
fényei : a szeplőtelen szemérem úgy tettben 
mint szavakban, példaadás a jóra és szépre; 
gerjesszen minden szülő utálatot a gyermek 
szívében a rossz és nemtelen iránt. Téves sze-
rintem az olyan nevelés, midőn a 15-éves leány 
gyermek előtt is gólyameséket mondunk. Erős 
védőfegyverrel kell a fogékony szívet ellátni a 
csábítások ellen. 

A szülő undorral beszéljen az erkölcstelen-
ségekről. Elsősorban a szülők hivatásbeli köte-
lességévé kell tenni az erkölcsös nevelést. Aztán 
jöjjön az iskola ápolókeze és a törvény védelme. 

Az előbbi (az iskola) gondozza és szilárdítsa 
meg a gyermekek szívében a szülék által be-
oltott erkölcsöt, az utóbbi (a törvény) védje 
az alkalomtól, a bűnök posványától. A hatóság 
föladata tehát a fejlődő új nemzetet, mely a 
család és iskola nevelésén átmenve az életbe 
lép, megóvni, és a jövő társadalom nemesebb 
tömegévé alakítani. 

(Nagykövesd.) Galamb János. 

Külföldi szemle. 
Egy mohamedán leányiskola Szerajevóban. 

Ezt az iskolát nemrég egy bécsi nő látogatta 
meg s a következőket írja tapasztalatairól egy 
bécsi lapban: „Ebben az iskolában a török 
lelkészen kívül, ki a vallásoktatást és az ima-
gyakorlatokat vezeti, hat tanítónő működik. 
Valamivel több mint száz tanuló látogatja az 
intézetet. Az iskola látogatása nem kötelező s 
a már beírt növendékek is egészen önkényesen 
látogatják a tanórákat. 

Az iskolát 1893-ban alapították. Kezdetben 
nagyon nehezen ment a dolog. Hörrmann udvari 
tanácsos neje eleintén saját lakásán tanított 
két fiatal török leányt előbb kézimunkában, 
azután írásban és olvasásban, miután aján-
dékokkal és Ígéretekkel úgyszólván megvesz-
tegette, hogy később általuk másokat is rábír-
hasson. A legnagyobb nehézséget a szülők 
okozták, akik attól féltek, hogy gyermekeiket 
a próféta vallásától eltántorítják és megkeresz-
telik. Bizalmatlanságukat csak nagynehezen 
lehetett pénzzel és ajándékokkal lecsitítani. 
Végre néhányan próbaképen ráállottak. A kí-
sérlet oly jól sikerült, hogy már három év 
múlva saját — török — házat lehetett be-
rendezni. Az iskola élére igazgatónőt állítottak, 
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néhány tanítónőt szerződtettek, kik 64 növen-
déket oktattak. 

Az iskola felsőbb osztályaiban, hol törté-
nelmen, földrajzon és természetrajzon kívül 
egy kis pedagógiát is tanítanak, minden leány-
növendék havonként 20 korona ösztöndíjat kap, 
hacsak a szülők maguk nem utasítják vissza. 
A kormánynak t. i. az a szándéka, hogy a 
török leányokat szükségből tanítónőkké ké-
pezze, hogy legalább az iskola alsóbb osz-
tályaiban alkalmazza ; ettől azt reméli, hogy a 
mohamedánok kevésbé fognak vonakodni attól, 
hogy leányaikat iskolába küldjék. Mindenesetre 
jellemző, hogy kevés kivétellel, csak a szegé-
nyebb néposztály gyermekei lépnek az inté-
zetbe, hogy azokat az előnyöket élvezzék, me-
lyeket a kormány a növendékeknek nyújt. Az 
összes tanszereket és segédeszközöket ugyanis 
ingyen kapják, anyagot a szép és becses kézi-
munkákhoz — ezekkel az anyákat kell meg-
nyerni, — azonkívül minden délben fehér 
kávét kenyérrel. Négyszer évenként meghívják 
a növendékek anyáit, hogy lássák, mit tanul-
tak leányaik; ezeket is megvendégelik kávéval 
és cukorsüteménnyel. De csak a kézimunkák 
érdeklik őket. 

Az iskolai év szeptember 15.-én kezdődik és 
július 15. ig tart. A növendékek reggel fél 8-tól 
délután 4 óráig, télen 3 óráig tartózkodnak az 
iskolában, mivel még alkonyat előtt otthon kell 
lenniök. Az imaórák előtt az előírt vallásos 
mondásokat végzik reggel fél 8-kor és 
délben. 

A növendékek legnagyobbrészben igen fia-
talok, a legidősebb 16-éves. Mindegyiknek 
életrevaló, érdekes, közben igen szép, csak egy 
kissé halvány, beteges arca van. A tanítónők 
mind fölötte dicsérik buzgóságukat a tanulás-
ban, haladásukat, különösen pedig gyermekded 
bizalmasságukat. A tanítási nyelv horvát, 
„boszniai", amint ott mondják. A növendékek 
szeretetreméltó bókokat mondottak a látogató 
nőnek, hogy szép s hogy nekik nagyon tetszik. 
„Igen ám — mondotta az egyik — ha ezt a 
furcsa szemüveget nem hordanád, még sokkal 
szebb volnál. Tedd el csak!" Szeretni kell őket. 
Mindegyike öntudatlanul kacér. A kis fez alá 
egy-egy szál virágot tolnak, füvet, egy-egy kis 
rojtot, mely szépen simul a hajhoz. A nyak 
körül üveggyöngyöt hordanak, ujjaikon gyűrűt ; 
hajfonatukba különféle amuletteket (bűvös 
ereklyéket) fonnak. Könnyen tanulnak, játszva, 
csak a helyesírás és számvetés okoz nekik 
nagy nehézséget. Szeretnek iskolába járni és 
sírnak, ha a szülők otthon akarják őket fogni. 
Szenvedélyesen szeretnek olvasni, de nincs, 
amit a tanítónők kezükbe adhatnának. Még az 

iskolakönyvekből is ki kell törülni és tépni 
mindent, ami a kereszténységről szól. Olyan 
szók, mint : Krisztus, keresztelés, katholikus, 
elő nem fordulhatnak ; ha valami olvasni valót 
adunk nekik, akkor annak egészen közömbös-
nek kell lennie, különben az öregek nem kül-
denék őket többé iskolába, nehogy hitetlenné 
tegyék őket. Mikor számtani könyveket kap-
tak, a szülők miatt kimerítően meg kellett 
nekik magyarázni, hogy az összeadás jele (-{-) 
nem valami keresztény dolgot jelent, hanem 
egy egész ártatlan „és"-t. 

Őszinteségük és természetességük megindító. 
Ha a tanítónő nem pontosan jön a tanterembe, 
mindjárt kérdezik őt: „Hol voltál oly sokáig?" 
vagy ha még a könyvben lapozgat, mindjárt 
mondják: „Ugyan mit csinálsz? kezdd el 
már !" 

De sohasem kotnyelesek vagy pajkosak s ha 
például egy tanítónőnek fejfájása van, telve van-
nak részvéttel: „Ne beszélj oly hangosan, hiszen 
megerőlteted magadat!" vagy: „Ne taníts ma 
semmit, csendesen leszünk és könyvünkből 
olvasunk." A legcsekélyebb feddés a legmélyeb-
ben érinti őket s ha a tanítónő már rég meg-
feledkezett a csekélységről, még egyszer jön-
nek bocsánatot kérni s megindító hangon 
Ígérik, hogy jók lesznek. 

Legkedveltebb tantárgyaik a történelem és 
a földrajz s amilyen gazdag a képzeletük, 
mindent képekkel díszítenek s a legszárazabb 
elbeszélést érdekfeszítően és telve költőiséggel 
képesek elmondani. Született mesemondók ők ; 
nyelvük édes és szépen hangzó és öröm őket 
hallgatni. Viszont érdekes, hogy nem tudják 
magukat röviden kifejezni. Egyáltalán nem 
értik, minek használjanak száraz szavakat, ha 
azt művészies, képekben gazdag fordulatokban 
is ki lehet fejezni. Mikor az egyik tanítónő 
fölszólította növendékét, hogy rövidebben fe-
jezze ki magát, ez így szólt : „Ugyan hagyjad 
csak „gospoj" (asszony), hiszen elég ráérő 
időm van." 

Gyakran 10 —12-éves leánykák jönnek a 
tanítónőhöz és elpanaszolják, hogy most egy 
ideig nem jöhetnek az iskolába „Az anyám 
áldott állapotban van, nemsokára gyermekünk 
lesz s azért otthon kell maradnom." Es emellett 
nyomát sem észlelhetni valamely rejtett frivoli-
tásnak. 

A tanítónők azt állítják, hogy a természet 
e jó és értelmes gyermeke'nek tanítása oly 
nagy és tiszta élvezetet nyújt nekik, hogy nem 
szívesen nélkülöznék." 

e£Xj?K3e-
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Uj pedagógiai művek. 
Lapunk szerkesztőségétől három darab peda-

gógiai munkát kaptam azzal a megkereséssel, 
hogy mondjak róluk szakvéleményt. 

Mind a három mű elárulja, hogy a szerzők 
nemcsak komoly törekvésű és szép képzettségű 
szakemberek, hanem egyúttal a nevelés- és 
tanításügynek igazi lelkes munkásai is, akik 
erősen tudnak hinni. Szent meggyőződéssel 
hiszi mindege ikük, hogy munkájával okvetet-
lenül előbbre viszi azt a nemes ügyet, melynek 
hűséges szolgája gyanánt mutatkozik be. Telje-
sedjék az ő hitük ! Mint komoly törekvésű 
müvek, teljes jogot formálhatnak arra az igaz-
ságos és méltányos kritikára, mely míg egyrészt 
a jó tulajdonságok kiemelésére törekszik, más-
részt azonban nem hallgat ja el a gyengéket sem. 

Vegyük tehát őket egyenként szemügyre. 

I. 
A szülei ház meg az iskola. Párbeszédek az életből, 

a modern nevelés-oktatás^ mezejéről. Irta : Bodnár 
János, nagyváradi tanító. Ára 1 korona. 

A 70 lapra terjedő füzetben szó van oly 
kérdésekről, melyek minden szülőt és minden 
tanügy-barátot érdekelhetnek. A tárgyalt kér-
dések ezek : A szülei ház meg az iskola. A 
beír at ás. A gyermek ismerete. Hol voltál ? Meg-
bukott a hittanból. Napközi otthonok — mele-
gedők. Jövőre gimnazkta lesz a gyerek. Mi 
lesz a fiúnkból? A témák jól választottak, az 
előadás nem száraz oktató-modorban történik, 
hanem igen élénken folyó beszélgetés-, cse-
vegés-modorban adja elő szerző nézeteit s 
a helyes és okszerű nevelési elveket meggyőző 
módon közli az olvasókkal. Beszélgetéseiből 
okulhat a laikus és a szakember egyaránt. 

Különösen szerfölött meggyőző módon hir-
deti, hogy az iskolának és a szülői háznak 
folytonosan, gyakrabban kellene egymással 
érintkeznie, hogy egymást megismerjék, meg-
szeressék, gyámolítsák s a jövő nemzedék érde-
kében az eddiginél nagyobb haszonnal és több 
sikerrel működhessenek. E cél elérésére javas-
latba hozza, hogy tartsanak a tanítók heten-
ként egyszer hivatalos órákat, melyekben a 
szülőket fogadják, barátságosan hallgassák meg 
kívánságaikat, panaszaikat, kérjenek tőlük föl-
világosításokat a gyermek testi és lelki világát 
illetőleg s adjanak nekik pedagógiai útbaigazí-
tásokat a nevelés és oktatás ügyében. Mindezt 

úgy kellene berendezni, „hogy a szülők ne csak 
lássák, de érezzék is, hogy ezen a napon nem-
csak ajtótok, de a szívetek is nyitva van s 
befogadjátok abba szívesen mindazokat, akik 
gyermekük jövőjét igazán a lelkükön viselik". 

Az iskola ajtaján szeretne a szokásos föl-
íráson kívül ilyet is látni : 

Kis Gábor tanító a sziilők részére itt van: 
szerdán d. u. 4—6 óráig. 

Még azt is kívánja, hogy a szülők részére 
minden hónapban két előadást rendezzünk. Az 
egyik héten nevelési, a másik héten közegészség-
ügyi előadás legyen. Amazt a tanító, ezt pedig 
az orvosok vállalhatnák el. 

Szép és nemes törekvés. Ideje volna, hogy 
az iskola és a szülei ház, a gyermeknevelés e 
két nagy faktora, valahára már a mostaninál 
bensőbb és szorosabb viszonyra lépjen egy-
mással, hogy így közös erővel, egyetértéssel 
céltudatosabb munkásságot fejthessenek ki 
együttesen a jövő nemzedék testi, szellemi és 
erkölcsi javainak megszerzése és biztosítása 
érdekében. 

Szerző ide vonatkozó javaslata érdemes a 
megfontolásra és követésre. 

A többi fölvetett kérdést is megszívlelésre 
méltó módon tárgyalja s helyes útmutatást 
nyújt a tanítónak arra nézve, hogy miképen 
kellene a nevelési és oktatási kérdéseket, me-
lyek magukban véve szárazak és érdekesség 
nélküliek, úgy közvetíteni, hogy azok iránt az 
olvasó és hallgató érdeklődését fölkeltsük és 
ébrenmaradását kellőképen biztosítsuk. 

Az érdekes és tanulságos füzetke elolva-
sását minden kartársunknak melegen ajánljuk. 

II. 
Beszéd- és értelemgyakorlat leckékben. Az első osz-

tály anyaga. írta : Székely Árpád. Nagybánya, 1904. 
Kovács Gyula könyvkereskedő kiadása. Ara főzve 
2'40 korona, kötve 3 korona. 

E munka 150 lapra terjed s az első osz-
tály anyagát 56 leckében dolgozta föl. Szer-
zőnek munkája elárulja, hogy ő tisztában van 
a beszéd- és értelemgyakorlatok valódi céljával. 
Mindent úgy rendez el, hogy e tanítási tárgy 
az ismeretszerzés, értelemfejlesztés, erkölcs-
nemesítés alapjául szolgáljon. 

Azt a módszertani elvet, hogy a beszéd- és 
értelemgyakorlat a szemléltetés és cselekvés 
legyen, szigorúan megtartja. A tanítás alakját 
illetőleg következetesen alkalmazza a kifejtést. 
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A tanítási anyaggal 7 szép mesét és 9 költe-
ményt hoz összefüggésbe, melyek a gyermek-
irodalom újabb termékeiből vannak ügyesen 
kiválogatva. Mindegyiknek megvan a maga 
szerepe. Egyik része a nemes érzelmekre s a 
társas élet erényeire való nevelésre alkalmatos, 
a másik pedig az erkölcsi igazságok szemlél-
tetésére való. 

Az egyes leckék után össze van foglalva a 
lecke menete, ami a tanítónak megkönnyíti az 
áttekintést. 

A kötet végén lekótázott 9 gyermekdallal 
találkozunk, melyek között van néhány ismert 
jó ének is, de akadunk egy-két olyan énekre 
is, melynek a szövege minden költői becs nélkül 
való. Ilyen mindjárt a legelső dal : A kis 
tanuló. 

„Itt vagyok már valahára, 
Itt vagyok az iskolába!" 
„Kis könyv van a hónom alatt 
Oly jó kedvem van, haja happ !" stb. 

Nem helyeselhetem, hogy az irodalmi nyelv-
ben teljesen idegenszerüleg hangzó ilyetén 
vidékiességek fordulnak elő a könyvében, mint 
pl.: „Hogy kell védjed a szemedet? Hogy kell 
viseljétek magatokat az asztalnál, mikor esztek ? 
Miért kell tiszta legyen a víz a kútban? Ha 
az utcán hajtják őket (a juhokat) s szekér jő 
szembe, meg kell álljon a szekér, különben alá 
bújnak és a szekér eltapossa.11 

Mindezektől eltekintve, a kezdő tanítónak 
jó vezérfonalul szolgálhat e módszertani könyv, 
különösen az iskolai év elején. Megtanulhatja 
belőle, hogy miként kell a kis iskolásokat 
fogadni, bátorítani, rendre szoktatni, engedel-
mességre bírni, szóval : az iskolai erények meg-
kedveltetésére vezetni. 

III. 
Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításához. Az elemi 

iskolák I—VI. osztálya számára. írta : Ligárt Mihály, 
állami tanítóképző-intézeti gyakorló isk. tanító, segéd-
tanár. Szerző sajátja. Ara 4 korona. Pápa. A főiskolai 
könyvnyomda betűivel. Ny. Kis Tivadar. 1904. 

Ez a 261 lapra terjedő tekintélyes kötet 
kellő nyelvtudással, dicséretes módszertani 
képességgel és nagy szorgalommal készült, 
azonban egy kardinális hibában leledzik. Meg-
bocsáthatatlan hibája, hogy a grammatizálás 
nála cél és nem eszköz a helyes írás és a helyes 
beszéd szolgálatában. írója példás hűséggel 
ragaszkodik a könyv címében jelzett nyélvtan-
tanítás eszméjéhez. A régi iskola ama híveihez 
tartozik ő, akik a nyelvtant a népiskolában 
önálló tantárgynak tekintik és nem segítő-esz-
köznek a helyes beszéd és helyesírás tanítására. 
A legkülönösebb alkotású mondatokat és a 
legösszetettebb mondatszerkezeteket is fölveszi 
a tárgyalandók sorozatába. A mondatrészek 

között a legkülönfélébb határozókat is tanítja, 
minők az állapot-, az eredet- és részes hatá-
rozók. Szóval : a régi, grammatizáló csapáson 
halad és úgy látszik, mintha tudomást sem 
akarna venni arról az újabb és egyedül helyes 
irányról, mely azt hirdeti, hogy az elemi nép-
iskolában a magyar nyelvtani oktatás egyedüli 
célja a nyelvtudaton alapuló helyes beszédre és 
helyes írásra szoktatás legyen s hogy ezen 
célokhoz vezető utunkban ott, ahol a nyelvérzék 
eligazít, grammatizálásra nincs szüksége a nép-
iskolának. 

Minden tanítóképzőben arra kellene töre-
kedni, hogy a nyelvtanításnak ezt az egyedüli 
helyes irányát elsajátíthassák a leendő tanítók. 

Hogyha a könyv írója — aki tanítókép-
zőben tanít — szeme előtt tartja azt a mérsé-
kelten kiszabott helyes mértéket, melyet a 
népiskolai új tanterv megállapít, akkor a föl-
vett nyelvtani anyagnak nagy része fölöslegessé 
válik, s ez esetben az elmaradt grammatikai 
anyagot oly fogalmazási és helyesírási anyaggal 
helyettesíthette volna, mely ezt a munkát 
értékben csak emeli. 

A tanítójelölt legföljebb azt fogja belőle 
elsajátítani, hogy miként kell majd a gramma-
tikát a népiskolában túlságba hajtani. Ezt 
azonban jól megtanulja e könyvből, mert 
szerző érti a módját, hogy miképen lehet az 
elvont grammatikai anyagot érdekessé és szem-
lélhetővé tenni. Igaz, hogy az író ebbeli törek-
vésében olykor túlzásokba is ragadtatja magát. 

Állításom illusztrálása céljából ide jegyzem 
a 180. lapon közölt lecke elejét: 

„Mi van a kezemben, gyermekek? (A tanító 
egy kis dobozt mutat föl, melyben kavics, bab, 
kukorica vagy más apró tárgy van,) 

A tanítóbácsi kezében doboz van. (Ha a 
gyermek skatulát mond: javítsa ki a tanító.) 

Ki tudja, mi van benne? (Találgatják.) 
Aki szeretné megnézni, nyújtsa f'öl az ujját 

(Jelentkeznek.) 
Jöjjön ide Pali, Pista, Julcsa és Mari ! 
Vigyázzatok ám, ebben kis nyúl is lehet, 

az pedig — ha fölnyitom — elfut. (Fölnyitás 
közben a dobozt úgy ejti el, hogy tartalma 
széjjelguruljon.) Lássátok, megmondtam, hogy a 
nyulacskák széjj elfutnak ! 

No, most lesz ám dolgotok ! »Szedjétek föl ! 
Aki 25 öt leghamarabb összeszed, az jöjjön 
hozzám ! 

A tied már megvan, Mari ? Te nagyon 
gyors voltál?" 

No hiszen, hogyha ezt a szertelenségnek 
mondható eljárást követné valamely népes osz-
tály tanítója, akkor nyomban emígy sóhajtana 
majd föl: ,Isten veled, iskolai fegyelem! 

S ha most már azt kérdeznék, hogy tulaj-
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donképen mire való, mire jó az ilyen körül-
ményes eljárási mód? Arra, hogy utána egy 
mondat születésének örvendhessünk. 

íme, ez az a mondat : A gyors munkájút 
hamarabb elvégzi. (Nehézkes mondat ! Szerk.) * 

Föl kell még említenem, hogy mind a 
három könyv vidéki Sajtótermék. Az elsőt 
Békéscsabán, a másodikat Nagybányán, a 
harmadikat Pápán nyomtatták. Papirosuk jó, 
betűik tiszták, kiállításuk ízléses. E vidéki 
nyomdák a siker reményével versenyezhetnek 
a fővárosiakkal. 

(Budapest.) Sretvizer Lajos. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

2962/eln. szám. 
A Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző 

Bizottság az elemi népiskolai ifjúsági könyv-
tárak részére alkalmas könyvek jegyzékét, 
valamint az ifjúsági könyvtárak típusait 
immár megállapítván, a szóban forgó könyv-
jegyzékben fölsorolt műveket a hivatali elődöm 
által 1158/902. sz. a. kelt rendelettel kiadott 
és a népiskolai ifjúsági iratok megbírálásáról, 
jegyzékbe iktatásáról és használatáról szóló 
„Szabályzat" második szakasza értelmében a 
fönntemlített bizottságnak felelős ajánlatára 
ezennel a népiskolai ifjúsági könyvtárjegyzékbe 
iktatom és az ifjúsági könyvtárnak megszabott 
típusait jóváhagyom. 

Ezen könyvjegyzék közzétételének célja és 
föladata nem csupán egy hivatalos katalógus 
megállapítása, hanem lényegében és jövendő ered-
ményeiben mélyrehatóbb és fontosabb, bizonyos 
tekintetben az ifjú nemzedék egész művetségének 
irányítása és nemesítése, a számukra megválo-
gatott jó olvasmányok által. Mert azokból a 
jelentésekből és az egyes iskolai könyvtár-
katalógusokból, amelyeket a tanfelügyelőségek 
az elemi népiskolai ifjúsági könyvtár mai álla-
potának jellemzésére fölterjesztettek : a Nép-
iskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizottság 
beható tanulmányozás után arra az eredményre 
jutott, hogy az ifjúsági könyvtárügy ország-
szerte a kezdet elején áll. Az összes elemi 
iskolákat számbavéve, még csak minden tizen-
ötödik iskolában van ifjúsági könyvtár, és ezek 
legtöbbjéből is hiányzik minden tervszerűség, 
továbbá sok ifjúsági könyvtárban aránytalanul 
nagy a nem-magyar nyelvű (német, tót, oláh) 
művek száma. 

Ily viszonyok között a most közzétett könyv-
jegyzék csak akkor fog valóban testet ölteni, 
ha minél előbb és minél nagyobb számban 
szerveztetnek a népiskolai ifjúsági könyvtárak. 

Evégből elrendelem, hogy az állami és álla-
milag segélyezett községi elemi népiskolákban 
egyszerre állíttassanak föl a megfelelő könyvtár-
típusok. 

Minthogy pedig épen azokon a pontokon, 
ahol nemzeti, közművelődési szempontból leg-
főbb szükség lenne ily ifjúsági könyvtárak 
fölállítására, az erre rendelt beiratási díjak oly 
csekély összegre rúgnak, hogy egyáltalában nem 
elégségesek a könyvtár-alapítás és gyarapítás 
céljaira : megengedem, hogy az ifjúsági könyvtár 
költségei az iskola költségvetésébe állíttassanak 
be. Sőt amennyiben ezekből az ifjúsági könyv-
tárak egyszerre megvalósíthatók nem volnának, 
azon leszek, hogy ha a törvényhozás a szük-
séges fedezetet rendelkezésemre bocsátja, lehe-
tőleg állami segítséggel is létesüljenek ifjúsági 
könyvtárak. 

Figyelemmel a kisebb s nagyobb iskolák 
különböző s fokozódó szükségleteire, a könyv-
jegyzékben három könyvtár-típus található. 
Mindenik típusnak két fokozata van, az első 
az elemi iskolások, a második az ismétlő-isko-
lák s az ifjúsági egyletek nagyobb tanulóinak 
ajánlott művekből áll. Az első típus 72 kötet 
könyvből áll s áruk 130 korona 46 fillér. 

A második és harmadik típus az elsőnek 
fokozatos és tervszerű kiegészítése. A második 
típus kiegészíti az elsőt 81 kötettel, 144 ko-
rona 46 fillér értékben. A második típusban 
van tehát 153 kötet, ára (részben kötetlenül) 
274 korona 92 fillér; a harmadik típus kiegé-
szíti a két előbbit 101 kötettel 209 korona 
97 fillér értékben. A harmadik típusban van 
tehát összesen 254 kötet mű; ára (részben 
kötetlenül) 484 korona 89 fillér. 

E fokozatokat az állami és államilag segé-
lyezett községi iskolák — már a könyvtár 
belső értékének szempontjából is — a bevásár-
lásoknál figyelembe tartoznak venni, oly érte-
lemben, hogy 

a) az 1 — 2 tanerős iskola az első típus, 
b) a 3—5 tanerős iskola az első és má-

sodik típus, 
c) a 6 és több tanerős iskola mind a három 

típus könyveit tartozik beszerezni, illetőleg a 
meglevőket ennek figyelembevételével kiegészí-
teni. Mindaddig nem vehetnek a második 
típusból, míg az első típus valamennyi könyve 
be nem szereztetett, nem a harmadikból, míg 
nem valamennyi második típusbéli. 

A hatnál kevesebb tanerős állami és államilag 
segélyezett községi iskolákban is, ahol oly 
jövedelem áll rendelkezésre, amellyel mind-
három könyvtár-típus egyszerre beszerezhető, a 
három típus egyszerre rendelendő meg. 

A könyvkiadók alkalmi egyesülete a meg-
rendelendő ifjúsági könyvtárak összegének 
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kifizetésére vonatkozólag a következő kedvez-
ményeket ajánlotta föl : 

1. Azon iskolák, melyek az ifjúsági könyvtár 
összegét egyszerre nem fizethetik ki, a meg-
rendelési összeget 6 éven át törleszthetik. 

2. Azon iskolák azonban, melyek az ifjúsági 
könyvtár összegét egyszerre, és pedig a szállí-
tástól számított 3 hónapon belül teljes összeg-
ben kifizetik, a bolti ár után számított 10% 
kedvezményben részesülnek. 

3. Minden könyvtár számára megfelelő 
mennyiségű könyvjegyzéket és a könyvtár 
kezelésére szolgáló segédnyomtatványokat díj-
mentesen szállítja. 

4. A könyvjegyzékben kötetlen állapotban 
szereplő könyveket megfelelő módon saját költ-
ségén bekötteti. 

Olyan helyeken, ahol már vannak ifjúsági 
könyvtárak, a kiadott könyvjegyzék alapján az 
összes könyvek pontos revizió alá veendők és 
belőlük mindazon könyvek, melyek az alapjegy-
zékben nem foglaltatnak bent, a tanítói 
könyvtár külön kezelendő osztálya számára 
kiselejtezendők s a használatból kivonandók. 

A kiselejtezés alkalmával megmaradt köny-
vek mellett is mindenkor az egész könyvtár-
típus rendelendő meg, mert a könyvtárnak csak 
előnyére válik, lia duplumok vannak a könyv-
tárban. 

Fölhívom (a Címet), hogy a mellékelt kimu-
tatás fölhasználásával 30 nap alatt készítse el 
és terjessze föl a tankerületében levő minden 
egyes állami és államilag segélyezett községi 
elemi népiskola hiteles jegyzékét, amely iskolák 
számára az ifjúsági könyvtártípusok megren-
delendők lesznek. 

Ezen jegyzékben kimutatandó, hány tanerős 
az illető iskola, mennyi volt a 6—12-éves 
(mindennapi) iskolába járó növendékek mult tan-
évi létszáma, mennyi beiratási pénz folyt be, van-e 
az iskolának már most is ifjúsági könyvtára, 
s hány művet tartalmaz, melyik könyvtártípus 
rendelendő most meg az iskola számára ? Ennek 
költségeire mennyi fordítható a behatási díjak-
ból s mennyit kellene államsegéllyel fedezni. 

Ezen kimutatások beérkezése után az ország 
összes állami és államilag segélyezett községi 
iskolái számára, a könyvkiadók alkalmi szövet-
kezetének ajánlata alapján, egyszerre fogom az 
ifjúsági könyvtárakat megrendelni. 

Az ifjúsági könyvjegyéket, továbbá az ifjú-
sági könyvtárak kezeléséről szóló utasítás-terve-
zetet azzal küldöm meg (Címnek), hogy annak 
használatát, úgyszintén a kezelés ellenőrzésére 
szükséges mintát az állami és községi elemi 
népiskolákban ezennel kötelezően elrendelem. 

Végül különösen hangsúlyozom, hogy a nép-
iskolai ifjúsági könyvtárak nagyfontosságú 

ügyében első sorban az állami és községi 
iskolák tanítótestületeinek ügyszeretetére és 
lelkes közreműködésére számítok ; elvárom, 
hogy minden egyes tanítótestület egész oda-
adással és buzgósággal mindent meg fog tenni, 
hogy az ifjúság művelődésének ezen leghaté-
konyabb eszköze a hozzáfűzött várakozásoknak 
megfeleljen. A hazafias, buzgó tanítóknak az 
ifjúsági könyvtár körül szerzett érdemeit a 
jutalmazásoknál méltányolni fogom. 

Budapest, 1904. évi július hó 8.-án. 
Berzeviczy Albert, s. k. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kinevezte : Ember János székesfővárosi kir. 

s.-tanfelügyelőt a VIII. fiz. oszt. 3-ik fokoza-
tába az 1904. évi I. t.-cikk értelmében meg-
illető személyi pótlékkal Udvarhely vármegye 
kir. tanfelügyelőjévé; Brumbea János okleveles 
tanítót áll. el. r. tanítóvá és a bojabirzi közs. 
el. isk.-hoz szolgálattételre rendelte; Ember 
Mária oki. kisdedóvónőt a drávaegyházi állami 
kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Girda Gábor 
bonchidai áll. el. állandó h.-tanítót ugyanezen 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Gáspár Albert 
oki. tanítót a bodosi áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá ; Petrigalla János oki. tanítót az alsó-
komarniki áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá ; 
Mikler Kálmán oki. tanítót a bányavölgyi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Stefanyák Antal 
oki. tanítót a szorocsini áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Vargovcsik István oki. tanítót a 
radácsi áll. elemi népisk.-hoz rendes tanítóvá ; 
Kaiser Amália oki. kisdedóvónőt a medgyes-
egyházai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Bokor Károly oki. tanítót a bethfalvi áll. el. 
népisk.-hoz rendes tanítóvá ; Farkas Károly és 
Erdős Sándor oki. tanítókat a bodoki áll. el. 
népisk.-hoz. r. tanítókká ; Pálff'y Ákos oki. 
tanítót a datki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Lőrincz András oki. tanítót az etédi áil. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Kertész Gyula oki. 
tanítót a dubrovai áll. el. népiskolához rendes 
tanítóvá; Szellő János oki. tanítót a zichyfalvi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Farkas Sándor 
oki. tanítót a hankóci áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Csősz Gábor oki. tanítót az alpestesi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Deák Mária oki. 
tanítónőt a krasznai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítónővé ; Ledvák Margit oki. tanítónőt a 
radácsi áll. el. népisk.-hoz. rendes tanítónővé ; 
Vázsonyi József, Turkinyák Sándor és Hankisz 
Blanka oki. tanítókat, ill. tanítónőt a haburai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé ; 
Dengi Ignác oki. tanítót a sopronliársfalvai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Hunyadi Anna 
oki. tanítónőt a korlátkői áll. el. népisk.-hoz r. 
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tanítónővé; ifj. Berecz Károly oki. tanítót a 
vámosújfalui áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Molnár István, Êhlert Mária oki. tanítót, ill. 
tanítónőt a bodzásújlaki áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá, illetve tanítónővé ; Herczeg József, 
Kopetzky Antal, Farkas Gyula, Szíjártó Kálmán, 
Szabó Gyula Bubreg Teréz, Vlasics Irma, 
Herczeg Mariska oki. tanítókat, ill. tanítónőket 
a szigetvári áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. 
tanítónőkké ; Kardos Dávid oki. tanítót a 
szerencsi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Kocsis 
Gyula oki. tanítót a csebinyei áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Bózsa István oki. tanítót a 
magyarpécskai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Gálfalvi Sándor oki. tanítót a bethlenszent-
miklósi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Rácz 
Mózes oki. tanítót a bitai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá ; Raab Margit oki. tanítónőt a havas-
mezői áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; orsz. 
izr. tanítóképző-intézethez Márki Ábrahám oki. 
tanítót gyakorló iskolai tanítóvá ; Kollát József, 
Boroviczény Gizella oki. tanítót, ill. tanítónőt 
a zimándközi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé ; Weidenhoffer Ida oki. tanítónőt 
az oppovai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Málnási Dezső oki. tanítót a hocsai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Abaß Irina oki. tanító-
nőt az orosházai áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé ; Ondrejkovics István oki. tanítót a cserno-
lehotai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Zoltán 
Dénes oki. tanítót a fiumei Plase Mlakai kül-
városi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Kukurelly 
Julia oki. tanítónőt a polonkai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; Perényi Ignác, Brózsik 
Gyula, Hadaró János, Kaptay József, Scheda 
Ida, Kacskovics Ilona, Boór Erzsébet oki. ta-
nítókat, ill. tanítónőket a tóvárosi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; Lója Károly, 
Farkas József, Boroviczény János, Krompaszky 
Ede, Hoffelder Ignác, Czauner Erzsébet és 
Lánci Adél oki. tanítókat, ill. tanítónőket a 
krompachi áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. 
tanítónőkké. 

Áthelyezte: Pasuth Anna radácsi áll. el. 
tanítónőt a szerencsi áll. el. isk.-hoz ; Kocsisné-
Szinyéry Ilona vámfalui áll. el. isk. tanítónőt 
a csebinyei áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Holler Imre magyarpécskai áll. el. isk. tanítót 
jelen minőségében az ópécskai áll. el. isk.-hoz ; 
Babare Adél mármarosszigeti áll. felsőbb leány-
iskolái internátusi igazgatónőt r. tanítónői O O 
minőségben a fiumei áll. felsőbb leányisk.-hoz 
és ideiglenesen az igazgatói teendők végzésével 
is megbízta; Jákó Dénes halmágyi és Varga 
Zsigmond szavai áll. el. isk. tanítókat jelen 
minőségükben kölcsönösen; Matulay Károly 
magasfoki áll. el. isk. tanítót a kispesti áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében ; Hammel Árpád 

lubina-klacskehi és Medzihradszky Péter liptó-
szentmiklósi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; 
Jánosi Pál köbölkuti áll. el. isk. tanítót a 
kolozsalaguti áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Mlinarcsik János radácsi áll. el. isk. tanítót a 
mesztiszkói áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Oláh Józsa bethlenszentmiklósi áll. el. iskolai 
tanítónőt a gajdeli áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Brosch Irma egyedutai és Lepkovski 
Margit sajószentpéteri áll. el. isk. tanítónőket 
kölcsönösen ; Juscsák Sándor, Juscsálcné-Nirnsee 
Paula felsőstubnyai, Kelemen Mihály, Kelemenné-
Schwartz Elza varjasi áll. el. isk. tanítókat, ill. 
tanítónőket kölcsönösen; Kelemen Béla tőke-
terebesi és Barta János cseleji áll. el. iskolai 
tanítókat kölcsönösen ; Tarján Pompejusz 
galgói, Panic Gyula leményi, Tarjánné-Rác 
Kornélia nagyilondai, Rác Gizella leményi áll. 
el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket kölcsönösen ; 
Szilasi Miksa némái áll. elemi isk. tanítót a* 
felsőnémeti áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Réb Péter vrickói és Wirsz József nagy-
szredistyei áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; 
Kállai Eafaella lemesi és Papp Mária mező-
kovácsházai áll. el. iskolai tanítónőket kölcsö-
nösen; Benedek Ida nagysármási és Horváth 
Ida mákói áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; 
Grézerné-Reiszig L-ma nyirábrányi és Schuszter 
Jozefin temesulmai áll. óvónőket kölcsönösen ; 
Varga Lajos szentgericei áll. el. isk. tanítót az 
egeresi állami el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Balogh Elek alpestesi áll. el. isk. tanítót az 
algyógyi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Jászberényi Róbert zichyfalvi áll. el. isk. tanítót 
a kereknyei áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Szabó Domokos és Szabóné-Vaska Ilona hal-
mágyi áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a 
beresztóci áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Homm Pál bacai áll. el. isk tanítót a deés-
aknai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Bú 
Mihály szegvári áll. el. isk. tanítót a város-
szalonaki áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Poppov Péter udvarhelymegyei kir. tanfelügyelő-
ségi tollnokot jelenlegi minőségében Baranya 
vármegyébe; Szabó Vilma kőrösvéri és Seress 
Ilma újpanati áll. el. isk. tanítónőket kölcsö-
nösen; Klausz Katalin liptóújvári és Joóbné-
Schidhof Juha szolnoki áll. el. isk. tanítónőket 
kölcsönösen ; Galambos Ferenc újteleki és 
Darányi Antal savanyukuti áll. el. isk. tanító-
kat kölcsönösen; Szánkási János baranya vár-
megyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot jelen-
legi minőségében Krassó-Szörény vármegyébe ; 
Mocker Valéria oppovai áll. el. isk. tanítónőt 
a pilis-szentkereszti áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Chálupka Rezső Krassó-Szörény 
vármegyei kir. tanfelügyelői tollnokot jelenlegi 
minőségében Udvarhely vármegyébe ; Horváth 
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Ferenc yáros-szalonaki és Gosztonyi Sándor 
kőszegi áll. el. isk. tanítókat a szolnoki áll- el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Bálás Béla korlátkői 
áll. el. isk. tanítót a szegvári áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Bácsy Frigyes kolozsalagúti áll. 
el. isk. tanítót az apahidai áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Sepeghi Béla és Sepeghiné Stefezius 
Gizella balázsfalvi áll. el. isk. tanítót, ill. tanító-
nőt az izbugyaradványi áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Czelienter Ilona drávaegyházi áll. 
óvónőt a tótraszlavicai áll. óvóhoz jelen minő-
ségében ; Domoszlay Olga pilis-szentkereszti 
áll. el. tanítónőt a tóvárosi áll. el. isk.-hoz 
Kéméndi Gyula és Kéméndiné Kutrovics Ella 
felső-visói áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt a 
krompachi áll. el. isk.-hoz ; Zeffer Gizella bereg-
szászi és Szondy Izabella pöstyéni áll. óvónőket 
kölcsönösen. 

Szolgálattételre rendelte: Bálint József 
bethlenszentmiklósi áll. el. isk. tanítót a datki 
áll. el. isk.-hoz. 

Kirendelte: Sipos Zoltán kir. tanfelügyelő-
séghez ber. áll. el. isk. tanítót a huszti áll. el. 
iskolához. 

Megerősítette : Szabó Béla újszentannai áll. 
polg. isk. ig.-tanítót igazgatói minőségében ; 
Kálmán István gyergyószentmiklósi áll. segélyz. 
közs. polg. isk. ig.-tanítót igazgatói minősé-
gében; Migaly Alajos pinkafői áll. polg. isk. 
ig.-tanítót igazgatói minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Bliha Ferenc 
udvarnoki r. kath. munkaképtelen el. isk. tanító 
részére évi 880 koronát ; Kerekes László berencei 
munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanító részére 
évi 600 koronát ; Veszperényi József őrmezői 
róm. kath. el. isk. elaggott tanító részére évi 
620 koronát; Karabás István cellái munka-
képtelen gör. kel. tanító részére évi 1140 ko-
ronát ; Sándor Mihály bitai elaggott áll. tanító 
részére évi 1060 koronát; Radu Vazul kerpe-
nyesi munkaképtelen gör. kel. tanító részére 
évi 740 koronát ; Doránszky Emilia csanád-
megyei árvaházi munkaképtelen el. isk. tanítónő 
részére évi 560 koronát ; Murgu György gör. 
kath. munkaképtelen tanító részére évi 240 
koronát; Modrán János bongardi munkakép-
telen gör. kel. tanító részére évi 700 ko-
ronát ; Tyukos Károly vágsellyei munkaképtelen 
róm. kath. tanító részére évi 680 koronát ; 
Faras János homosdiai munkaképtelen gör. kel. 
tanító részére évi 380 koronát ; Csilindák Illés 
husznai gör. kath. el. iskolai elaggott tanító o _ oö 
részére évi 740 koronát ; Tótli Ferenc heő-
szalontai ev. ref. el. isk. tanító részére évi 680 
koronát ; Bencze Péter szeghalmi elaggott ev. ' _ O Oö 
ref. tanító részére évi 1320 koronát; Gligor 
Kálmán nagyszebeni munkaképtelen gör. kath. 
tanító részére évi 600 koronát ; Málnási Lajos 

nagyenyedi munkaképtelen ev. ref. tanító 
részére évi 680 koronát; Császi Ferenc kun-
hegyesi munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 1080 koronát ; Magyar Imre ürményi 
munkaképtelen izr. tanító részére évi 840 ko-
ronát ; özv. Schneider Henrikné, szül. Heutz 
Franciska siklósi munkaképtelen róm. kath. el. 
tanítónő részére évi 900 koronát; Labancz 
László abai ev. ref. munkaképtelen el. iskolai 
tanító részére évi 1160 koronát; Buss Károly 
budapesti skót ev. ref. munkaképtelen tanító 
részére évi 2460 koronát ; Stahl József német-
járfalui munkaképtelen r. kath. tanító részére 
évi 680 koronát; Náhlovszky József krakováni 
r. kath. el. isk. munkaképtelen tanító részére 
évi 800 koronát ; Konta Dezső mohi ev. ref. 
munkaképtelen el. isk. tanító részére évi 740 
kornát ; Zsigmundik János bazini közs. el. isk. 
tanító részére évi 1060 koronát ; Matuss Illés 
nagybelici elaggott róm. kath. el. isk. tanító 
részére évi 520 koronát; id. Schioarcz Irma 
kassai közs. el. isk. munkaképtelen tanítónő 
részére évi 1680 koronát; Kirity Miklós adai 
kiérdemült elaggott gör. kel. szerb tanító 
részére évi 1480 koronát; Tronka János nagy-
ludasi munkaképtelen gör. kel. tanító részére 
évi 320 koronát ; Jana Illés rakasdiai munka-
képtelen gör. kel. tanító részére évi 780 ko-
ronát ; Parizsa Ferenc nadrági munkaképtelen 
társ. tanító részére évi 1000 koronát ; Gött 
Ede szentlőrinci róm. kath. el. isk. elaggott 
tanító részére évi 1140 koronát; Báltzár 
Ágoston modori áll. polg. iskolai elaggott ig.-
tanító részére évi 2700 koronát ; Mészáros 
Lajos szeghalmi elaggott ev. ref. tanító részére 
évi 1240 koronát ; Bódy György kishegyei 
elaggott róm. kath. el. isk. tanító részére évi 
1140 koronát; Reisz Joachim katymári elag-
gott izr. tanító részére évi 700 koronát ; 
Petreus László batarcsi gör. kath. el. iskolai 
munkaképtelen tanító részére évi 520 koronát ; 
Sauter Vilmos nagyszebeni belvárosi róm. kath. 
munkaképtelen főtanító részére évi 1340 ko-
ronát; Tyukody György nagygéci munkakép-
telen ev. ref. el. isk. tanító részére évi 860 
koronát ; Hunyár Antal kübekházai elaggott 
áll. el. isk. ig.-tanító részére évi 1060 koronát ; 
Varga Gyula esztényi munkaképtelen áll. el. 
isk. tanító részére évi 1000 koronát ; Kring 
Gyula kétyi ág. hitv. ev. munkaképtelen taní-
tónak évi 1300 koronát; Fekete Lajos kalocsa-
eperföldi munkaképtelen rk. tanítónak évi 
720 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Dózsa Ágnes 
tasnádi ev. ref. el. isk. munkaképtelen tanítónő 
részére 460 koronát egyszersmindenkorra. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett : 
néhai Danhauser Rezső poprádi nyug. ág. hitv. 
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ev. tanító özv., szül. Vajner Mária részére évi 
693 korona 20 fillért, 1 kiskorú árvája részére 
összesen 115 korona 53 fillért; néhai Juhász 
Ágoston szegedi nyug. közs. isk. tanító özv., 
szül. Bachmayer Karolina részére évi 620 ko-
ronát, öt kiskorú árvája részére összesen 516 
korona 65 fillért ; néhai Papp János mohácsi 
nyug. gör. kath. tanító özv., szül. Pap Valéria 
részére évi 300 koronát, és kiskorú árvája ré-
szére pedig 50 koronát ; néhai Kondor József 
nagykanizsai nyug. izr. el. isk. tanító özv., szül. 
Krausz Rozália részére évi 660 koronát ; néhai 
Haszara János újkemencei nyug. gör. kath. 
tanító özv., szül. Mucsicslca Mária részére évi 
300 koronát ; néhai Mezey János técsői nyug. 
ev. ref. tanító 2 kiskorú árvája részére össze-
sen 282 korona 66 fillért ; néh. Bálinth Alajos 
matyasóci róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Hervolyi Berta részére évi 300 koronát; néh. 
Zalay Mihály kisbajcsi nyug. róm. kath. tanító 
özv., szül. Kiss Mária részére évi 335 koronát ; 
Szerdahelyi Zsigmond ókanizsai róm. kath. 
tanító özv., szül. Posztl Mária részére 748 ko-
ronát ; néh. Lebák Ferenc zentai nyug. közs. 
el. iskolai tan tó özv., szül. Kovács Franciska 
részére évi 708 koronát ; néh. Záthureczky 
P. Adolf nyug. breznóbányai ág. hitv. ev. el. 
isk. volt tanító özv., szül. Grőszer Mária részére 
évi 580 koronát; néh. Tkacsik Sámuel ófalvi 
nyug. ág h. ev. tanító özv., szül. Urbán 
Juliánná részére évi 380 koronát ; néh. Urbán 
Ede serkei ev. ref. el. isk. tanító 5 kiskorú 
árvája részére évi 634 korona 15 fillért ; néh. 
Butf János ókigyósi róm. kath. el. isk. volt 
tanító özv., szül. Mánásy Ottilia részére évi 
579 korona 50 fillért és Lajos nevű kiskorú 
árvája részére 96 korona 58 fillért, mindössze 
676 korona 08 fillért ; néh. Mészáros János 
lepsényi ev. ref. tanító özv., szül. Sós Ida 
részére évi 543 koronát, Ilona nevü kiskorú 
árvája részére pedig 90 korona 50 fillért, mind-
össze 633 korona 50 fillért; néh. Téby Lajos 
kabai nyug. ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. 
Futaid Gizella részére 542 koronát, 4 kiskorú 
árvája részére pedig összesen 361 korona 32 
fillért; néh. Mititeán Jeremias magyarnemegyei 
nyug. gör. kath. el. isk. tanító özvegye, szül. 
Munkán Násztászié részére évi 300 koronát; 
néh. Tóth István nyilbélteki nyug. róm. katli. 
el. isk. tanító özv., szül. Kis Zsófia részére évi 
300 koronát. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte : néhai Téby Lajos nyug. kubai ev. 
ref. tanító Béla nevü árvájának a hódmező-
vásárhelyibe ; néhai Krajcsovics István volt 
beckói ág. hitv. ev. tanító Márta nevű árvájá-
nak a kecskemétibe ; néh. Pontyuch János volt 
motyóki róm. kath. tanító Jolán nevü ár ra-

jának a kecskemétibe ; néh. Ocskai János volt 
aknasugatagi tanító Mária és Erzsébet nevű O O 
árváinak a kecskemétibe, illetve a hódmező-
vásárhelyibe; néh. Pohánka Gyula volt lubinai 
áll. tanító Gizella nevü árvájának a kecske-
métibe ; néh. Eördögh Mihály volt székes-
fehérvári tanító Margit nevü árvájának a 
kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B—y. T. A kinevezések nem történtek meg s 

az állásokra pályázatok lesznek hirdetve. — 
Cs. L. Az állami tanítóképzőben való magán-
vizsgálatra a közoktatási miniszter adhat enge-
délyt. — I. J. A keresett könyvet megrendel-
heti az Athenaeumnál 2 koronáért. Címe : „Gyü-
mölcskertészet". — S. István. Nagyon rosszul 
tette, hogy oklevelét nem mellékelte a sorozási 
kérvényhez. Még rosszabbul tette, hogy mikor 
folyamodott, akkor sem mellékelte. Mutassa 
be azonnal az illetékes helyen. — Somogy-
vidéki. Szünidőre is megilleti a fizetés. Oly hatá-
rozatlan állást nem fogadtunk volna el, amely-
ről ön azt mondja, hogy „addigra van meg-
választva, míg az állás rendessel be les/, töltve".— 
J. K. Szilágymagyarv'iilkói A folyamodvány 
még fel nem érkezett. — L. M. Beregszász. 
Pályázati kérvényének nincs nyoma. Tanulmányi 
utazásra aligha lesz födözet. — Sz. H. Néinet-
Diószeg. Korpótlékának utalása 101.309/903. 
sz. a. meg lett sürgetve. — N. M. Zalaegerszeg. 
Az előleg utalva van. Száma : 57.050/904. — 
Mayer Gy.-né. Sajnáljuk, de nekünk mutat-
ványszámot küldeni nincsen jogunk. Ez a kiadó-
hivatal dolga. Mutatványszám helyett minden 
iskolánál lehet találni Néptanítók Lapját. — 
Figyelő. Nem tartjuk jogosnak, hogy valaki 
tanítói pályán 10 évi szolgálat után nyugdíjaz-
tatván magát, rendes nyugdíjat húzzon az 
országos nyugdíjintézettől, holott kellemesebb-
nek találta, hogy rendes lelkészi állásért folya-
modjék s ezt töltse be legalább 300 forintos 
fizetésért. Az ily esetet a tanfelügyelőnek tudo-
mására kell juttatni. — G. Fülöp. A pályá-
zati hirdetést átküldtük a kiadóhivatalhoz. — 
Kiváncsi. A kir. tanfelügyelőnél sürgesse a 
véglegesítést, valamint azt is, hogy jelenlegi 
szolgálata miatt veszteséget ne szenvedjen : 
hogy korpótlékát adják ki. — Hitoktató. Ha 
másként nem lehetett az ismétlősök oktatását 
beosztaui, akkor nyugodjék bele, ho^y 8—9-ig 
legyen. Végtére is azt az okoskodását, hogy 
akkor istentiszteletre kell készülnie, talán nem 
lehet egészen döntőnek tekinteni, mert hiszen 
majdnem lehetetlen, hogy rendes szokású egy-
házi ember az utolsó percekben készüljön az -
istentiszteletre. — Tudakozódó. Miután önnek 
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igazságot szolgáltatott a közoktatási miniszter 75 o o 
úr, .midőn az iskolaföloszlatás következtében 
mintegy 600 korona évi díj fizetését biztosította, 
mindaddig, míg alkalmas állást nem kap, ne 
törődjék azzal, hogy a hitközség ellen minden 
hónapban végrehajtást kell kérnie. Jó volna 
azonban beszélni a kir. tanfelügyelővel, hogy 
megyei úton a közigazgatási bizottság találjon 
alkalmas orvosságot a volt iskolafönntartó 
zaklató eljárása ellen. — Duna. Egyes helye-
ken 98 előtt is voltak korpótlékok, tanítók 
számára. Azoknak erre különös szabályzatuk 
volt. Az okok is különbözők voltak. Ha ön 
azt is hallotta, hogy valaki már olyan sok 
korpótlékot kapott, kérdezze meg az illetőt, 
hogy ugyanazon hatóság és jogviszonyok alá 
tartozik-e, mint ön? Ha igen, akkor ön is 
keresse a jogát a korpótlékhoz. — Yarga S. 
A hozzánk érkezett pályázati hirdetést fel-
küldöttük a kiadóhivatalba. — Szabó I. A 
Népt. Lipját a kiadóhivatalban kell megren-
delni. (Budapest, I., Egyetemi nyomda.) Az 
előfizetési díjat, mely a lap homlokán is olvas-
ható, előzetesen kell beküldeni. Mi, mint szer-
kesztőség, a lapküldéssel nem foglalkozunk. — 
M. Ferenc. Nem lehet rajta csodálkozni, ha 
nem egy hatóság területén levő új iskola az 
évközben hozzájok költözött tanulótól beirási 
és landíjat szed. — Sempronius. Nincsen 
olyan rendelet, hogy az elemi iskolai Y—VI. 
osztályt fiatal tanítók vezessék. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Berzeviczy Albert vallás- és közok-

tatásügyi miniszter f. hó 5.-én Budapestre 
érkezett. A népoktatásügyi osztály főnöke : 
Halász Ferenc min. osztálytanácsos is elfog-
lalta hivatalát szeptember hó 1.-én s visszajött 
szabadságáról dr. Mahay Béla oszt.-tanácsos is, 
ellenben dr. Kacskovits Mihály oszt.-tanácsos 
most kezdte meg 6 heti szabadságidejét. 

— Az ifjúsági könyvtárakra vonatkozó 
intézkedést a fővárosi napi sajtó örvendetes 
egyértelműséggel üdvözölte, kellően méltatván 
a kezdeményező : dr. Wlassics Gyula volt mi-
niszternek e tekintetben kifejtett tevékeny-
ségét s dr. Berzeviczy Albert jelenlegi mi-
niszter intézkedéseit. A fővárosi sajtó egy-
értelműséggel rámutat ama körülmény nagy-
fontosságára, hogy az ifjúsági könyvtárak 
hazai népiskoláink egy részében rövid idő 
alatt egyszerre fölállíttatnak, amiből nagy 
haszna_ lesz a tanuló ifjúságnak és az ifjúsági 
irodalomnak egyaránt. Dicsérettel emlékeznek 
meg a fővárosi lapok ez alkalomból a Nép-
iskolai Ifjúsági Könyvtárákat Intéző Bizott-
ságról is, mely Sebestyén Gyula kitűnő vezetése 

mellett nagy és hasznos munkát végezett, vala-
mint dicsérik dr. Tóth Rezső előadó nagybecsű 
tanulmányát is, me'.yet lapunk mult számában 
közöltünk. Az ifjúsági könyvtárakra vonatkozó 
min. rendeletet lapunk mai számának Hivatalos 
részében közöljük. 

— A Délmagyarországi Tanítóegyesület 
ez évi XXXVIII. nagy- és közgyűlését f. é. 
szeptember hó 26., 27. és 28. napjain Temes-
várott tartja, mely alkalommal a 100 
középiskolai tanulóra és a modern követel-
ményeknek megfelelőleg berendezett konviktusi 
épületét is fölavatja. Melegen gratulálunk a 
Délmagyarországi Tanítóegyesületnek gyönyörű 
alkotásához ! 

— A római katholikus kántorok ügyében 
kétféle vélemény uralkodik. Egyik Barabás 
Györgyé, aki szerint a kántori jövedelmek 
után is az államtól kell követelni a nyugdíjat, 
a másik Szokol Istváné, aki szerint a kántori 
díjra vonatkozólag — mint egyházi hivatal-
nokok — egyházi nyugdíjra jogosultak a 
kántorok. 

— Az „Eötvös-alapról" címen Győrből, 
Benedek Vincétől, 10-filléres füzetet kaptunk, 
melyben Holzmann Ferencnek a győri nagygyű-
lésen tartott előadását közli. A tiszta jöve-
delmet a Tanítók Házára fordítják. 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1904. 
évi augusztus havában belügyminiszteri engede-
lemmel a következő tanítók magyarosították 
meg nevüket: 1. Kopper Ferenc tanító, négyesi 
lakós Katoná-ra ; 2. Schönbrun Debora és kk. 
Schönbrun Mina (Hermina) ungvári lakósok, 
tanítónők Székely-re. (T. S.) 

— Jubileumi ünnep. Schrancz János kör-
mendi ág. hitv. ev. tanító 40-éves működé-
sének évfordulója alkalmával Körmenden, 1904 
augusztus 31-én, a volt tanítványai kebeléből ala-
kult bizottság közebéddel és táncvigalommal 
egybekötött jubileumi ünnepélyt rendezett. 

— Halálozás. Kontor Mihály, m. kir. elemi 
iskolai nyugalmazott tanító és 16 éven át volt 
zalaegerszegi róm. kath. kántor 51 éves áldásos 
működés után, nyugdíjaztatása 3-ik, életének 
74. évében elhunyt. Áldás emlékére ! 

Tartalom : Adjuk fiainkat katonatiszti pályára ! 
Göőz József dr. — Osztályozási rendszer egy párisi 
népiskolában. Körösi Henrik. — Népiskolai munkánk 
eredméaye. Piller József. — Erk'ilcsi sülyedés. Galamb 
János. — Külföldi szemle. — Sziinóra : Új peda-
gógiai művek. Sretvizer Lajos. — Hivatalos rész. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomásü és egyhasábd sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTOSEG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER., 1SIÍ0LA-TÉB 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . 

A népoktatás föladatai. 
Dr. Berzeviczy Albert vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter az iskolai év 
kezdetén, f. hó 7.-röl keltezve, körren-
deletet intézett a kir. tanfelügyelőkhöz, 
mely világosan körvonalozza kultúr-
politákáját. Ez a kultúrpolitika első sor-
ban arra törekszik, hogy a „nemzeti élet 
érdekeivel ós a nemzet jövő fejlődésé-
nek föltételeivel összhangban álljon". 
A minisztert ezért a törekvésért az 
egész napi sajtó melegen üdvözölte, 
megelégedéssel mutatván rá a körren-
delet ama két sarkalatos rendelkezésére, 
hogy a népiskola a népélettel szoros kap-
csolatba Jiozassék s hogy a néptanítók a 
kötelességtudás mintaképeivé váljanak. 

Ebben a két pontban dr. Berzeviczy 
miniszter szabatosan meghatározta azo-
kat a legfőbb törekvéseket, amelyeknek 
nemcsak a tanfelügyeletre és a tanítókra 
nézve kell irányadóknak lenniök, hanem 
amelyeket — a jövő tervszerű előkészí-
tése érdekében — a tanítóképző-inté-
zeteknek is követniök kell. 

A népoktatást nem szabad a nép-
élettől elszigetelni : ennek a törekvésnek 
az egész vonalon -— tanfelügyeletben, 
tanítói működésben és tanítóképzésben 
egyaránt — kifejezésre kell jutnia. Mit 
ér az olyan népiskola, mely a néppel 
magával, a nép megváltozott viszonyai-
val, meggyülemlett ezernyi bajával és 

új föladataival nem törődik? A mai 
népiskolának, a rendelet szavaival élve, 
„folyton figyelemmel kell lennie a gya-
korlati élet követelményeire." 

Nagyon helyesen hangsúlyozza a kör-
rendelet, hogy a tanítónak a kötelesség-
tudás mintaképének kell lennie és jó 
példával kell előljárnia. A magyar taní tó 
általában arról ismeretes, hogy nehéz 
körülmények közt is helyt áll ott, ahová 
sorsa nemzetnevelő munkájában állí-
totta, de az itt-ott, szerencsére nagyon 
szporadikusan fel-feltünedező kedvezőtlen 
jelenségekkel szemben mégis helyénvaló 
a körrendeletnek ez a figyelmeztetése, 
mert igaza van a körrendeletnek abban 
a tekintetben, hogy „a fegyelmezetlen 
tanítótól sem a népoktatásban, sem a 
nevelésben eredményt várni éppenséggel 
nem lehet". Ez elvitázhatatlan igazság, 
de — ismervén a magyar tanítói kart — 
reméljük, hogy a felügyeletnek e tekin-
tetben nem lesz jelenteni valója. 

A miniszternek az összes kir. tan-
felügyelőkhöz és tanfelügyelői kirendelt-
ségekhez intézett körrendelete, melyet, 
nagy fontosságára való tekintettel, ezen 
a helyen közlünk, egész terjedelmében 
így hangzik : 
' A népoktatás helyes irányú és célszerű fej-
lesztésére irányuló kultúrpolitikának a nemzeti 
élet érdekeivel és a nemzet jövő fejlődésének 
föltételeivel összhangban kell állania. A fej-
lődés egyik alapfoltétele ebből folyólag az, 
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hogy az érintett összhangot azon állandó 
tényezőkben keressük, melyek által a népok-
tatás a nemzet életének, gondolatvilágának és 
törekvéseinek nemcsak hű tükre, hanem meg-
teremtője és továbbfejlesztője is legyen. 

így állott elő azon követelmény, hogy a 
népiskolát a népélettel a legszorosabb össze-
köttetésbe kellett hozni oly módon, hogy az 
elemi népoktatás a népművelődési és nemzeti 
célok munkálása közben folyton figyelemmel 
legyen a gyakorlati élet követélményeire, és az 
ifjúságot a megélhetés nehéz viszonyaira lehe-
tőleg előkészítse. 

Népoktatási politikámban ezen elvek alapján 
állva, szükségesnek tartom (Címed) figyelmét 
erre most, az 1904 — 1905-iki tanév megnyíl-
tával buzdítólag fölhívni és hangsúlyozni, hogy 
ezen célok elérése érdekében a népoktatási 
intézetek között a kisdedóvodától kezdve az 
ifjúsági egyesületig, tehát a gyermek három-
éves korától kezdve a 15-ik életév betöltéséig 
kapcsolat tartandó fönn, és a tanítók a nép-
oktatásnak egymáshoz szervesen kapcsolódó 
ezen tagozataiban egységes nevelési és tanítási 
elvek szerint igyekezzenek eljárni. 

E/. alkalomból helyénvalónak látom utalni 
arra is, hogy népoktatásunknak mindama hiá-
nyait, ameiyek a meglevő népoktatási tör-
vények útján nem orvosolhatók, egy külön 
törvényjavaslattal kívánom megszüntetni. 

Ezen elhatározásommal népoktatásunknak 
az elől említett irányban való fejlődését célozom. 

Mindezen célzatok és tervet megvalósítá-
sára azonban első sorban olyan tanítói karra 
van szükség, amely a fönnebb érintett inten-
ciót teljes mértékben fölfogni, átérezni és meg-
valósítani képes. Ezért (Címed) minden alka-
lommal, úgy a tanítóképző-intézetek munkássá-
gának irányításánál, valamint az iskolalátogatások 
alkalmával, a tanítóegyesületekben és egyes 
intézkedéseiben is igyekezzék odahatni, hogy 
minél inkább gyökeret verjen az az irány, 
hogy a tanító a kötelességtudás mintaképe 
legyen. Ne mulassza el (Cím) hangsúlyozni, 
amikor csak alkalom és szükség van rá, hogy 
a tanítónak egyik legfontosabb föladata nem-
csak az iskola falain belül, hanem künn az 
életben, a nép körében is állandó nevelői 
munkásságot gyakorolni, aminek pedig a tanító 
részéről elengedhetetlen kelléke a józan, békés 
és kötelességtudó élettel nyújtott példa. 

A nép nevelésében legfontosabb szerepe ott 
van a tanítónak, ahol az anyagi vagy erkölcsi 
züllés, az elégedetlenség a nép között felütötte 
fejét : itt a tanító keresse a baj okait s tanács-
csal, jó példával hasson a népre. 

Minden olyan esetben, amidőn (Címednek) 
a fönnebbi irányban gyakorolt figyelmeztetése 

és tanácsa hatástalan, amiként már a folyó 
évi 7366. számú körrendeletemben bővebben 
is kifejtettem : elvárom (Címedtől), hogy a 
tanítókkal szemben a fegyelem tekintetében 
szigorúan és lelkiismeretesen járjon el. .Semmi 
mulasztást, kötelességszegést, kihágást meg-
torlatlanul ne hagyjon, mert a fegyelmezetlen 
tanítótól sem a népoktatásban, sem a nevelés-
ben eredményt várni épenséggel nem lehet. 

(Cím) munkásságának súlypontja a minél 
gyakoribb, beható és éber iskolalátogatásban 
legyen. Iskolalátogatásainak beosztásánál és a 
tanfelügyelői hivatalnak iskolalátogatásra föl-
jogosított tagjai közt leendő megosztásánál az 
1902. évi 10.837. sz. a. kelt rendelet intézke-
déseit tartsa szem előtt. 

Ügyeljen azon rendeletekre, melyek az állami 
segélyt élvező községi, felekezeti és nem-magyar 
tannyelvű népiskolák éber és szigorú ellen-
őrzésére vonatkoznak. 

Iskolalátogatásai alkalmával az általános 
szempontokon kívül kiváló gondot fordítson 
arra, hogy a tanító megtett-e minden lehetőt 
az ifjúsági egyesület szervezése érdekében, s ha 
nem, mik voltak a szervezés akadályai ; helye-
sen vezeti-e a tanító az egyesületet; van-e az 
iskolának ifjúsági könyvtára ; ahol pedig nincs, 
(Címed) a folyó évi 2962. ein. számú körren-
delet értelmében maga tegyen meg minden elő-
intézkedést annak létesítése iránt. Ahol gazda-
sági ismétlő-iskola van, figyelje meg, hogy a 
tanító a mindennapi életben, a nép körében is 
igyékszik-e és minő eredménnyel megkedveltetni 
az intézményt, a munkaszeretetet és az okszerű 
gazdálkodást? A gazdasági ismétlő-iskolai kü-
lön szaktanító érintkezik-e a néppel ; megtartja-e 
az 1902. évi 66.569. sz. rendelettel kiadott 
gazdasági ismétlő-iskolai szervezetnek idevágó 
rendelkezéseit ? Az alkoholizmus elleni küzdélem 
ügyében az 1903. évi 1125. ein. sz. a. kiadott 
rendelet végrehajtása céljából történt- e valami ? 
Itt különösen figyelmeztetem (Címedet), hogy 
az olyan tanítóval szemben, aki maga is vét 
a mértékletes életmód ellen, teljes szigorúság-
gal járjon el. 

A tanév megnyíltával ügyeljen (Cím) arra, 
hogy a szorgálomidőt az összes népiskolák idejé-
ben és az összes beiskolázható tanulók föl-
vételével rendesen megkezdjék és hogy a tanu-
lók a legszükségesebb tankönyvekkel és író-
eszközökkel el legyenek látva. Evégből az 
1868 : XXXVIII. t.-c. 32. §-a alapján tegyen 
(Cím) a közigazgatási bizottsághoz előter-
jesztést. 

Az államilag segélyezett községi és hitfele-
kezeti iskolák fönntartóit különösen figyelmez-
tesse, hogy azoknál az iskoláknál, amelyekben 
vagy az igazolatlan mulasztások nagy számban 
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fordulnak elő, vagy amelyekben a tanítási idő 
legalább a törvényben megszabott nyolc, illetve 
kilenc hónapig meg nem tartatik: a vizsgálat 
elrendelését, esetleg az államsegély megvonását 
teszem megfontolás tárgyává. 

Az állami iskolákban a tanítás mindenütt, 
kivétel nélkül, szeptember hó 15.-én kezdendő 
meg. (Címed) köteles az állami elemi nép-
iskolákba tényleg beiratkozott tanulók kimutatá-
sát az 1901. évi 32.055. sz. a. kelt rendelettel 
kiadott gondnoksági utasításban közölt minta 
szerint egybefoglalva és összegezve minden 
további sürgetés bevárása nélkül ide október 
hó 15-ig fölterjeszteni. 

Minthogy a szorgalmi idő pontos megtar-
tását főleg egyes hitfelekezeti iskoláknál az is 
gátolja, hogy sokszor az oly ünnepeken is 
iskolai szünetet tartanak, amelyeken a vallási 
érzület megsértése nélkül tanítani lehetne, 
figyelmeztetem (Címedet), hogy ha tankerüle-
tében ilyen esetek fordulnak elő, a közigazga-
tási bizottság útján az illető egyházi főható-
sághoz forduljon orvoslásért és kérje, hogy az 
iskolai szünnapok csak a már rendeletileg is 
megállapított ünnepekre szorítkozzanak. Az 
állami és községi népiskolákban pedig az 1901. 
évi 32.055. sz. rendelettel kiadott gondnoksági 
utasítás 38., illetve az 1902. évi 44.246. sz. 
rendelettel kiadott iskolaszéki utasítás 45-ik 
§-a irányadó. 

A tanítási idő helyes kihasználása szempont-
jából kívánatos az is, hogy a heti szünidők 
lehetőleg két délutánra állapíttassanak meg ; ez 
irányban (Címed) szintén tegye meg a köz-
igazgatási bizottság útján a kezdeményező 
lépéseket. 

ügyeljen (Cím) különösen a magyar nyelv 
tanítása érdekében kiadott 1902. évi 30.332. 
sz. rendeletnek, továbbá az elemi népiskolai 
5: és 6-ik osztályoknak szervezése és az ezen 
osztályokra utalt kötelezett tantárgyak tanítása 
ügyében kiadott 1899. évi 28.352. és 1902. évi 
38.966. sz. rendeleteknek végrehajtására s az 
e tekintetben mulasztó tanítók ellen a meg-
torló eljárást, minden egyes esetben indít-
tassa megr. 

Ez alkalommal is figyelmeztetem (Címedet), 
hogy a magyarul nem tudó és magyarul 
sikerrel nem tanító községi és felekezeti tanítók-
ról, mindenkor személyesen, iskolalátogatás 
alkalmával szerzett tapasztalatok alapján az 
iskolalátogatási jegyzőkönyvek csatolása mellett 
december és június hónapok végén tegyen 
jelentést. 

Viszont a magyar nyelv tanítása az ifjúsági 
egyesületek szervezése és vezetése, az ifjúsági 
könyvtárak létesítése körül kiváló buzgalmat 

és sikert tanúsító néptanítókat (Címed) jutal-
mazásra kellő indokolással jelentse be. 

Különös gondja legyen (Címednek) arra, hogy 
az állami és községi iskolai igazgató-tanítók 
és tanítók, az állami iskolai gondnokságok, 
illetőleg a községi iskolaszékek számára kiadott 
Utasítás II. fejezetében megszabott köteles-
ségeiket lelkiismeretesen és pontosan teljesítsék. 
(Címed) e tekintetben még a kisebb mulasztást 
se hagyja szó nélkül és ha ennek eredménye 
nem volna, az erélyesebb eljárás minden eset-
ben múlhatatlanul foganatosítandó, mert az 
iskolai rend és fegyelem biztosítása az ifjúság 
nevelésében elsőrangú követelmény. 

A tanuló-ifjuság hazafias szellemű nevelé-
sére nagy befolyással vannak az iskolai haza-
fias ünnepélyek. Gondja legyen tehát (Címednek) 
an-a, hogy az iskolákban a hazafias ünnepek 
kellő módon megtartassanak ; gondja legyen 
továbbá arra, hogy a m. kir. belügyminiszter 
úrnak 1898. évi 4642. sz. a. kiadott körren-
delete értelmében az 1848. évi XXI. törvény-
cikk 2. §-ának rendelkezéseihez képest a nem-
zeti ünnepeken, nevezetesen : Szent István király 
napján — augusztus hó 20.-án, — az 1848-iki 
törvények szentesítésének emléknapján, április 
hó 11.-én (mindkettő róm. kath. naptár szerint), 
továbbá a király születése napján az összes 
népiskolák és népoktatási intézetek, valamint 
kisdedóvodák és gyermekmenedékházak épületei 
a címeres nemzeti lobogóval földíszíttessenek 

Budapest, 1904 szeptember hó 7.-én. 

Berzeviczy Albert, s. k. 

Adjuk fiainkat katonatiszti 
pályára ! 

A magyar tanítók javarészének fiai, 
megfelelő képzés után, igen értékes tag-
jai lehetnek a hadsereg tisztikarának. 
Becses szív-, lélek- és jellembeli tulaj-
donságokat : humanizmust, tüzes hazafiságot, 
tanulmányok iránt fogékonyságot, művelt köz-
érzést, rendszeretetet, szerénységet, engedelmes-
séget, a törvény iránt tisztéletet vihetnek 
magukkal katonai életpályájukra, mint 
különös családi öröklést. 

Bennök szép, jó, nemes, hasznos ápolá-
sára esküjöknél fogva is hivatott tanító-
apák 10- 12 évig állandó lelki szuggesz-
ciója alat t bizonyára többnyire a föntebbi 
nemes tulajdonságok fakadnak, erősöd-
nek meg. Ez jogos következtetés lélek-

38* 
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tani alapon. A tanítók sajátos helyzete, 
életviszonya nem alkalmas arra, hogy 
gyermekeikben társadalmi nyegleségek: 
fönnhéjázás, hivalkodás, nagy nyerész-
kedési szenvedélyek, túlhajtott költeke-
zési hajlamok, durvaságokban való kedv-
telések, a magyar nemzet sorsa iránt 
való közömbösség, munkátlanság s egyéb 
helytelen szokások fejlődjenek ki s ural-
kodjanak tetteiken. Ilyen értékes egyé-
nekből helyes szakképzéssel bizonyára 
kiváló magyar katonatiszteket lehet nevelni 
nemzetünk, királyunk dicsőségére, a magyar 
jóhírnév büszkeségére ! 

Nemzeti erényeink ápolására, a nép 
boldogítására a tanítói, tanári kar, mint 
társadalmi osztály első sorban hivatott, 
s az elsők között alkalmas. Méltán vár-
hatja a nemzet, hogy ezek az apák 
nemcsak idegen egyénekbe, de saját 
édes gyermekeikbe is be tudják oltani 
a jeles tulajdonságokat. Bízvást remél-
hető tehát, hogy a tanítók, tanárok 
fiai derekasan meg fogják állani helyü-
ket az általános tisztelettel környezett 
katonai tisztikarban. 

A jelenlegi állapot is bíztató a ta-
nítók, tanárok fiai egy részének katona-
tiszti pályára készülésére. Még sokkal 
kedvezőbb kilátást nyújt a jövő, f. évi 
szeptember elseje óta. Fölséges kirá-
lyunk ugyanis f. évi augusztus 26-án 
szentesíté az 1897. évi XXII. t.-c. mó-
dosításáról szóló törvényt, mely a Tör-
vénytárban 1904. évi augusztus 30.-án 
jelent meg. Ez az új tőrvény 1073 újabb 
helyet biztosít magyar ifjaknak katona-
tiszti pályára lépése szempontjából. Ez 
a korszakos törvény szószerint ekként 
hangzik : 

1904. évi XX. törvénycikk, a cs. és kir. 
közös hadsereg katonai nevelő- és képzőinté-
zeteinél magyar honos ifjak részére létesített 
250 állami alapítványi helyről szóló, 1897. évi 
XXII. törvénycikk módosításáról. (Szentesítést 
nyert 1904. évi augusztus hó 26.-án.) 

Mi, Első Ferenc József, Isten kegyelméből 
ausztriai császár, Csehország királya stb. és 
Magyarország apostoli királya, kedvelt Magyar-

országunk és társországai hű Főrendei és 
Képviselői, közös egyetértéssel a következő 
törvénycikket terjesztették szentesítés végett 
Felségünk elé: 

1. §• 
Az 1897. évi XXII. törvénycikk 1. g-ában 

magyar honos ifjak részére létesített 250 ala-
pítványi hely további 1073 hellyel fölemeltetik 
olyképen, hogy ezen 1073 helyből 93 hely a 
cs. és kir. katonai akadémiákban, 180 hely a 
cs. és kir. katonai reáliskolákban, 800 hely 
pedig a cs. és kir. katonai hadapródiskolákban 
töltendő be. 

Amennyiben ezen újonnan rendszeresített 
1073 hely az egyes intézetekben, az azokra 
nézve itt meghatározott számban betölthető 
nem volna, fölhatalmaztatik a honvédelmi mi-
niszter, hogy a költségvetésileg engedélyezendő 
hitel keretén belül a betöltésnél a helyeknek 
intézetenkint megállapított fölosztásától eltér-
hessen. 

Az idézett törvénycikk egyebekben érvény-
ben marad. 

2- §• 
Ezen törvény végrehajtásával a honvédelmi 

és pénzügyminiszterek bízatnak meg. 
Mi e törvénycikket s mindazt, ami abban 

foglaltatik, összesen és egyenként helyesnek, 
kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel 
királyi hatalmunknál fogva helyben hagyjuk, 
megerősítjük és szentesítjük s mind magunk 
megtartjuk, mind más híveink által megtar-
tatjuk. 

Kelt Ischlben, 1904. évi augusztus hó 26. 
napján. 

Ferenc József, s. k. Gróf Tisza István, s. k. 
(P. H.) 

Lesz alkalmunk még ez iskolai év 
folyamán a katonatiszti képzőintéze-
tekbe lépés körülményeit tüzetesen meg-
ismertetni lapunk olvasóival. Jelenleg 
csak legáltalánosabb áttekintést nyujtunk. 

Katonatisztjeink képzése két főirányú ; 
ú. m. : 

1. A cs. és kir. közös hadseregbeli 
hadapród-iskolákban egyrészrő 1. 

A hadsereg katonai akadémiáiban és 
reáliskoláiban másrészről. 

2. A m . kir. hondvéd liadapród-isko-
lákban egyrészről. 

A m. kir. hondvéd főreáliskolában és a 
honvéd Ludovika-Akadémiában másrészről. 
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Magyar honos ifjak számára a cs. 
és kir. közös hadseregbeli hadapród-
iskolában, úgyszintén a cs. és kir. közös 
hadseregbeli katonai akadémiákban és 
reáliskolákban is vannak fönntartott 
helyek. 

A m. kir. honvéd hadapród-iskolák-
ban, a m. kir. honvéd főreáliskolában 
és a honvéd Ludovika-Akadémiában a 
fölvételi kellékek közt első a pályázó 
magyar állampolgársága. 

A cs. és kir. közös hadseregbeli had-
apród-iskolákba az I-ső évfolyamba 
szabályszerűen 14 évet betöltött s még 
1 7 életévet meg nem haladott ifjakjutnak. 
Nyilvános vagy nyilv. joggal fölruhá-
zott gimn. és reáliskola négy alsó oszt. 
bizonyítványa és sikeres fölvételi vizs-
gálat alapján egyéb előírt föltételek 
mellett. \a) Magyar vagy osztrák állam-
polgárság vagy bosznia - hercegovinai 
honosság, b) Testi alkalmatosság, c) 
Kifogástalan előélet, kielégítő magavise-
let. d) A tandíjnak s lovassági hadapród-
iskolában a lovaglási járuléknak is a 
kellő időben való lefizetése.] Az 1868. 
évi XXXVII. törvénycikk alapján szer-
vezett magyar polgári iskolákat s a 
fiumei polgári iskola 4 osztályát stb. 
is egyenlő értékűnek tekintik előkép-
zettség szempontjából az említett gim-
názium és reáliskola négy alsó osztá-
lyával. 

A m. kir. honvéd hadapród-iskolában 
ugyanilyen négy oszt. előképzettséget 
kívánnak; továbbá betöltött 14. évet s 
túl nem haladott 16-ik éves kort. 
I t ten a fölv. vizsgálat nyelve magyar; a 
horvát tanítási nyelvű iskolát végzettek 
számára horvát. A cs. és kir. közös 
hadseregbeli hadapród-iskolákba való 
fölv. vizsgálatot minden jelölt magyarul 
teheti le. 

A fölvételi vizsg. megkönnyítése és a 
számos alapítványi hely következtében 
még a szerényebb vagyoni viszonyú 
egyének gyermekeinek lehet a katonai 
pályára lépniök. Hírlapok közlése sze-

rint az új idő iránya máris észrevehető, 
mert a most szeptemberben történt 
fölvételeknél már kellő számú pályázó 
jelentkezett. 

„Most már semmi akadálya sincsen 
annak, hogy a magyar visszatérjen ősei 
hagyományos szokásához, mely a midt-
ban legjobbjainkat a katonai pályára ve-
zette", mondja a honvédelmi miniszter. 
Ehhez mi meg hozzátesszük : Semmi 
oka sincsen a magyar tanítóságnak 
arra, hogy ezentúl idegenkedjék gyer-
meke életpálya-választásánál a katonai 
képzés elsőbbségeinek fölhasználásától. 
Példája a magyar társadalom széles 
rétegeire is buzdító lesz. 

Ha tovább is idegenkednék: vétket 
követne el önmaga, családja, gyermeke 
és magyar hazánk szent érdeke ellen! 

„Adjuk fiainkat katonatiszti pályára!" 
(Budapest.) Oőöz József, dr. 

A tanítók ellen. 
Másfél évtizede veszek részt nagyobb ará-

nyokban társadalmi mozgalmakban. Bizony-
ságot tehetek jó lélekkel arról, hogy ahol valami 
életrevaló eszme testet öltött, valamely érté-
kesebb mozgalom keletkezett kulturális vagy 
közgazdasági érdekeink javára, a küzdök kö-
zött ott találtam mindenütt a tanítókat. Es 
büszke voltam, lépten-nyomon büszkébb lettem 
az én testvéreimre, akik önként, anyagi esz-
közök nélkül tervezők és munkások lettek egy 
személyben, a szegény nép javára. 

így született szerteszét az országban száz 
meg száz ifjúsági egyesület, daloskör, gazda-
kör, olvasókör, szövetkezet stb. 

Mondanom sem kell, hogy a szórakozás-
tanításra való körök jelentékenyen szép és 
üdvös missziója mellett legtöbbre becsültem a 
szövetkezetek misszióját, mert ezek a nép-
boldogítás anyagi eszközeit biztosították és 
biztosítják mindenfelé. 

S hogy tanítótársaim is hasonlóképen gondol-
koztak, leginkább bizonyítja az az örvendetes 
tény, hogy a szövetkezeti eszme immár föl-
tartóztathatlanul terjed. És a fővezetők nyilat-
kozata szerint: „azok a legjobb, legéletképesebb 
szövetkezetek, melyeket tanítók, papok vezetnék 

Nem véletlen, hogy a tanítót említem elől. 
Nem is elfogultság. Tényleg több a társadalmi 
munkás a tanítók között. 

Nos, hogy ez így van, bizonyítja végül, hogy 
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fölrótták immár többször és országosan a taní-
tóknak ezt a szereplését, pedig ha valaki egyéni-
leg hasznot húzhatott a szövetkezetek után, 
ott legutolsó épen a tanító volt. No de nem 
is ez fáj a szövetkezetek akciója által „meg-
Iparosított" kereskedő osztálynak, — mert gon-
dolni lehet, innen kerül ki a „felrovok" tekin-
télyes nagy száma — hanem az, hogy a nagy 
haszonra és — fordítsuk meg — szegény 
népünk kizsarolására berendezkedett, kevés 
tőkéjű s spekuláns kereskedő hasznának nagyon 
útjában vannak a szövetkezetek, főként a ter-
melő, raktár, értékesítő és fogyasztási szövet-
kezetek, amelyek az ősmagyar termelő gazdát 
az értékesítés és fogyasztás áldásaiban első 
kézből kívánják részesíteni. 

Annyira útjában vannak, hogy ahová be-
teszik lábukat, ott a tapasztalt, eddig korlát-
lanul grasszáló „kereskedők" megbénulnak s 
vagy megszelídülnek, vagy becsukhatják a bolt-
jukat. S ezt a vesztett dominiumok, a „keres-
kedők" hihetetlenül gyors térfoglalása és meg-
gazdagodása láttára támadt elkeseredés szülte. 

Itt meg kell jegyeznem, hogy élénk különb-
séget teszek a „kapzsi11 és „tisztességes" „ke-
reskedők" között, aminthogy különbség van a 
tisztességtelen és tisztességes versenyben. 

Nagyon messze vezetne ezeknek a taglalása. 
Elég, hogy a vége oda lyukad ki, hogy a 
szövetkezeteket kikiáltották tisztességteleneknek 
s miután egyszer a hazai kereskedelmi és ipar-
kamarák ellenállásfoglalása dacára a szövet-
kezetek nem töröltettek el a föld színéről, most 
a soproni kereskedelmi és iparkamara szék-
házának fölavatása alkalmával rendezett hetedik 
kamarai országos értekezleten adták ki ellenük 
a jelszót újra. 

És pedig olyan alakban, hogy határozati 
javaslatot fogadtak el, igaz, hogy hosszas vitat-
kozás után, mely szerint : 

„Eltiltandó, hogy köztisztviselők, lelkészek, 
tanítók szövetkezeti-igazgatói, avagy alkalmazott-
igazgatói állást elfoglaljanak, avagy alkalmazot-
tak lehessenek."' 

Ez más szavakkal annyit tesz, hogy a szövet-
kezetek lehetetlenné teendők. 

Mert ahol az elől említett faktorok leveszik 
kezüket a szövetkezetekről, ott azok b'zony-
nyal megszűnnek. 

Ki vezesse? A népben nincs annyi intelli-
gencia, tudás, hogy vezesse. Ha pedig nincs, 
szövetkezet sem él ott meg. Már pedig ezt 
tovább is a nép, az önfenntartás gondjai mel-
lett országos terheket hordozó nép bánja meg. 
Kérdem, elnézheti-e ezt a nép javát szívén 
viselő tanító ? S ha nem nézi el, szabad-e kor-
látozó hatalommal megbénítani, sőt letiltani 
őt áldásos működése teréről azért, hogy a neve-

lésére bízott nép boldogítása mellett hozzá-
járul falunként egy-két kapzsi kereskedő meg-
rendszabályozásához ? Avagy csak a kereskedő-
nek van joga haszonnal dolgozni ; a népnek, 
tanítónak bűn az ez után való törekvés ? 
Ennek eldöntése sem tartozik ránk. 

Bízunk benne, hogy akiket a döntés joga 
megillet, okosan mérlegelik a pro és kontra 
fölhozott érveket. 

Az ellen azonban a leghatározottabban tilta-
kozunk, mert tiltakoznunk kell, hogy testület, 
legyen az bár a hazai kereskedelmi és ipar-
kamarák testülete, szabályokat írjon elé, melyek 
szerint a tanítók társadalmi mozgalmak éléről 
letiltandók. (Hiszem, ugyanezt teszik a lelkészek 
és tisztviselők is.) 

Ennek az iránynak elfogadása különben 
ellenkezik a polgári szabadsággal, de ellen-
kezik a közoktatási kormány hova-tovább inten-
zivebb politikájával is, mely szerint azt akarja, 
és tanfolyamok által elő is segíti, hogy a tanító 
minél többoldalú képesítést szerezvén, minél 
több irányban legyen tanácsadója, vezetője a 
népnek. Végül, ha megemlítem, hogy az álta-
lános és mindnyájunk által kifogásolható javas-
lat szülője Deil Jenő, a kassai iparkamara 
„nagy"-nak nevezett titkára, ezt a dolgot be-
fejeztem. 

(Maros-Vásárhely.) Mátlié József. 

Szeptemberi intelmek. 
Ilyenkor az őszi hervadás elején, mikor már 

a vándormadarak is elköltöztek, mindig meg-
jönnek cserébe a veszteségért atyáktól és nem-
atyáktól, anyáktól és nemanyáktól az intelmek 
az iskolák részére. Apák és nemapák, anyák 
és nemanyák bőven osztogatják ilyenkor a 
megfontolt, kevésbé megfontolt és sehogyse 
fontolt tanácsokat az intézeteknek. A tanítók-
nak, tanároknak tehát a lombhullás elején van 
bőven mit hallgatniok afelől a téma felől, hogy az 
ifjú és zsenge generáció elvadulásáért, erkölcs-
telenségéért és semmirevalóságáért egyedül ők 
a bűnbakok és nem mások a felelősek. Ezeket 
a tanácsokat a napilapok azután, hogy az 
ismert új, de vad kifejezéssel éljünk mi is: 
minden fontolgatás nélkül szépségesen „le is 
közlik". 

Lássuk csak mennyiben ludas ebben a ke-
mény, meggondolatlan vádban az iskola. És ha 
esetleg nem ludas : ki a ludas ? Jó ezt tisz-
tába hozni márcsak azért is, hogy a semmit 
nem érő szülői és nemszülői üres bölcselkedés 
helyét az értékes és tartalmas bölcsesség fog-
lalja el. 

Mindenekelőtt nézzük meg, hogy micsoda 
tényezők folynak be az ember erkölcsi lényé-
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nek kialakulására ? E tekintetben két tábor áll 
egymással szemközt. Az egyik tábor az erkölcs-
nek minden formátumát a vérmérsékletből 
vezeti le. A másik ellenben e téren mindent 
tisztán és kizárólag a nevelésnek tud be. 

Tagadhatatlan, hogy mindakét álláspont mel-
lett szólnak bizonyságok. Az előbbi mellett 
tanúskodnak a szemünk előtt végbemenő ese-
mények, melyek arra engednek következtetni, 
hogy a nevelés a vérmérséklettel szemben sok-
szor még a legkedvezőbb esetben is inferiori-
tásban marad. Ámde arra is van temérdek 
példa, hogy a nevelésnek, ha nem is egészen 
átalakító, de mindenesetre szelídítő hatása van 
az ember gondolkodására, érzésére és akaratára, 
egyszóval egész erkölcsi valamirevalóságára. 
Mindezekből pedig azt kell hinnünk, hogy az 
ember erkölcsi nyilvánulása részint a vérmérsék-
lettől, részint a neveléstől függ. Mert ha tisztán 
a temperamentum volna morális életünk szabályo-
zója, akkor a nevelésnek itten csakugyan nem 
volna semmi keresni és tenni valója. És ha 
tenne is valamit, az nem volna egyéb, mint üres 
szalmacséplés, falravaló borsóhányás, több 
semmi. Viszont, ha a nevelés el tudná enyész-
tetni mindazokat az individuális jellegeket, 
amelyek az emberben lakoznak, akkor a leg-
gondosabban nevelt embereknél nem észlel-
hetnők sokszor azokat az erkölcsi extrémitá-
sokat, amelyek az egyesek életét és a 
társadalom rendjét oly nagy mértékben meg-
liáborgatják. 

Az igazság középen van. Sem ez, sem amaz 
exclusive az erkölcsi élet fundamentomául nem 
tekinthető, hanem a kettő : az öröklött és szer-
zett erkölcsi képességek együttvéve. Az eredeti 
képesség az alapja mindenesetre erkölcsi éle-
tünknek, ezt igazolják a tények. A nevelés ezt 
az eredeti képességet lényegében át nem 
formálhatja, csakis igazításokat tehet rajta. 
De ezeket azután meg is teheti. De csakis 
ennyit. Mert a galagonyából szőlő sohasem 
lehet, bármily kertész álljon is silbakot mel-
lette, csakis mint galagonya lehet a gondozás 
mellett nemesebb. 

De helyezkedjünk arra a képtelen álláspontra, 
hogy összes akaratunknak, cselekvésünknek, 
egyszóval egész morális életünknek egyedüli 
szabályozója a nevelés. 

E tétel álláspontjából kérdezzük, hogy 
ugyan ki adja meg a léleknek azt a menny-
beli tisztaságot, a szívnek azt a nemességet, hogy 
kerülve minden undokságot : egyedül az erkölcsi 
törvények szerint éljen. 

Feleletünk az, hogy legelsőben a család. 
Tehát az intelmeket oly bőkezűen osztogató 
szülők és nemszülők. Azért mondjuk ezt, mert 
itt fakadnak először az embernek érzései, itt 

tör utat elsőben akaratereje. Mindakettőre 
azért itt kell különösen vigyázni. Ügyelni kell, 
hogy a családi szentélyben a gyermeknek 
mennél tisztább, nemesebb érzései fakadjanak. 
És midőn ez a forrás már utat vesz magának, 
az ne térjen le iszapos debrőkbe, hanem kavi-
csos mederben tisztítsa mindig jobban magát. 
Tehát legelső sorban is a család az a fontos 
tényező, amely a gyermekek erkölcsi érzékét 
fölébreszteni, azt ápolni, annak tartósságot 
kölcsönözni legelső sorban is hivatva van. 

Ámde a családok: a nemanyák és nemapák 
ezt a kötelességet ritkán teljesítik, mivel sok-
szor tudatlanságból, vakszeretetből és hiúságból, 
sokszor a társadalmi hibák és fonákságok 
hatása alatt gyermekeiknek csak fizikai 
követelményeit elégítik ki, az igaz, hogy ezt a 
nem igazi apák és anyák aztán túlságosan is, 
ellenben lelki szükségleteiket nagyon is szegé-
nyesen hagyják tengődni. 

Hogy kronológiai rendben haladjunk, a má-
sodik, de a családi neveléssel fontosságra nézve 
korántsem ekviválens tényező : az iskola. Az 
iskola szintén nevel és a családi nevelésnek 
mintegy folytatásaként kell, hogy szerepeljen. 
De ezt a szerepet nincsen sem alkalma, sem 
módja olyan mértékben, mint az kívánatos 
lenne, betölteni, még pedig azért nem, mivel 
a nevelés, ha nem individuális, hanem összetes, 
szakasztott mása annak, mintha én a búzát, a 
dinnyét, a dohányt stb. egyenlő szisztéma 
mellett nevelném. Valamint itten, hogy élvez-
hető, ép gyümölcsöt nyerjek, a különböző 
fajú és nemű növények sajátságait figyelembe 
kell vennem: úgy amott a nevelésnek a gyer-
mekek természetéhez kell alkalmazkodnia, ami 
az iskolában, a dolgok komplikált természe-
ténél fogva, keresztülvihetetlen. Igenis, az iskola 
nevel, de csak általánosságban és nem külö-
nösen. Megadja növendékeinek az általános 
irányt, mint megadja a természet a növé-
nyeknek a fejlődés föltételeit : a talajt, az esőt, 
a levegőt, a meleget és a világosságot, de 
minden faj és nem sajátságaira kiterjeszkednie 
lehetetlen. 

A társadalom a maga organizálatlan mivol-
tában is több befolyást gyakorol az emberre, 
mint az iskola. Nem annyira erkölcsi elvek 
nyújtásával, mint inkább példákban. Ámde 
nálunk a társadalom roppant degenerálódott, 
a közszellem ijesztő módon hanyatlóban van. 
Külső kérge megtartotta ugyan még eredeti 
színét, de ez csak prüdéria, kendőző rizspor, 
mely csak arra való, hogy tévedésbe ejtse a 
naiv szemlélőt a rothadt, bűnös erkölcsök 
fölött és eltakarja az arcát annak a társada-
lomnak, amely művészies képmutatásában vizet 
prédikál, de annál több bort iszik. 
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Elképzelhető, hogy a tapasztalatlan fiatal 
ember, ha belekerül ebbe a miazmás sárten-
gerbe és ha vérmérséklete erősebb, mint neve-
lése : ő maga is belehemperedik ebbe a haba-
rékba és a többiekkel együtt ő is űzni fogja 
az erkölcsi perverzitás szenvedelmeit. 

Különösen a nagyobb társadalmi tömörü-
lések ellenségei a tiszta erkölcsöknak. Terri-
toriális viszonyaik óriási méretei, népességük 
roppant sokasága az egyént mintegy fölol-
vasztják magukba, ennélfogva a szemre nézve 
láthatatlanná teszik. Ilyen körülmények között 
az egyén, nem érezvén magában felelősséget 
morális tetteiért, az erkölcstelenség útvesztő-
jébe hamarabb betévelyedik, mint a társadalom 
kisebb telepein, ahol az egyeseknek minden 
lépését figyelemmel kisérik és számon kérik. 
Az erkölcsbontó társadalmi tényezők nagy 
sokasága miatt nagy városokban csak a 
kirakatok szemtelen meztelenségeit, a mulató-
helyek sikamlós dolgait, a szűk lakások által 
okozott perverzitásokat, az utca szemérmetlen-
ségeit említjük föl. Ezeket a gyermek mind 
látja, befogadja és felnőtt korában értékesíti 
is. De sokszor előbb is. Már surján korában 
is ráfanyalodik. Az erkölcstelenségnek ilyen 
társadalmi hizlalója a mértéktelen fényűzés is. 
Nemcsak fönt, hanem alant is. Amely nem 
állván mindig arányban a bevételekkel : erkölcsi 
excessusokra, undok fertelmekre ragadja az 
illetőt. A példa ragad s így idő előtt hatal-
mába keríti annak összes piszkosságaival a 
gyengébbeket. 

Az újságoknak, mint a társadalom szócsö-
veinek, tehát épen azoknak, akik ellenünk 
atyáktól és nematyáktól holmi jajgató cikkeket 
„leközölnek", szintén óriási részük van a köz-
erkölcsök hanyatlásában és a gyermeki lélek 
megrontásában. Félre ne értessünk, mert ezt 
nem mindegyikre mondjuk, csak azokra, ame-
lyek megérdemlik. Némelyik újság még a 
legnemesebb asszociáció legintimebb részleteit 
is, mint az állati bőrt, a piacra löki és azokat 
ottan a gyermekek szeme láttára porolja, keféli. 
Hirdetéseik tele vannak diszkrét, de azért a gyer-
mek által is könnyen érthető szerelmi hivókkal, 
fogdosásokkal és szemérmetlen ajánlatokkal. 
Ez látszólag azt az elvet inaugurálja, hogy az 
emberekből az erkölcsöt egészen ki kell ölni, 
és az ocsmányságnak, a léhaságnak és az erkölcsi 
lomposságnak kell oltárt emelni. Dicséretére 
legyen hírlapirodalmunknak, hogy ebben csak 
egy pár lap fényeskedik. A többi megtartja 
azt a köteles szolidságot, amely presztízsének 
leginkább megfelel. 

A mi nézetünk szerint tehát nem az iskolák 
felelősek erkölcseink elvadulásáért, hanem a 
többi nevelési tényezők, nevezetesen : a családok, 

tehát a rekrimináló atyák és nematyák, anyák 
és nemanyák, a társadalom és ennek gyermekei : 
a hírlapok, az utca, a boltkirakat, a korcsmák, 
a kávéházak, a mulató lebújok, egyszóval mind-
azok a helyek, ahol a társadalom véredényei 
elágaznak, ahol tehát élet van és ahol követ-
kezésképen szenny, piszok, hulladék és szemét-
domb keletkezik, elannyira, mikép bátran el 
lehet mondani, hogy ebben a veszedelmes 
társadalmi sodróban egvedül az iskola tartotta 
fönn magát az erkölcsök magaslatain. Komo-
lyan fogja föl hivatását : tanít és nevel, annyira 
és olyan mértékben, amennyire és amilyen mér-
tékben neki ezt az alkalom és mód megadja. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

— Az Eötvös-alap köréből. F. év jan. 1-től 
f. év szept. 11-ig összesen 921 új tag lépett be 
az alap kötelékébe. Az új tagok összesen 7449 
koronát fizettek be a pénztárba ; van köztük 
757 három-koronás évdíjas és 156 ötven-
koronás részes-jegyes tag. — Levél az elnökhöz. 
Árva vármegye kir. tanfelügyelője következő 
levelet intézte az alap elnökéhez: „Nagyságos 
kir. tanácsos, Elnök úr! Mielőtt a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
úr kitüntető bizalmából az árvavármegyei tan-
kerületből Zólyom vármegyébe távoznám, iga-
zán szívem szerint való, kedves kötelességet 
teljesítek, midőn Nagyságod rendelkezésére 
bocsátom az árvavármegyei népoktatási tan-
kerületben működő azon lelkes tanárok, tanítók, 
tanítónők és óvónők névjegyzékét, kik áthatva 
az „Eötvös-alap" rendeltetésének magasztos 
voltától, hozzájuk intézett egyetlen kérő szóza-
tomra, szinte tömegesen siettek toborzó zászlóm 
alá s az „Eötvös-alap" kötelékébe részint mint 
rendes tagok, részint mint részes-jegyesek be-
léptek, hogy a nagy célok megvalósítását 
emberbaráti és kartársi szeretettel előmozdítsák. 
Nyolcvannyolc új harcos vonul be ezzel abba 
a tiszteletreméltó, lelkes táborba, melyet Nagy-
ságod önzetlen és lankadatlan fáradozással, 
buzgósággal és bölcseséggel vezet a diadal felé. 
Számra nézve nem vagyunk sokan, de ha figye-
lembe méltóztatik venni, hogy az országnak 
egyik legkisebb, alig 150 tanítót számláló és 
ráadásul még a legszegényebb törvényható-
ságából jövünk, hogy letörülni segítsük a nél-
külözők, az özvegyek és az árvák könnyeit, 
talán még a vonzó példaadás dicsősége sem 
idegen tőlünk. Azon ígérettel, hogy az „ Eötvös-
alap" nemes föladatait szolgálni új tankerüle-
temben is mindenkor kedves kötelességem leend, 
fogadja Nagyságod őszinte nagyrabecsülésem 
kifejezését, mellyel vagyok, Alsó-Kubin, 1904 
aug. 28.-án, igaz és kész híve : Alpáry Lajos, 
kir. tanfelügyelő." 
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a r eft 

.. S Z Ü N O R A . 

Néhány adat népnevelési egye-
sületeink régi történetéből. 

Ha a néptanítói egyesületeket, amelyek közül 
az első, tudtommal, 1786-ban Gömör és Kis-
Hont vármegyékben keletkezett, nem soroljuk 
a szorosabb értelemben vett népnevelési egye-
sületek közé és ha az 1799-ben a siketnémák, 
az 1825-ben a vakok nevelése és oktatása cél-
jából, meg végül az 1828-ban a kisdedóvó-
intézetek meghonosítása végett tervezett és 
megalakult társulatokat nem tekintjük is a nép-
nevelési egyesületek körébe tartozóknak, azért 
mégis kétségtelen, hogy a magyar társadalom 
tagjai már mintegy 74 esztendeje ismerik a 
népnevelési egyesületek eszméjét és foglalkoz-
nak is annak a megvalósításával. 

Azok közül a művelődéstörténeti adatok 
közül, amelyek világos tanúságot tesznek afelől, 
hogy jeleseink közül egyesek már a mult szá-
zad harmincas éveinek az elején ismerték ezt 
az eszmét, igen becses az a levél, amelyet 
Iteed Ede, angol lelkész írt az 1830-ik évi 
aug. havában Londonból Brunswick Terézia 
grófnőhez, a magyarországi gyermekvédelem 
első buzgó apostolához. Reednek ezt a levelét 
Bapos József, közoktatásügyünk egyik kiváló 
bajnoka, tette kivonatosan közzé az 1868-ban 
megjelent „A köz-alap-nevelésügy múltja és 
jelene hazánkban" című becses müvében, amely-
ben a nevezetes levél keletkezésére vonatkozólag 
is megtalálhatjuk a következő fölvilágosítást. 

Az 1828-ik évben, amikor Brunswick grófnő-
nek évekig tartó küzdelem után végre sikerült az 
első kisdedóvó-intézetet az ezt fönntartó szűkebb 
körű társasággal egyetemben Budán meg-
alkotnia, egy Beed Ede nevű angolországi lel-
kész huzamosabb ideig tartózkodván hazánkban, 
nemzeti életünknek nevezetesebb mozzanatait 
gondos tanulmány tárgyává tette. Kiváló meleg-
séggel érdeklődött a Brunswick grófnő által 
Angliából hozott gondolatnak, a kisdedóvó-
intézetek eszméjének a megvalósításában fára-
dozó kis társaság ügyei iránt, olyannyira, hogy 
végül maga is rendes fizető tagjává lett annak 
s hazájába visszatérvén, még onnan is gyakran 
tudakozódott e társaság tevékenységének sikerei, 
eredménye felől. 

Az az értesítés azonban, amelyet Brunswick 
grófnő Reednek a kisdedóvó-intézeteket hazánk-
ban meghonosítani igyekező kis társulat műkö-

désének az eredménye felől az 1830-ik esztendő 
elején megküldött volt, az angol társadalmi 
élet jelenségeihez szokott londoni' lelkészt 
korántsem tudta kielégíteni. Kevesclte, i.ogy a 
grófnőnek s hatalmas pártfogóinak és befolyá-
sos előkelő munkatársainak a fáradozása két 
év leforgása alatt mindössze véve is csak 7 
intézetet és ugyanennyi apró kisdedóvó-társu-
latot tudott volt létrehozni. Ugyanezért egy 
terjedelmes levélben arra hívta föl és arra 
lelkesítette a magyar kisdedóvóügy apostolát, 
hogy alakítsa meg a magyar nemzeti országos 
népnevelési egyesületet, amely az angolországi-
nak a mintája szerint szervezkedvén, ne csak 
kisdedóvó-intézetek, hanem ipariskolák fölállítá-
sáról és fönntartásáról is gondoskodjék és 
emellett olyan könyveket is írasson és adjon 
ki a nép számára igen olcsón, amelyek nép-
szerű magyar nyelven, vonzó modorban adják 
elő a hasznos és szükséges ismereteket. 

Úgy vélem, hogy nem végezek fölösleges 
dolgot, amidőn Reednek ebből a rendkívül 
érdekes leveléből közlöm Bapos nyomán itt 
gondolathü másolatban a következő részleteket : 

„Kövesse a grófnő tanácsomat s én jótállok 
mindazon, bár legmesszebbre menő óhajtások-
nak a teljesüléseért is, amelyeknek megvalósí-
tása Magyarország újjászületése és fejlődése 
érdekében kívánatosnak mutatkozik. Kegyed 
ereje és ideje sokkal becsesebb, hogysem eze-
ket egy-két kisdedóvó-intézet fölállítása érde-
kében szétforgácsolja." 

„Minden igyekezete oda irányuljon, hogy 
hazájában egy nagy nemzeti népnevelési egye-
sületet alakíthasson, melyhez csatlakozzék a 
papság és a nemesség, a tudósok és a gazdag 
polgárok tisztes serege. Legyen ez az egyesület 
szigorúan nemzeti ; tagja lehessen vallásfele-
kezetre való tekintet nélkül az ország minden 
lakosa ; munkásságának a tárgyát az egész 
nemzet, körét pedig az egész ország képezze. 
A nádor álljon, mint védnök, ennek a nemzeti 
népnevelési egyesületnek az élén ; neje, a nádorné, 
pedig legyen az egyesület azon ágazatának a 
védnöke, amely a kisdedóvás ügyét lesz hivatva 
gondozni. Arra törekedjék az egyesület minden 
egyes tagja, hogy az egyes tagok előjogai s egy-
mástól eltérő vallásfelekezeti és pártpolitikai 
nézetei meg ne nehezítsék és meg ne akadályoz-
zák a társadalmi munkásság terén a közös 
nagy nemzeti föladat megoldását. " 
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„ Nálunk Angliában ma már, számukat te-
kintve, a négyszázezret is meghaladja ama 
gyermekeknek a serege, akiket egyesületünk 
az angol nemzeti szellemnek megfelelő nevelés-
ben és oktatásban részesíthet, a kormány min-
den támogatása nélkül. Kezdetben a mi nemzeti 
népnevelési egyesületünk is csak kevés tagbői 
állott; de évről-évre gyarapodván számban, 
erőben s munkára való készségben és buzgó-
ságban in a már az angolországi népnevelésügy 
egyik legnevezetesebb tényezőjének tekinthető. 
Magyarbon nemesei ! Jöjjetek, nézzétek meg 
egyesületünk nevelő intézeteit s egyéb alkotá-
sait és teremtsetek hasonlókat hazátok javára !" 

„Minden országnak van az ércekben gazdag 
aranybányáknál is a nemzet valcdi jólétére 
nézve becsesb bányája népének testi és szellemi 
erőiben, amely csak bölcs kiaknázásra vár. 
A népnek helyes műveltsége biztosíthatja csupán 
az államok jólétét, hatalmát. Mi angolok ezt a 
nemzeti népnevelési egyesület által gondozott 
kisdedóvó-intézetek s iparos szakműveltséget 
nyújtó iskolák útján és a jó, népszerűen írt 
könyvek elterjesztése által véljük a legbiztosab-
ban megközelíthetni s hogy nem járunk tév-
úton, arról bizonyságot tesznek a máris mutat-
kozó sikerek, eredmények." 

„Magyarország a nemzeti jólétnek és hata-
lomnak megtnérhetlen bőségü segédforrásaival 
rendelkezik; de főforrása, a nép szellemi ereje, 
még parlagon hever, fejletlen, műveltsége hiá-
nyos. Sokáig lenyűgözve tartotta a jeles magyar 
nép lelki erőit Törökország kísérteties hatalma, 
amelynek megtöretése után szeme elé világos-
ság-eltakarót helyezett Ausztria atyáskodó kor-
mánya. De ne beszéljünk a multakról, használja 
föl a magyarság a jelent ; öltse magára a vilá-
gosság köntösét és emelkedjék ennek a sege-
delmével arra a magaslatra, amely a népek, 
nemzetek sorában méltán megilleti. Ez hiva-
tása !" 

„Igen kívánatos, sőt szükséges, hogy a létre-
hozandó magyar nemzeti népnevelési egyesület 
a nevelő-intézetek gondozása mellett mindent 
megtegyen arra nézve is, hogy a serdülő ifjú-
ság és az olvasni tudó köznép olyan olcsó és 
könnyen hozzáférhető magyar könyvekhez jut-
hasson, amelyekben a nép számára szükséges 
és hasznos ismeretek vonzó, népszerű modorban 
adassanak elő, oly formán, mint ezt a mi angol 
egyesületünk által kiadott és terjesztett füzetek 
megcselekszik." 

„A legnagyobb és valószínűleg az egye-
düli nehézség, amellyel a grófnő által meg-
alakítandó nemzeti egyesületnek Magyarorszá-
gon meg kell majd küzdenie, abban a körül-
ményben rejlik, hogy az ország népe még 
többféle nyelven beszél, több nemzetiséghez 

tartozik ; ámde a kisdedóvó-intézetekből kikerülő 
első új nemzedék ezt a nehézséget, akadályt 
már tetemesen megcsökkentheti, eloszlathatja. 
Ezelőtt 40 évvel Anglia lakossága is igen sok-
féle, egymástól annyira eltérő tájszólásmódot 
használt, hogy némely vidéken az egyik község 
népe nem él-tette meg a vele szomszédos község 
lakóinak a beszédét. Ma már egyesületünk mun-
kásságának a segítségével eljutottunk odáig, 
hogy 20 millió angol ember megértheti egymást, 
tudja a tiszta angol nyelvet is." 

„Ne feledje a grófnő és tartsák mindig sze-
mük előtt a grófnő munkatársai is, hogy a ki-
tűzött magasztos célt csak úgy közelíthetik meg 
a létesítendő népnevelési egyesület közreműkö-
désével, ha boldogulásukat egytől-egyig mind a 
magyar nyelv terjesztésében keresik; mert csak 
ez esetben számíthatnak minden munkájukban 
biztosan annak az erőnek a segedelmére és 
támogatására, amely a magyarságban ma már 
ébredező nemzeti önérzetben és közérzületben 
rejlik. " 

íme ! így buzdította Heed Brunswick gróf-
nőt, Pestalozzi lelkes követőjét, a „Magyar 
Nemzeti Népnevelési Egyesület" megalakítá-
sára. Sajnos, Brunswick grófnő a jó tanácsot 
nem követhette, az országos egyesület létre-
hozása céljából nem indíthatta meg azonnal a 
mozgalmat ; mert az ily nagyszabású nemzeti 
intézménynek a megvalósítására nem voltak az 
akkori politikai állapotok kedvezőek hazánkban. 
A minden reformtól és kiváltképen a köznép 
műveltségének a fejlesztését célzó törekvésektől 
irtózó Aletternich-íovmány még azt az engedélyt 
is csak évekig tartó küzdelem után és csakis 
a halhatatlan emlékű József főherceg nádornak 
a közbenjárása folytán adta meg Brunswick gróf-
nőnek, amelynél fogva a kisdedvédelem lelkes 
apostolának joga lett ahhoz, hogy az ország 
bármely községében olyan kisebb helyi társu-
latokat szervezhessen, amelyeknek a célja tisz-
tán és kizárólagosan egyes kisdedóvó-intézetek 
létesítésére és fönntartására szorítkozott volt. 
Ezt az engedélyt nem volt hajlandó Brunswick 
grófnő bizonytalan eredményű mozgalom kedvé-
ért kockára tenni. Egyébként pedig az 1831-ik 
évben hazánkban kitört kolera, mely az ország 
egyes vidékein iszonyú pusztítást vitt végbe, 
amúgy is megnehezítette, sőt teljesen meg is aka-
dályozta volna ebben az időben egy országos nép-
nevelési egyesületnek a létrehozását. Mindazon-
által Brunswick grófnő és főmunkatársai, neveze-
tesen : Szentkirályi Móric, Schedius Lajos, Simon 
Florent, Mednyánszky Alajos, Kacskovics Lajos, 
Festetics- Leó gróf stb. a Reed által megpen-
dített eszmét nem ejtették el egészen, hanem 
amint az idők és viszonyok annak a megvalósí-
tására nézve némileg kedvezőbbekké váltak volt, 
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azonnal hozzáfogtak, annak legalább re'szben való 
életbeléptetéséhez. így történt, hogy 1834-ben 
Brunswick grófnő kezdeményezése folytán ideig-
lenesen, 1836-ban pedig véglegesen megalakult 
Festetics Leó gróf elnöklete alatt a „Kisded-
óvó-intézeteket Magyarországon Terjesztő Egye-
sület", amely valójában országosnak nevezhető 
tevékenységet is fejtett ki kezdettől fogva 
1848-ig, sőt még később is, mind a mai napig. 

Erősen előmozdította az országos jellegű 
kisdedóvó egyesület fejlődését hazánkban az az 
1836-ik évi ápr. 30-ik napján végbement 
országgyűlési esemény, amely a Pozsonyban 
tanácskozó követeket arra a fogadalomra kész-
tette, miszerint visszatérvén az őket az ország-
gyűlési-e küldő ^ârïffêg^ékbe, mii dent el fognak 
követni arra/fiézve, hog" az országban a n , 
nevelés ijíg'yét népnevelési egyesületek megalko-
tása /"ës közreműködése mellett jobb karba 

/'Helyezhessék. Az országgyűP'si követek eme föl- J 
buzdulását az a királyi leirat idézte elő, amely 
a törvényhozó testületnek a műipariskola ís 
újabb tanítóképző-intézetek létesítésére vonít-
kozó javaslatát eme szavakkal utasította viss,.a . : 
„Ő Felsége királyi tiszténél fogw>^!^'0^bdni 
fog arról, hogy az említett intézetek, afftflnyire 
a körülmények megengedik, fóláUíttassa^ák : e 
tárgyban tehát törvényt alkotni nem sz'kséges 

Ezt a királyi leiratot, miként Kossdh Lajos 
„Országgyűlési Tudósítások" című írott lapjá-
ból tudjuk, a Karok és Rendek '.agy keserű-
séggel fogadták és igaz hazafias fájdalomtól 
áthatva tárgyalták. Az ügyhöz .zólók beszédeit, 
nevezetesen : Bersitzkyét, Beserédyét, Deákét, 
Beőthyét, Lónyayét, Klauzáléi Gréczyét, Lukáét 
és Bernáthét bő kivonatbar közli halhatatlan 
emlékű nagy hazánkfiánál, a föntebb meg-
nevezett irott közlönye, azjnban ezek közül én 
itt csak egyet mutatok bs; mert ez az egy is 
elég bizonyságot tesz afelől, hogy 1836-ban 
már legnevezetesebb fé fiaink is nemcsak hogy 
helyeselték a népnevelcsi egyesületek eszméjét, 
hanem annak a megvf.lósításától minden jót is 
reméltek és vártak. Kossuth lapja így adja elő 
Bezerédy István bestédének a kivonatát : 

„Bezerédy szólóit ezután. Örömest leírnám, 
miként szólott, ha a néma betűknek hangot, a 
tollnak életet 'ehetne adni, ha leírni lehetne 
az érzést, me)y testének minden idegén elöm-
lött, ha szem elé tudnám állítani, miként akad-
tak el szavai nemes keblének elkeseredése miatt, 
miként kért bocsanatot zavart előadásáért s 
miként menté magát, hogy fájdalmában szavakra 
nem talál, hogy sírni tudna keservesen a reso-
lutió föiött, ha le nem győzné érzelmét. Es raga-
dott e lelkesedés látása minden hallgatót magá-
val, hangos riadás kitörései futották néha át 
a néma csendben a tömött terenmek sorait, i 

mert a népnevelés megtagadásának roppant 
érdeke állott előttünk egész nagyságában, s ha 
valaha, most éreztük teljes súlya't a nyola-
százados mulasztás vétkének, mely e;, n' ylaísztás, 
midőn a népet alábbrr i!; i. i Ha, még 
ürügyül is vétetett, megtagadni/tőle, mi övé, 
az embernek, a polgárnak jussait/ y ^ a ]j01._ 
mány, úgymond a szójiok/^ét azon legfőbb 
rendeltetése ellen, mtíiyben fekszik a kormány-
zás föltétele, ha akarja megengedni, hogy 
gyermekeinknek/és polgártársaink gyermekei-
nek a nevelésről gondoskodjunk. De minden-
nek van határa, van a béketűrésnek is! Ám, 
Li-sa in eg/a kormány, mit cselekszik, de ily 
résoluem(k 0da fogják vezetni a nemzetet, hogy 
ha át i fmiként semmiben, ami morális elmél-
kedését s ezzel materiális jólétét eszközölhetné 
' Viort erkölcsi alap nélkül nemzeti boldogság 
nem lehet), a kormánytól segedelmet nem nyer, 
"mnagában fogja keresni a segélyt a törvény 
határai között s csak keresse, föl is fogja 
találni. Igenis, Tettes Rk., újítsuk meg ismét 
és ismét fölirásunkat s ha hasztalan tesszük, 
nyúljunk erőnkhöz, segítsünk magunk magun-
kon. Van nekünk is erőnk, hatalmunk hazánk 
boldogságán a törvényengedte korlátok között 
munkálkodni. Fölszólítom tehát a T. Rket s 
fölkiáltok az egész nemzethez s óhajtanám, hogy 
kiáltásomat minden ember meghallaná : Egyesül-
jenek a törvényhatóságok, egyesüljenek a polgá-
rok! Egyesülés és egyesület legyen jelszavunk, 
legyen imádságunk naponként ! Róvjnnk le vala-
mit régi adósságunkból, amellyel hazánknak s 
az emberiségnek tartozunk s tegyünk meg min-
dent, amit tehetünk, a népnevelésnek fönséges, 
isteni céljára! — A szónok leült és a soka-
ság nem éljent kiáltott, hanem azt, hogy egye-
sülni s tenni fog." 

Az „Országgyűlési Tudósítások"-ból kitűnik, 
hogy a tárgyhoz szóló követek mind helyesel-
ték és elfogadták Bezerédy indítványát ; a föl-
írást tehát megismételték, miben a Főrendek 
sem ellenkeztek, azonban erre a válasz nem 
érkezhetett le a diétára, mert az országgyűlést 
1836 május 2.-án már befejezték. Az ország-
gyűlési követek ennek következtében megindít-
hatták küldőik körében a népnevelésügy fej-
lesztése érdekében tervezett mozgalmat. 

S a lelkes országgyűlési követek által a vár-
megyékben s a szabad királyi városokban meg-
indított mozgalomnak lett is bizonyos ered-
ménye. A vármegyék közoktatásügyi bizottságo-
kat szerveztek, melyek a népnevelésügy javítását 
tűzték ki célul ; megalakult, miként már meg-
említem, az „Országos Kisdedóvó Egyesület", 
amelynek minden egyes városban és vármegyé-
ben megvolt a maga bizottsága; később 1841-
ben Almási Balogh Pál kezdeményezésére létre-
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jött a liasznos ismereteket terjesztő társaság, 
amelyből az „ Országos Iparegyesület" fejlődött 
es- ez nemcsak Budapesten, hanem más neve-
zetesebb varosainkban is megalkotta az iparos-
tanulokat oítfató vasárnapi iskolákat és meg-
kezdette az Vparosok szakszerű műveltségének 
a fejlesztését Y&lzó népszerű fólolvasások meg-
tartását stb. A sajM if-Jiind sűrűbben kezdett 
1836 óta a népnévelésüg>' kérdéseivel foglal-
kozni s a főrendi ellenzék, aiàdynek Batthyányi 
Lajos gróf volt a vezére, programjának a 
pontozatai közé fölvette a követező tételeket 
az 1839/40.-ki országgyűlés alkalma^3!: »4- Ta-
gadván azon balítéletet, hogy nem Kunden em-
bernek való a tudomány, a világosságok™'' 9 _ a 

cigány gunyhójába is be akarjuk vinni." „ B%Min-
den remélhető jobblétnek föltétele a gyermekebjpb^ 
nevelése, azon kell tehát lennünk, hogy ezek 
neveltessenek, miszerint ők ezenpolitikai föladatuk-^] 
nak megfelelni képesek is, hajlandók is legyenek. " 

Hogy tettek-e az országgyűlési követek 
1836 körül az egyes vármegyékben és városok-
ban arra nézve is lépéseket, hogy megalkossák, 
ha nem is az országos, hanem csak a vár-
megyei, illetőleg városi népnevelési egyesüle-
teket, efelöl tanügyünk történetírói nem tesznek 
említést. Szép föladat kínálkozik tanító-egye-
sületeink kiválóbb tagjaira nézve abban, hogy 
a levéltárakból az 1836-ik évben megindult 
mozgalomra vonatkozó adatokat kikeressék s 
közöljék; mert bizonyára igen sok érdekes és 
eddigelé még nem igen ismeretes dolog történ-
hetett az egyes vármegyékben és városokban 
a népnevelést illetőleg, az 1848-ik esztendőt 
megelőző időszakban is. 

Nem lehetetlen, sőt igen valószínű, hogy az 
egyes törvényhatóságok 1836 után megkísér-
lették a vármegyei népnevelési egyesületek 
létrehozását; mert hiszen erre nézve jó példát 
mutatott nekik Nógrád vármegye közönsége, 
amely nem törődvén Metternich hatalmával, 
már az 1836-ik évi mozgalmat megelőzőleg, 
minekelőtte Reed Ede angol lelkész a Brunswick 
grófnőhöz intézett levelet megírta volna, meg-
alakította volt a saját körében az első magyar-
országi népnevelési egyesületet. 

Schvarcz Gyula, aki a régi magyar társada-
lom tagjairól nem szokott nagy elismeréssel írni, 
az 1869-ik évben megjelent „A közoktatásügyi 
reform, mint politikai szükséglet Magyarorszá-
gon" című művében, a 99-ik oldalon imígy 
emlékezik meg erről az egyesületről: „Hírhedt 
táblabíráink nem igen sokat törődtek ugyan 
rendesen az iskolával, miután annak porát 
már egyszer lerázhatták : de mégis akadt hazánk-
ban egy Kubinyi Ferenc, ki már a húszas évek 
vége félé Nógrád megyében népnevelési társula-
tot alapított s Poroszországba is kiment, hogy 

nemes reformeszméinek a népnevelés e minta-
államában tápot szerezhessen; s onnan vissza-
érkezvén, be is nyújtott az akadémiának egy 
népnevelési reformjavaslatot, amelyet azonban 
ott egy évtizedig sem vettek élő, tíz év múlva 
pedig a lomtárban fedezték föl újra." 

Meg kell jegyeznem, hogy Schvarcz Gyula 
nagy tudósunknak az az állítása, miszerint 
Kubinyi Ferenc alapította meg a „Nógrádi 
Nemzeti Intézetet", bizonyára téves. Ferenczy 
és Daniélik, a „ Vasárnapi Újság" 1857. évi 
39-ik száma, sőt még Nendtvich Károlynak a 
két Kubinyiról tartott összefoglaló emlékbeszéde 
is, ezt az érdemet Kubinyi Ágostonnak, Kubinyi 
Ferenc testvei-ének, tulajdonítják. Nem vonható 
kétségbe azonban, hogy funiÉT^ Kubinyi Ágos-
ton a „Nógrádmegyei Nemzeti "S^tézet" léte-
sítésére vonatkozó incltványát a vanSBfgye köz-
gyűlésén előadta volt erről már Kubinyií%enc 

velőre is tudomással bírt és hogy a megye áíttf,1 

^fogadott javaslatnak a megvalósításában a 
tJt Kubinyi rendkívül nagy tevékenységet fej-
tet1"' ti. így tgrtént, hogy amikor az első 
mafyarországi lie'pnevelési egyesület az 1831. 
évbe! »^22£8'dmegyei Nemzeti Intézet" címen 
végleg^gnmegalakult, Kubinyi Ágoston annak 
a pénzárába már 18.493 ezüst húszast és 
15 kr.-t szolgáltathatott be. Hogy mily közel 
állott, céljít tekintve, ez a társaság az angol 
nemzeti népnevelési egyesülethez, kitűnik a 
következőkbe1 : Tagja lehetett ennek az inté-
zetnek mindéi, nógrádmegyei lakos, felekezeti 
és nemzetiségi különbözőségre való tekintet 
nélkül, ki maga. tíz éven át hat ezüst forint 
évi tagdíjnak, vagy az évdíjnak megfelelő tőke-
pénznek a lefizetésére kötelezte; föladatául a 
társulat a nemzeti lyelv terjesztését, a néptaní-
tók kellő kiképeztetttéről való gondoskodást és 
a hasznos ismereteket terjesztő, népszerű magyar 
nyélven szerkesztett könyvek kiadását és a nép 
között való elterjesztéséi tűzte ki. A „Nógrád-
megyei Nemzeti Intézet" 1831 óta működik 
és igen szép és áldásos tevékenységet fejtett 
ki, kivált addig, míg Kukinyi Ágoston is részt-
vett annak a vezetésében. Később az intézet 
tagjainak a száma erősen leapadt ; az 1896. 
esztendőben már csak 87 volt. Kezdetben 
Kubinyi Ágoston költségén ez a megyei nép-
nevelési egyesület egy-két jó könyvet is adott 
ki, később rendes évi jövedelmét nagyobbára 
iskolai kézikönyvek megszerzésére s a szegény 
gyermekek között való kiosztására, meg az olyan 
tanítók megjutalmazására fordította, akik Nógrád 
megyében a magyar nyelvet nagyobb sikerrel 
tudták az idegen ajkú tanulók áltál látogatott 
iskolákban tanítani. Innen van, hogy 1896-ig 
mindössze is csak mintegy 47.578 koronára 
rúgó tőkét tudott összegyűjteni. 
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Az a tény, hogy Kubinyi Ágostonnak 
Nógrád vármegyében sikerült a régi jó tábla-
bírák közreműködésével már 1831-ben egy 
olyan vármegyei népnevelési egyesületet meg-
alkotni, amely napjainkig fönnmaradt, afelől 
tanúskodik, hogy más vármegyékben is meg 
lehetett volna már 1831 után a „Nógrádmegyei 
Nemzeti Intézet "-hez hasonló társulatokat elő-
deinknek alkotniok, ha elég olyan vezérembe-
rünk lett volna e hazában, mint aminők a 
Kubinyiak és azok a jelesek valának, akik 
Brunswick grófnő buzdítására megalapították 
1836-ban a „Kisdedóvóintézeteket Magyarorszá-
gon terjesztő egyesület1' -et s akik a nemzeti 
népnevelésügy fontos voltát teljesen fölismervén, 
annak fejlesztéseért nemcsak lelkesedni, hanem 
szívós kitartással fáradozni és áldozni is készek 
és képesek is voltak. 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte : Veres József oki. tanítót a ma-
gyarpécskai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Csereznyák Ignác oki. tanítót a magasfoki 
(Vas m.) áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Dömö-
tör János, Horváth Péter és Rottler Zsuzsanna 
oki. tanítókat, ill. tanítónőt a kaposvári áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé ; Gajdos 
János, Kiszely Lajos és Dlugos Mária oki. ta-
nítókat, ill. tanítónőt a plavnicai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé ; Boreczky 
Béla oki. tanítót az ublyai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Bódi Antal oki. tanítót a koha-
nóci áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; VuIk Mik-
lós oki. tanítót a dunkófalvi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Técsi Lajos oki. tanítót az esztényi 
(Sz.-Doboka m.) áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Zöld Gábor, Czeglédi Sándor és Zilahi Géza 
oki. tanítókat a marosludasi kincstári telepek-
hez tartozó Andrássy-telepi, Eczken-telepi és 
Mezö-Albistelepi áll. el. népisk.-hoz. r. tanítókká ; 
Gsongvai Ferenc oki. tanítót a Felsődetrehem 
kincstári telepi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Ott Erzsébet oki. tanítónőt a gyöngyösoroszi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Kindlovics 
Ilona oki. tanítónőt a szolnoki áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Pap Irén oki. tanítónőt a 
felsővisói áll. el. népisk.-hoz. r. tanítónővé ; 
Hornyay Béla oki. tanítót a mezőlaborci áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Miklósy Zoltán és 
Pataky Mária oki. tanítót, ill. tanítónőt a 
hevesvezekényi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé ; Nagy Elek oki. tanítót a szász-
újősi áll el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Büchler 
Hugó oki. el. és felső nép- és polg. isk.-ra 
képesített tanítót a nagybecskereki áll. el. nép-

isk.-hoz r. tanítóvá; Lázár Margit oki. tanító-
nőt a szilágynagyfalui népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Csomor Béla oki. tanítót a gyöngyösi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Derfler Âlajos oki. 
tanítót a zsdenyovai áll. el. népisk.-hoz r. ta-
nítóvá ; Appel Ilona oki. tanítónőt a nagykürüi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Náhlovzky 
Gyula oki. tanítót a koskóci áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Kelemen Mihály oki. tanítót 
a Magyarbánhegyes Hary-pusztai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; br. Haugvitz Amália oki. tanító-
nőt a kiskapusi áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé; Tóth Kálmán oki. tanítót a jeszenői áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Kiss Margit oki. 
tanítónőt a szőreghi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Nyakas Mária oki. óvónőt a felőri 
áll. kisdedóvóhoz óvónővé; Kóródi György és 
Lőrinczi Erzsi oki. tanítót, ill. tanítónőt a to-
tesdi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanító-
nővé ; Frankendorfer Róbert oki. tanítót a 
békéscsaba-erzsébethelyi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Krespay Lukrécia oki. tanítónőt a 
vámfalui áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Holéczy Mária oki. tanítónőt a szarvasi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Balázsné-Tauber Róza 
kézdivásárhelyi áll. el. isk. tanítónőt az ugyan-
ottani áll. polg. leánvisk.-hoz a XI. fiz. oszt. 
III-ik fokozatába s.-tanítónővé ; Simonides Her-
min, özv. Szabóné Halmos Erzsi, Dömötörné 
Kiss Emilia, Boódor Rózsa oki. tanítónőket a 
kecskeméti áll. el. népisk.-hoz r. tanítónőkké ; 
Orbán Julianna oki. tanítónőt a cseleji áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Titz Antal oki. taní-
tót a bogdarigósi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Gajdosi Lajos oki. tanítót a tavarnai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Szabó Margit oki. 
tanítónőt a bozovicsi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Fizély Margit oki. tanítónőt a szász-
bonyhai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Stefan 
Irma oki. tanítónőt a nagylucskai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé ; Koósz János, Rodig 
István és Paczák Izabella oki. tanítókat, ill. 
tanítónőt a szoboticai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónővé; Szabó Lujza oki. 
tanítónőt a felőri áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé ; Kis Pál oki. tanítót a hódmezővásárhelyi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Gaál Ilona oki. 
tanítónőt a lázárföldi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Cseh Ferenc oki. tanítót a janka-
falvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Fejcsák 
János oki. tanítót a lukasóci áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Bertalan Sándor oki. tanítót 
az asszonynépei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Dávidovics György oki. tanítót a csongrád-
mindszenti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Verner 
Sándor oki. tanítót a facseti (Krassó-Szörény) 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Hartly János, 
Fridrik György, Fülöp Sámuel, Pál György, 
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Szentgyörgyi Dénes, Márkus János, Máthé 
József, Uabóczy György, Baka Béla, Fülöpné 
Ajtai Kata, Páhié Gáspár Vilma és Szalma 
Irén oki. tanítókat, ill. tanítónőket a maros-
vásárhelyi áll. el. népisk.-hoz tanítókká, ill. 
tanítónőkké. t 

Jelen minőségében áthelyezte: Fertigné 
Ploy Hermin orosházi áll. el. tanítónőt a szarvasi 
áll. el. isk.-hoz ; Balázs Márton és Kiss Károly 
kézdivásárhelyi áll. polg. fiúisk. r. tanítókat és 
Degré Etel Csáktornyái áll. polg. leányisk. r. 
tanítónőt a kézdivásárhelyi áll. polg. leányisk.-
hoz és Balázs Mártont az igazgatói teendők vég-
zésével megbízta ; Wlisloekyné Dörfler Anna 
n.-lucskai áll. el. isk. tanítónőt a bethlenszent-
miklósi áll. el. isk.-hoz ; Szőke Mária zsdenyovai 
áll. el. isk. tanítónőt a verespataki áll. el. isk.-
hoz; Tibay Sándor áll. el. isk. tanítót a nagy-
breznyicei áll. el. isk.-hoz; Jankovicli Viktorin 
verespataki áll. el. isk. tanítónőt a csíkszeredai 
áll. el, isk.-hoz ; Rácz József egeresi áll. el. isk. 
tanítót a majosházai áll. el. isk.-hoz; Hornyik 
Ferenc gattajai és Schultz Izidor husztnémet-
falvi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Grósz 
Samu turócszentmártoni áll. polg. isk. r. tanítót 
a szigetvári áll. polg. isk.-hoz és Száva János 
szigetvári áll. polg. isk. r. tanítót a turócszent-
mártoni áll. polg. isk.-hoz ; Rédl Ferenc nagy-
becskereki áll. el. isk. tanítót a kisváradi áll. 
el. isk.-hoz ; Prisztavok Endre békés-csaba-
erzsébethelyi áll. el. isk. tanítót a békés-csabai 
áll. el. isk.-hoz ; Muzsnay Miklós szászujősi áll. 
el. isk. tanítót a kémeri áll. el. isk.-hoz; Remes 
Gyula kecsedi áll. el. isk. tanítót a kozmái áll. 
el. isk.-hoz ; Kuba Anna cseleji áll. el. isk. 
tanítónőt a mezőtelegdi áll. el. isk.-lioz ; Tolnai 
József feketeardói áll. el. isk. tanítót a hasznos-
felsőhutai áll. el. isk.-hoz; Puczulló István 
hasznosfelsőhutai áll. el. isk. tanítót a hatvani 
vasuttelepi áll. el. isk.-hoz; id. Saskó Gyula 
temesbuttyini áll. el. isk. tanítót a balassa-
gyarmati áll. el. isk.-hoz ; Kurtz Samu békés-
csabai áll. el. isk. tanítót az újpesti áll. el. 
isk.-hoz ; Konecsny Kornélia vrickói és Kováts 
Izabella turcsiscsei áll. el. isk. tanítónőket köl-
csönösen ; Lutsánszky László facseti áll. el. isk. 
tanítót a komaróci áll. el. isk.-hoz; Kubaskó 
Malvin pisztraházai áll. óvónőt a szolyvai II. sz. 
áll. óvóhoz ; Placht Arthur gyöngyösi áll. el. 
isk. tanítót a zemplénturányi áll. el. isk.-hoz ; 
Ambrus Róza alsócsernátoni áll. el. isk. tanító-
nőt a kézdivásárhelyi áll. el. isk.-hoz ; Lukas-
sevics Ella lázárföldi áll. el. isk. tanítónőt a 
f'elsövisói áll. el. isk.-hoz ; Kiss Zoltán magyar-
pécskai áll. el. isk. tanítót a zimándujfalui áll. 
el. isk.-hoz; Ujváry Emma stájerlaki és Nagy 
Ilona kuptoreszékuli áll. el. isk. tanítónőket 
kölcsönösen; Padányi Andor, szepesvármegyei 

kir. s.-tanfelügyelőt Budapest székesfőváros kir. 
tanfelügyelőségéhez ; Wannay Ferenc csongrádi 
áll. polg. isk. tanítót a dobsinai, Zayzon Samu 
dobsinai áll. polg. isk. tanítót a dicsőszent-
mártoni és Szokoly József dicsőszentmártoni 
áll. polg. isk. tanítót a csongrádi áll. polgári 
isk.-hoz; Szlávikné Várady Etel resicabányai 
áll. segélyz. közs felső népisk. r. tanítónőt a 
hódmezővásárhelyi állami polg. leányisk.-hoz; 
Lakatosné Kelemen Ilona csíkszeredai áll. el. 
isk. tanítónőt a dicsőszentmártoni áll. el. isko-
lához ; Auer Mihály zichyfalvai és Miliályfi 
József németbogsáni áll. el. isk. ig.-tanítókat 
kölcsönösen ; Komáromi Elek alsó-detrehelmi 
áll. el. isk. tanítót a kercsedi áll. el. isk.-hoz; 
Bágyi Ernő magyarcsesztvei és Csiki Károly 
alvinc-borbereki állami el. isk. tanítókat kölcsö-
nösen ; Balser Adolf, Balzerné Gróf Mária 
tornyai és Tajthy Boriska nagylucskai áll. el. 
isk. tanítót, ill. tanítónőket a monori áll. el. 
isk.-hoz ; Derszib Károly kapuvári áll. polgári 
isk. r. tanítót a soproni' áll. polg. fiúisk.-hoz ; 
Paál Sándor breznóbányai áll. polg. iskolai r. 
tanítót a resicabányai áll. segélyz. közs. polg. 
isk.-hoz ; Deák Gyula resicabányai áll. segélyz. 
közs. polg. isk. r. tanítót az ungvári áll. polg. 
leányisk.-hoz, az igazgatói teendők végzésével 
megbízva. 

Jóváhagyta: a pozsonyi izr. tanítóegyesület 
alapszabályait. 

Szolgálattételre berendelte: Nagy Mihály 
felsőnémeti áll. el. isk. tanítót az alsófehér-
megyei kir. tanfelügyelőséghez ; Rittner Jakab 
kevermesi áll. el. isk. tanítót Szolnok-Doboka 
vármegye kir. tanfelügyelőségéhez. 

Nyugdíjat utalványozott : Szilvási (Szluka) 
János nagybecskereki áll. el. isk. elaggott tanító-
nak évi 1320 K-t; Andorkó Sándor darnói 
munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanítónak évi 
520 K-t; Faragó János lophágyi munkakép-
telen gör. kath. el. isk. tanítónak évi 600 K-t ; 
Dudás Dániel ricsei munkaképtelen ev. ref. 
el. isk. tanítónak évi 700 K-t; Marin Miklós 
bojabirzi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak 
évi 1100 K-t; Botos Pál nyegrefalui munka-
képtelen gör. kath. el. iskolai tanítónak évi 
580 K-t; Marton Antal rohonci róm. kath. 
el. isk. elaggott tanítónak évi 1580 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sch. Dezső. A földmívelési minisztériumhoz 

folyamodjék, ha fizetés-csonkítást lát. A legelte-
tési jog ügyét is az iskolafönntartóval kell rendbe-
hozni, esetleg megfelelő kárpótlást kérve. — 
N. S. Forduljon az állatorvosi akadémia igaz-
gatóságához a kívánt fölvilágosításért. — 
F. Károly. A. gazdasági szakkérdésben fordul-
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jon lapunk gazdasági rovatának vezetőjéhez. — 
F. P. Bízza azt rá egy könyvkereskedőre. — 
Gyártelep. Alkalmatlan dolog, hogy egy egész 
esztendőn át hospitáljon valaki más osztályá-
ban. 1. Az iskolaszéktől függ: megengedje-e, 
vagy sem. 2. Helyesebb, hogy az ismétlős-isko-
lás fiukat ós leányokat külön-külön tanítsák. 
3. Annak a 12 évet betöltött tanulónak már az 
ismétlő-iskolában van helye. 4. Arra nem kell 
engedély, hogy elemi iskolai V—VI. osztályú 
tanulót elemi iskolai tanító előkészítsen a polg. 
iskola 1—II. oszt. tárgyainak különbözetére. — 
D. J. Akkor kellett volna bejelenteni a beteg-
séget igazolt megszakítás céljából, mikor egy 
évig nem taníthatott. — M. M. Ha a férj 
nem volt nyagd'jjogosult, akkor az özvegy 
sem kaphat állandó segélyt. — B. Aminek 
meghatározott címe van, azt az összeget arra 
a célra kell fordítani. Előfordulhat ugyan az az 
eset, hogy utólag, bejelentés mellett más célra 
kell használni az illető összeget, ha az eredeti 
rendeltetésére fordítható nem volt. — S. I . 
Biesérd. Nagyon igazságos dolog, ha mind-
egyik tanító kapja a tandíjat azon tanítványok 
után, akiket ő tanít. Ha a régebbi tanítónak 
kevesebb is a jövedelme ez idő szerint a tandíj-
illetménnyel, de kevesebb is a munkája, mert 
nem kell neki 160 gyermeket tanítani. — 
K. E. Musos. Az áll. segély tanévekre lett utalva 
s az minden év jan. hóban vehető föl. A volt 
tanító fiz.-kiegészítési összegét, valamint a szám-
adási térítményt az elmúlt tanén s fölvett 
316 koronából kellett volna fedezni. A rendelet 
helyesbítéseért iskolaszéke intézzen kérelmet 
a tanfelügyelőség útján a minisztériumhoz. — 
K. A. Tessék csak az illető címet följegyezni 
s odaírni, hogy Budapest. Meg fogják találni. — 
M. D. A Hivatalos Közlönyt a Larnpel féle 
könyvkereskedés adja ki. Az illető alapítvány, 
ha valaki nem lesz reá érdemetlen, állandóan 
segélyez. — T. I . Az ideiglenesek nem része-
sülnek korpótlékban. — I. Li Amely iskolai 
évben tanított, annak szünidejére is követelje 
a fizetést. — O. I. Hogy alacsonyabb java-
dalmazású állásra lépett, ezt is jelentse be a 
minisztériumnál. Nyugdíj-igényét aránylagosan 
le fogják szállítani és így aránylagosan keve-
sebbet fog évenként befizetni. — G. M. Buda-
pesten is megengedik, hogy, ha fejlett a gyermek 
és december 31-ig betölti 6. évét, ugyanazon 
év szeptember 1 én fölvehető legyen az elemi 
iskola I. osztályába. — B. Z. Nagyon szép, 
hogy ön édesatyjának kitüntetést akar szerezni, 
de ebben a részben mi nem adhatunk támo-
gatást, mert ez nem tartozik a mi hatás-
körünkbe. Ha a vármegye nem tartja szüksé-
gesnek, hogy atyja szolgálatát érdemrenddel 
jutalmazzák, akkor aligha érhet célt. — Viola 

címen beküldött cikkre nem reflektálunk, 
mert mi álnevek alatt nem szoktunk leve-
lezni. — H. R. A Hivatalos Közlönyt vidéken 
állami iskoláknál sok helyütt megkaphatja. 
Tessék utána nézni és kikeresni, vagy pediglen 
a kiadóhivataltól, Lampeltől rendelni az illető 
számokat. — B. M. lí. Az iskolaszéket föl 
kell világosítani, hogy az a 25 év óta mű-
ködő tanító csak a saját ál'ásával járó meg-
szabott fizetésre, stbre jogosult. — Sz. G. Z. R. 
Adhat be olyan kérvényt is, hogy bármely 
állami iskolai tanítói állomást elfogad. — Di. 4. 
Kondoros. Elég rosszul tette, mikor belenyu-
godott, hogy 2 évig nem véglegesítették. Egy 
év után, ha kifogás nem volt működése ellen, 
véglegesnek kell tekinteni, tegyen eziránt 
följelentést a kir. tanfelügyelőnél. — Magyar 
Gy. A kérdezett adatok a minisztérium 
illető osztályában kéznél vannak — P. 
Károly. Forduljon a kiadóhivatalhoz. — K. 
János. A kir. tanfelügyelőség ajánlatával 
fölszerelt kérvényt terjesszen a közoktatási 
minisztériumhoz ingyen tanszerekért. — B. 
József. A lap anyagi része nem a szerkesz-
tőségre, hanem a kiadóhivatalra vonatkozik. — 
Z. M. Lehetetlenséget kívánt, midőn aug. 9. iki 
levelében azt írja, hogy „az aug. 11.-én meg-
jelenő lapba okvetlenül kitegyük az ön hirdeté-
seit", melyet nem is a maga helyére, a kiadó-
hivatalba, hanem a szerkesztőséghez címezve 
küldött. — K. Gy. Az iskolaterem fűtésére 
adott fajárandóságot nem lehet beszámítani a 
tanító fizetésébe nyugdíj alapjául. Ennek a 
faanyagnak a fölvágatását az iskolafönntartó 
köteles eszközölni. A községi legelőn magától 
nőtt fa a község tulajdona. — 0. Teljes lehe-
tetlenség arra kényszeríteni a tanítót, hogy ő 
kora reggeltől késő estig a napnak minden 
óráját a tanteremben töltse, s így vegye elejét 
annak, hogy az ebéd ideje alatt az iskola-
épületben maradó gyermekek közt verekedés 
és rendetlenség támadjon. A nagyon távollakó 
szülők gyermekei fölött, akik egész napot az 
iskolában kénytelenek tölteni, a felügyeletet 
megbízható tanítvány útján is gyakorolhatja a 
tanító a déli órákban, midőn családja körébe 
visszavonul. Ez emberi dolog. Ha ily alka-
lommal valami kellemetlenség történik, azért 
a tanító nem felelős. — H. B. Tanítóvá való 
kinevezése esetén kellően fölszerélt folyamod-
vánnyal kérje póttartalékba való áthelyezését.— 
Iskolaszék, Petele. A kérelem nem rég érke-
zett föl; 69.173. sz. a. számvevőségi tárgyaláson 
van. — Chr. M. Réva-Ujfalu és másoknak. 
Már megüzentük, hogy a gazd. ism. isk. tisz-
teletdíjakat az áll. költségvetés szentesítése után 
fogják kiutalványozni. — F. L. A vas vám falu. 
Pótléka 66.547. sz. a. meg van állapítva s e 
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napokban leküldik. — P. A. Homoródszent-
pál. Helyettesi díjainak a minisztériumban nincs 
nyoma. A kinevezés még függőben van. — 
Sell. H. Iszk. Előleg-kérvénye fölérkezett. 
Áthelyezési ügyében most döntenek. — I. S. 
Kérvénye a minisztériumba nem érkezett föl. — 
D. J. Szentgyörgy. A jogi vélemény megadá-
sát hivatalból megsürgették. Míg az föl nem 
érkezik, az ügyet elintézni nem lehet. — 
M. E. Nagy-Iván. Kérvényük 68.932. és 68.931. 
sz. a. a minisztériumban van. — K. A. és 
M. F. Nagy-Atád. Pótlékuk 62.357. és 62.358. 
sz. a. utalva van. — S. J. Dabronc. Állami 
segélyét 58.279. szám alatt engedélyezték. — 
Gy. M. Bodrogkeresztúr, G. J. Nagy-Sajó. 
Ügyeik függőben vannak. — Zs. M. Szerb-
Csanád, M. V. Mindszent, Ügyeik a minisz-
tériumban elintézést nyertek. — N. D. Szamos-
újlak. Uérvényének nincs nyoma a min.-ban. — 
L. János, ügyét csak az állami költségvetés 
szentesítése után intézhetik el véglegesen. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Halász Ferenc miniszteri osztálytanácsos 

f. é. augusztus hó 29-én Hatvanban időzött, 
hol az állami iskolákat látogatta meg. Az állami 
el. iskolában a tantestület élén Csontos Alajos 
áll. isk. igazgató fogadta, remek szép beszéd-
del üdvözölve a tanítóság nagy egyetemétől 
őszinte szívvel szeretett osztálytanácsost. Igaz-
gató beszéde után dr. Tergina Gyula, kir. 
tanácsos, Heves vármegye tanfelügyelője üdvö-
zölte a magas vendeget, nagy elismeréssel 
szólva a hatvani tanítótestület buzgó működé-
séről, mely amint a multakban, úgy a jelen-
ben is minden tekintetben méltó a közoktatás-
ügyi kormány magas elismerésére. Halász 
Ferenc min. oszt.-tanácsos válaszában örömé-
nek adott kifejezést, hogy a hatvani tanítótestület 
működéséről csak jót hall, ő is folyton éber 
figyelemmel kíséri ennek a tantestületnek mű-
ködését és örül, hogy a hatvani iskola sorsa 
— melyhez őt sok emlék fűzi — jó kezekbe 
van letéve. Majd az állami polg. fiúiskolát láto-
gatta meg. Több látogatást is tett Hatvanban 
az oszt.-tanácsos, ki Odray Coelesztin, hatvani 
prépost vendége volt. 

— Jubiláló tanítóképző-intézet. A Csák-
tornyái állami tanítóképző intézet f. hó 6.-án 
ünnep-lte negyedszázados jubileumát. Ezt az 
intézetet, mely alig néhány kilométernyire fek-
szik a stájer és horvát; határtól, Trefort mi-
niszter állította föl 1879-ben, hogy a muraközi 
és vend-vidéki iskolák számára tanítókat ké-
pezzen. Az intézet föladatának e huszonöt év 

alatt teljesen megfelelt, mert az onnan kikerült 
tanítók leginkább a nem-magyar vidékeken 
kaptak alkalmazást, ahol tanítói képességüket 
és hazafiúi lelkesedésüket érvényesíthették. Az 
ünnepen megjelentek a közoktatásügyi kor-
mány képviselői, a vármegye, Csáktornya és 
muraközi községek küldöttségei, a dsidás-ezred 
tisztikara, a muraközi papság és a volt növen-
dékek nagy számmal. A tanítványok az intézet 
zászlaja alatt hálaadó istentiszteletre vonultak, 
azután megkoszorúzták a Zrinyi-szobrot és a 
Zrinyi-várat : az intézet régi helyét keresték 
föl kegyeletük jeléül. Az intézet tornacsarno-
kában Buzit-ska Kálmán dr. kir. tanfelügyelő 
ünnepi megnyitó-beszédet mondott, mire Cserfán 
Károly alispán a kormány és a vármegye 
nevében beszélt. Ezután Margitai József igaz-
gató az intézet huszonöt éves történetét olvasta 
föl, mire a volt növendékek és a továbbképző-
tanfolyam volt hallgatói lelkes beszédek kisére-
tében díszes szalagokat helyeztek az intézet 
zászlajára. Azután az intézet volt két igazga-
tója : Bárány Ignác és Samu József jeles 
pedagógusok emléktábláit leplezték le, végül a 
Zrínyi-szállóban társasebéd volt, melyen a 
királyra mondták az első felköszöntőt ; még 
számos pohárköszöntő hangzott el a kormányra 
és a jubiláló intézetre. 

— Tanfolyam. A „Dadogók és egyéb beszéd-
hibában szenvedők oktatására képesítő állami 
tanfolyam" vezetősége f. é. szeptember hó 
17.-től f. é. december hó végéig gyógyító tan-
folyamot rendez. Azok, akik e tanfolyamon 
részt óhajtanak venni, jelentkezzenek szeptember 
hó 15.-ig, déli 12 órától 1 óráig a tanfolyam 
vezetőségénél (VIII., Mosony-u. 8. sz.). Szegény 
szülők gyermekei tandíjmentesek. Bővebb föl-
világosítást ad a vezetőség a jelentkezés alkal-
mával. 

— Halálozás. Méhly Albert merényi ág. 
h. ev. tanító élete 49-ik és tanítóskodása 30-ik 
évében, f. hó 6.-án elhunyt. Áldás emlékére! 

Tartalom : A népoktatás föladatai. — Adjuk fiain-
kat katonatiszti pályára. Göőz József dr. — A tanítók 
ellen. Máthé József — Szeptemberi intelmek. Szabó 
Xálmán. — Az Eötvös-alap köréből. — Szünóra : 
Néhány adat népnevelési egyesületeink régi történeté-
ből. Péterfy Sándor. — Hivatalos rész. —- Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Héla, 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I . ker., Vár, Iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

Á R J E G Y Z É K E . ^ 
A nyomtatványokat az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a portómentes 

hatóságok- és hivataloknak, a netto-árösszeg előleges beküldése mellett, portómentesen 
küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket: „A hír. tud .-egyetemi nyomda igazgatóságának Budapest, 
I. ker., Islolg-tér 3. szám", pontosan "kitüntetni s a megrendelésekben — a rendeltetési helyen kívül — az 
utolsó póülát is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 
a) Magyar nyelven. 

I. Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. sz., 

újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 7Vs ív, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. A. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc-hez. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. A. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f. Á. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 drb 
betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 
20 f, netto ára 1 K. Á. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. Á. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'M ÍV, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. A. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13 '/< ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Nagy L. Vezérk. a magy. nyelvtan tanításában a I. és 
II. oszt. sz. 8°, 6 ív, kötve, b. á. 40 f, n. á. 32 f. Á. 

Nagy L. Vezért, a magy. nyelvtan tanításában a III. és 
IV. oszt, sz. 8°, 14 ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 64 f. A. 

Nagy t . Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 83, 7 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

Dr. Emeriezy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. Á. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. A. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. Á. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3',4 
ív, kötve,.bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'/2 ív, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. A. 

Dr. Beke M. Vezérk. a népisk. számtani oktatáshoz. 
8°, 14 ív, fűzve, b. á. 2 K 80 f, n. á. 2 K. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4'A ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 36 f, net-to ára 30 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5VÍ ÍV, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 8'/a 
ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Ny. Isk. 

Bartalus István. Énektanító vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. A. 

Bartalus István. Énektanító vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'/2 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f. netto ára 2 K. Á. 

Bartalus István. Énektanító vezérk. V., VI. évf. 8°, 
18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. A. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf., 8°, 4',-s ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. i . 

Bartalus I. Éneklő ABC H. évf. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. A. 

Bartalus I. Éneklő ABC Hl. évf. 8°, 4'/s ív, kctve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'/a ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4«/» ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. 8°, 5 ív, 
kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. A. 

Margitai J. Gyermekdalok. 8°, 2 ív, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. A. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egészség-
tanhoz. 8°, 16'A ív, kötve, b. á. 1 K, n. á. 80 f. A. 

Dr. Széli I . Egészségtan. 8°, 53,s ív, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

Maszák H. Kézi rajzininták. G. füzet (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. K. B. 

Tornatanítás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 Iv 40 f. K. B. 

Kiss és Kun. .Játéktanító vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanítók számára. 8', 5 ív, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. Sajtó alatt. K. B. 

Krünner Anna. A horgolás és kötés tömeges tanítá-
sának vezérkönyve, ütem és vezérsző szerint. 8°, 6 ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. ,,A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ív, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. K. B. 

Gönczy. Utasítás a földgömbhöz és telluriumhoz. 8°. 
8 ív, bolti ára 1 K 50 f, netto ára 1 K 20 f. 

b) Német nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 1 K. 
Lederer A. ABC- és olvasókönyv, javított és egészen 

átdolgozott, képekkel ellátott kiadás% 8°, 7 '/a ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik, 55 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f. A 

Gönczy P. Nyomt. mozgat, betiik, 65 drb betű, kemény 
táblapapirra felhúzva, bolti á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. A. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. ,8°, 11 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16'/a ív, kötve, bolti 
ára 68 f, netto ára 56 f. A. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 37 ív, kötve, 
bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 K 20 f. A. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17 Vb ÍV. kötve, b. á. 90 f, n. á. 72 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az L és II. oszt. sz. 
8°, 8'/s ív, kötve, bolti ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8-, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Dr. Einericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanítá-
sához. 8°, 27 >/2 ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. Á. 

Dr. Einericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8,°, 
26 VB ÍV, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss-Mayer. Magyarok története népisk. V. oszt. sz. 
8°, 7 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A ív, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. Á. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 6 ív, kötve, bolti ára 
40 f. netto ára 32 f. Á. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P. Pali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 4 K 

SO f, netto ára 4 K. A. 
Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 30 f, n. ára 24 f. A. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6l/a ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára H2 f. Á. 
Gönczy P. Írásbeli mozg. betiik. 110 drb betii, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. A. 
Gönczy P. Nyomt. mozg. betiik. 110 drb betii, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. A. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására,, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9'/2 ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 

tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7 2 ív, kötve, bolti ára 
48 f. 'netto ára 40 f. Á. 

Nagy L. Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatok taní-
tásához. 8°, 13 ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 8l/4 ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz; 8°, 
2 ',4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Gáspár J. 11. olvasókönyv. 8°, 11 Va ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11V* ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv.,8°, 15'/4 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/b ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
II—IV. osztálya számára. ,8°, 93/i ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8°, 25 ív, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 1»A ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
4'/a ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 külön*'"'0 alak, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

•»K  

d) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti á. 30 f, n. á. 24 f. A. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6V2 ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 

sáros-szepesi tőt ajkúak számára. I. r. 8°, 91/« ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. lí. r. 8^, 7VB ÍV, kötve, 
bolti ára 48 f. netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sárov 
szepesi tót ajkúak számára. 9S 4 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8D, 11 '/* ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. III. olvasókönyv.8°, 11' 2 ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv.,8°, 15'A ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 83, 33 '/s ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28, f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A ív, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. és 
II. oszt. sz. 8°, 81/*. ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Dr. Einericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 26 ív, kötve, b. ára 1 Iv 20 f, n. ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
1V< ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 
7 ív, kötve, bolti ára 60 t, netto ára 48 f. A. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
23'/2 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. A. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 75,8 ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. L r. 

8°, 9V« ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, 7'A ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkú isk. II - I V . 

oszt. sz. 8°, 9'/2 ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Nagy E. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-

hoz. 8°, 12 ív, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. A. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára. 

8°, 5'/2 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. oszt. számára. 

8°, 10 ív, kötve, bolti ára 80 f, netto ára 64 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, I1/* ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 
Nagy E. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály számára. 

8°, 6'A ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. A. 
Gáspár J. III. olvasókönyv., 8°, 103A ív, kötve, bolti 

ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv., 8D, 14 ív, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. Á. 
Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'/s ív, kötve, 

bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 
Dr. Einericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanítá-

sában. 8°, 26 Vb ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 96 f. Á. 
Dr. Einericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 

2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 
Kis-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 7 ív, 

kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 
Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 

27'A ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 
Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 4'/< 

ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 
Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak bolti 

ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

Fölkérjük a megrendelőket, liogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a póstautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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f ) Román nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. A. 
Gönczy P. ABC- és olvasókönyv. 8°, 5 '/s ív. kötve, 

bolti ára _30 f, netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P. írásb. mozg. betűk. 100 db betű, kem. 

táblapapirra felh., b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. Á. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 

drb betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 
1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 13'/< ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy t . Yezérkönyv az anyanyelvtan tanításában a 
népiskolák Ï. és II. osztálya számára. 8°, 6 ív, kötve, 
bolti ára 40 f. netto ára 32 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népisk. II. oszt. 
számára. 8°, 2 ív, kötve, b. á. 16 f, n. á. 12 f. Á. 

Groó V. Yezérkönyv a magyar nyelv tanítására román 
ajk. sz. I. r. 8°, 9'/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 

Groó Y. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'/s ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó Y. Olvasókönyv a román ajk. II —IY. o. sz. 8°, 
10',4 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. II. Olvasókönyv. 8°, 85/s ív, kötve, bolti 
ára, 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. III. Olvasókönyv. 8°, 11'/2 ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. IY. Olvasókönyv. 8°, 13'/2 ív, kötve, bolti 
ára 64 f, netto ára 56 f. A. 

l)r. Emericzy-Kárpáti. Yezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 28'/4 ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredinénytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 8' 2 
ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. ÎS'agy 8°, 
4V< ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

<j) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Yezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. 1. részv 9'/2 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 9'/2 
ív, kötve, bolti ára 48-f. netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IY. oszt. 
számára. 8°, 9 ' 2 ív, kötve, b. á. 48 f. n. á. 40 f. Á. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'/2 ív, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
Groó Y. Olvasókönyv a muraközi horvát ajk. II -IV. 

oszt. sz. 8°, 9>/2 ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'/2 ív, kötve, b. á. 40 f. n. á. 32 f. A. 
Margitai J. Olvasókönyv a murák, horvát ajk. III IV. 

oszt. sz. 8°, 8 ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 
Hargitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 13'. •-> ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. K. B. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. K. B. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú isk. 
sz. 8°, 5'/2 ív, kötve, b. á. 30 f, n. á. 24 f. Iv. B. 

Margitai J. Vezérkönyv az írva-olvasáshoz horvát- és 
vend-vidéki iskolák számára. 8°, 5'/a ív, kötve, bolti 
ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

i) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ru/ncsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 IC. Á. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 ív, kötve, bolti 

ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
Gönczy P. Yezérkönyv az ABC-hez, 8°, 41 4 ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. Á. 
Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, ll1/» ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. A. 
Gáspár .1. II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti 

ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 
Groó V. Yezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

rutén ajkúak számára. I. rész. ,8°, 9'2 ív. kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó Y. Yezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto áva 40 f. Á. 

Groó Y. Olvasókönyv a rutén ajk. II—IV. oszt. sz. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításh oz. 8°, 
281/« ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss Áron. Magyarország története. V. oszt. számára. 
8°, 7'/a ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Valkovszky. Magyarország története. 8°, 414 ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

bj Sáros-zemplén megyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 63,4 ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

j) Vend nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótábla vend isk. sz. az átdol-

gozott Gönczy ABC-hez. 20 lap b. á. 5 K, n. á. t K. Á. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv., 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 J ÍV. kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gönczy P. írásb. mozg. betiik. 92 db betii, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K -40 f, n. á. 1 K 20 f. Á. 
Gönczy P. Nyomt. mozg. betiik. 100 db betű, kem. 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. Á. 
Gáspár .). II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. Á. 
Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13',4 ív, kötve, bolti 

ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 ív, kötve, bolti 

ára 72 f, netto ára 56 f. A. 
Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-

vidéki iskolák számára. 8°, 5V 2 ív, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. K. B. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
iskolák számára. (1 példány — 20 lap.) Bolti ára 
5 Ii, netto ára 4 K. K. B. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 13' J ÍV, kötve, 
bolti ára 60' f, netto ára 50 f. K. B. 

Margitai J. Vezérkönyv a magyar írás és olvasás 
tanításához a horvát és vend ajkú iskolákban. 8°, 
5'/2 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. . B. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz. 8°, 12'/8 ÍV, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6'/a ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák IL 
oszt. sz. 8 \ 2 ív, kötve, b. á. 16 f. 11. á. 12 f. Á. 

Maszák 11. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 41 4 
ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 

Maszák 11. Kivág itt papírminták. 25 drb különféle 
alak. Bolti ára 72 f, netto ára 60 f. A. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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II. Polgári és felsőbb leányiskolák 
számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17 Va ív, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. Ií. B. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21',2 ív, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K 70 f. K. B. 

Csiky Kálmán. A liazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népisk. szám. 8°, 8'A ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. K. B. 

III. Tanító- és tanítönöképezdék 
számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítőképezdék 
növendékei számára. 8°, 123/s ív, fűzve, bolti ára 
2 K 50 f. netto ára 2 K. K. B. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'A 
ív, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. A. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 ív, kötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 K. A. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanítőképezdék számára.) 83, 22 ív, be-
kötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. Á. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24'/* 
ív, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 91/* 
ív, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. Á. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanítőképezdék számára.) 8°, 0 'fi ív, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. A. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. Kiscledóvóképzü-intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 43/4 

ív, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. osztály sz. 8°, 11'/a ív, 

bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. K. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. osztály sz. 8°, 17 '/a ív, 

bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. K. B. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 

ív, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára, 8°, 
12 V? ív, számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, netto 
ára 3 K. K. B. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. K. B. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve, bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. K. B. (1896.) 

Koboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. K. B. 

V. Olasz nyelven. 
A fiumei iskolák számára. 

Capellari stb. ABC- és olvasókönyv. (II. Libro di 
Lettura per la prima Classe.) lO'/s ív, kötve, bolti 
ára 70 f, netto ára 55 f. K. B. 

Capellari stb. II. olvasó. (II libro di Lettura per la 
II. Classe.) 8 ív, kötve, b. ára 70 f, n. ára 55 f. K. B. 

Capellari stb. III. olvasó. (II libro di Lettura per la 
III. Classe.) 13'/2 ÍV, kötve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

Capellari stb. IV. olvasó. (II libro di Lettura per la 
IV. Classe.) 20 ív, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. K. B. 

Capellari stb. Iparostanonciskolai olvasókönyv [elő-
készítő tanfolyam] (U Libro di Lettura per il Corso 
Preparatorio della Scuola Industriale per Garzoni 
e per le Scuole Serali-Domenicali. 123/s ív, kötve, 
b. :í. 1 Iv, n. á. 75 f. K. B. 

Capellari stb. Iparostanonciskolai olvasókönyv. [I. 
osztály.] (II Libro di Lettura per il Primo Corso 
della Scuola Industriale per Apprendisti.) 20 ír, 
kötve, b. á. 1 IC 60 f, n. á. 1 K 20 f. K. B. 

Czink. Fiumei földrajz. (Manuale de geografia.) 10 '/< 
ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. K. B. 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 
Commerciale.) I. rész, 125,s ív, kötve, bolti ára 4 K 
40 f, netto ára 3 K 40 f. K. B. 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 
Commerciale.) II. rész, 14'/2 ív, kötve, bolti ára 
4 K 60 f, netto ára 3 K 90 f. K. B. 

VI. Háziipari müvek. 
Kubinyi L. A háziipar könyve. I. fűz. n. á. 2 K. K. B. 

II. „ n. á. 2 K. K. B. 
., III. „ n. á. 2 K. K. B. 

A magyar háziipar diszítményei, magyar szöveggel, 
bolti ára 56 K, netto ára 42 K. K. B. 

Ugyanaz német szöveggel b. 5,. 56 K, n. á. 42 K, K. B. 
llgyanaz francia szöveggel b. á. 56 K, n. á. 42 K. K. B. 
Női kézimunka-minták (32 minta, szöveggel) netto 

ára 1 K 80 f. K. B. 
VII. Tantervek és szervezeti szabályok 
a népoktatási tanintézetek, képezdék, felsőbb leány-, 

kereskedelmi és ipariskolák számára. 
Tanterv a népiskolák számára. (1877. évi augusztus 

26-án 21.678. sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 54 f. K. B. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 

(1879. évi június hó 29-én 17.284. sz. r.) 83, 3 ív, 
fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Tanterv a felső népiskolák (fiúk és leányok) számára. 
Az 1868 : XXXVIII. t.-c. és az országgyűlési vég-
zések értelmében. 8°, l3/< ív, fűzve, netto ára 30 f. Ny. 

Tanterv az ipari tanműhellyel egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi augusztus 16-án 
18.634. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a gazdasági szaktanítással egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi aug. 16-án 18.634. 
sz. r.) 8°, 1 ív. fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. (1879. évi szept. 
hó 12-én 25.409. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a polgári leányisk. számára. (1887. évi aug. 
11-én 29.000. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanítőképezdék szá-
mára. (1882. évi február 6-án 3.998. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 32 f. K. B. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanítónőképezdék szá-
mára. (Nem kapható. Új kiad. fog megjelenni.) K. B. 

Tanterv a budapesti m. kir. állami polgári iskolai 
tanító-és tanítónőképző-intézetek számára. (1901.máj. 
22-én 498. ein. sz. r.) Bolti ára 68 f,netto ára 56 f. K.B. 

A kisdedóvónőképző-intézetek tanterve. (1891. évi 
57.472. sz. r.) Netto ára 24 f. K. B. 

Az állami kisdedóvónőképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. (1892. évi augusztus 26-án 29.973. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

Tanterv a házi-ipari munkamesternő-képezde számára. 
(1877 szept. 7-én 22.678. sz. r.) 8°, V» ív, n. á. 10f. K.B. 

Felsőbb leányiskola szervezete. (1887. évi júl. 7-én 
28.999. sz. r.) 83, 2 ív, fűzve, netto ára 76 f. K. B. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40.925. sz. 
r.) Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető rend-
tartási szabályok. (1887 július 7-én 28.999. sz. r.) 
Netto ára 28 f. K. B. 

A kereskedelmi tanonciskolák szervezete. (1897. évi 
máj. 24-én 25.314. sz. r.) B. á. 40 f, n. á. 32 f. K. B. 

A női kereskedelmi tanfolyam szervezete. (1900 jún. 
11-én 26.033. sz. r.) B. á. 26 f, n á. 20 f. K. B. 

A felső kereskedelmi iskolák szervezete. (18ÍJ5 aug. 
20-án 44.001. sz. r.) Bolti ára 80 f, netto ára 64 f. K. B. 

A középipartanoda szervezete. (1877. évi 23.042. sz. 
r.) 8°, Vu ív, fűzve, netto ára 24 f. K. B. 

Fölkórjuk a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
•evét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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Az iparos tanonciskola szervezete. (1893. évi 33.564. 
sz. r.) 8°, 2 7« ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Az iparossegédeket továbbképző tanfolyam szerve-
zete. (1894. évi augusztus hó 29-én 35.527. sz. r.) 
Bolti ára 12 f, netto ára 10 f. K. B. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
(1902. évi szeptember hó 24-én 66.569. sz. a. kelt 
v.) Fűzve, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

VIII. Szabályrendeletek. 
Szabályrendelet az állami népiskolai (elemi) tanítók 

és tanítónők képesítő-vizsgálatáról. (1900. évi dec. 
18-án 45.781. sz. r.) 83, l'.e, ív, fűzve, bolti ára 
32 f, netto ára 24 f. K. B. 

Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók és 
tanítónők képesítő vizsgálatáról. (1902. évi február 
19-én 539. ein. sz. r.) 8J, 1 ív, fűzve, bolti ára 50 f, 
netto ára 40 f. K. B. 

A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanítóképző-
intézet nevelőnői tanfolyamának szervezete, tanterve, 
és képesítő-vizsgálati szabályzata. (1898- évi 31.068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. K. B. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanítóképző-intézettel kapcsolatban szervezett orsz. 
felső nép- és polgári iskolai tanítónő vizsgáló-
bizottság szabályzata. (1898. évi 17.139. sz. r.) 8°, 
l6/s ÍV, fűzve, netto ára 40 f. Ii. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-, 
felső nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tar-
tandó nyilvános, magán-, pót- és javító vizsgálatok-
ról. (1895. márc. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, 
netto ára 30 f. K. B. 

Az állami elemi népiskolai tanító- és tanítónöképzö-
intézetek rendtartása. (1900. évi december 18-án 
45.781. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. K. B. 

Szabályrendelet a közs., nép-, felső nép- és polg. isk. 
tanítók testületekké alakulásáról és ezek működésé-
ről. 8°, Va ív, fűzve netto ára 10 f. Ny. 

Szabályrendelet az állami tanító- és tanítónő-képez-
dék tanárai és az állami vagy államilag segélyezett 
községi, felső nép-, polgári és elemi iskolai tanítók 
ötödik évi pótléka megállapításáról. 8°, '/a ív, fűzve 
(1880—32.944. sz. r.) netto ára 16 f. K. B. 

Szabályrendeletek a volt határőrvidék területén levő 
népiskolák ügyeiről. (1877. okt. 16-án kelt legf. 
elhatározással.) 8°, 4'/a ív, fűzve, n. ára 50 f. K. B. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. (1897—456. sz. r.) Bolti ára 50 f, 
netto ára 40 f. K. B. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó írófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33.868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-
jellegű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbírálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/4 ív. (1888. évi 
dec. 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leányisko-
lák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan- és 
segédkönyveinek megbírálása, engedélyezése és hasz-
nálatba vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 25-én 
55.800. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

IX. Utasítások. 
Utasítás a törvényhatósági közigazg. bizottságok szá-

mára a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fenntartott elemi iskolákban működő tanítók és 
tanítónők fizetésének rendezéséről. (Í893. évi XXVI. 
t.-c. 1894. márc. 2. 10.000. sz. r.) Bolti ára 40 f, 
netto ára 32 f. K. B. 

Utasítás az állami elemi népiskolák gondnoksága és 
az áll. elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-
tanítói számára. (1901. évi május 21-én 32.055. sz. r.) 
Bolti ára 1 K, netto ára 80 f. Iv. B. 

Utasítás a polgári felsőbb és községi elemi iskolák 
számadásainak szerkesztése körül követendő eljárás-
ról. Va ív. (1874—21.556. sz. r.) Netto ára 4 f. Ny. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára, a 
népiskolai közoktatást rendező 1868-íki XXXVIII. és 
1876. XXVIII. t.-c. végrehajtása tárgyában. (20.311. 
sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 24 f. K. B. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára, a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában.) 8°, 1 ív, fűzve. (1879 — 17.284. sz. r.) 
Netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a népoktatás 
állapotáról szóló statisztikai adatok tárgyában. 
(1901. március 21-én 2604/1890. ein. sz. r.) 8°, l'/i 
ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről az 
1.-68. évi XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a értelmében. 
(1883. június hó 26-án 13.217. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 12 f. Iv. B. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárainak szerkesz-
tése tárgyában. (1899. július 25-én 40.505. sz. r.) 
Bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-c.) 8°, 4 ív, fűzve. (20.311. sz. 
r.) Netto ára 32 f. Iv. B. 

Ugyanaz német nyelven. 8°, 4 ív, fűzve, n. ára 40 f. K. B. 
tót „ 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K. B. 

„ román „ 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K. B. 
Utasítás a községi iskolaszékek, valamint a községi 

elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-tanítói 
részére. (1868. évi XXXVIII., 1876. évi XXVIII. t.-c. 
és 1902. évi okt. 21-én 44.246. sz. r.) Netto ára 
1 K. K. B. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvás-
ról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi október 
8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyermek-
menedékházak felügyelőbizottságai (községi iskola-
székek és állami iskolai gondnokságok) számára a 
kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása 
tárgyában. (Vallás- és közokt. minisztérium 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

Utasítás a polgári községek számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi okt. 8-án 
44,000. sz. r.) Netto ára I K. K. B. 

Utasítás a törvényhatósági közig, bizottságok számára 
a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában. (Vallás- és közokt. miniszt. 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 40 f. K. B. 

Utasítás az állandó és nyári gyermekmenedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. (Vallás- és 
közokt. miniszt. 1892. évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) 
Netto ára 44 f. K. B. 

X. Könyv- és tangzcrjegyzékek. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-
mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. júl. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Jegyzéke a kisdedóvónőképző-mtézetek számára szol-
gáló könyveknek. (1892. évi 49.308. sz.) Netto ára 
30 f. K. B. 

I. Jegyzéke az áll, községi, társulati és magánjellegű 
népokt. tanintézetek, kereskedelmi és ipariskolák 
használatára engedélyezett tankönyveknek. 2 ív. 
(1888. évi dec. 20-án 17.358. sz. r.) N. á. 50 f. K. B. 

II. Jegyzék ugyanazokról. (1889. évi április 10-én 
14,589. sz. r.) Netto ára 10 f. K. B. 

III. Jegyzék ugyanazokról. (1890. évi ápr. hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

IV. Jegyzék ugyanazokról. (1891. évi jún. 14 én 
26.704. sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a póstautalvány szeivényérc jegyezzék föl. 
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T. Jegyzék ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

VI. Jegyzék ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

VII. Jegvzék ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

Vili. Jegyzék ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

IX. Jegyzék ugyanazokról. (1890. évi 64 186. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

X. Jegyzék ugyanazokról. (189?. évi 71.662. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

XI. Jegyzék ugyanazokról. (1899. évi 19.004. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

XII. Jegyzék ugyanazokról (1891. évi 45.702. sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 

XIII. Jegyzék ugyanazokról. (1902. évi 13.262. sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 

XI. Népiskolai kezelési és rendtartási 
nyomtatványok. 

Iskolai pénztári napló AJ minta. N. ára 4 f. Ny. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 8 f. Ny. 
Népisk. költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. Ny. 
Áz iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló szám-

adás (kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a ért.) N. ára 6 f. K. B. 

Felvételi napló a, 2. m. 1 ív b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló. 1 ív 4 tanulóra. 

Bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Együttes összeírási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 belív 144, 1 külív 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. K. B. 

líérszerzödés a kincstár által bérbeveendő épületek 
számára. 1 ív netto, ára 6 f. K. B. 

Tandíjmentességért folyamodók kim. 1 ív n. á. 4 f. K. B. 
Polg. isk. anyakönyv (kül- és belív). 1 ív n. á. 10 f. Ny. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizpgálatokról (kül- és belív). 1 ív bolti ára 
10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Polgári isk. előmeneteli és mulasztási napló b/5, 
1 ív 4 tanulóra. Netto ára 3 f. K. B. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
belív). 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

Minősítvényi táblázat tanítók számára. 1 ív bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. K. B. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 ív netto ára 6 f. K. B. 

Haladási napló (kül- és belív). 1 ív bolti ára 4 f, 
netto ára 3 f. K. B. 

Látogatási napló (kül- és belív). 1 ív bolti ára 4 f, 
netto ára 3 f. K. B. 

Kimutatás az áll. el. iskolába beiratkozott mindennapi-
és ismétlő tanulókról. 1 belív 84. 1 külív 42 anuló 
számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 belív 88, 1 külív 64 
tanuló számára. 1 ív b. ára 4 f, n. ára 3 f. K. B. 

Kendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. Ny. 

XII. KisdedAvodai és gyerinekmenedék-
liá/.i rendtartási nyomtatványok. 

Az állami klsdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. 50 f. K. B. 

A kisdedóvónőképző-intézetek tanterve. 24 f. K. B. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézetben 

végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. K. B. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői kép.-vizsgálatra 

bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 10 f. K. B. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mári szükséges könyvek és tanszereknek (1892. évi 
49.308. sz.) 30 f. K. B. 

Együttes összeírási kimutatás a 3—14. életévet be-
töltő gyermekekről. 4 f. K. B. 

Kisdedóvodai felv. napló, a/l m., b.á. 4 f, n.á. 3 f. K. B. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. . B. 
Kisdedóv. malaszt, napló, bel-és külív, b/1 m. 3 f. K. B. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyerm. névsora, 4 f. K. B. 
Nyári gyermekmenedékliázak vezetésére kép. anya* 

könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 
Nyári gyermekmenedékliázak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Állandó gyermekmenedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
XIII. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. K. B. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 0 f. K. B. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f. netto ára 2 f. K. B. 
Mulasztási ki mut. (bel- és külív), b. á. 5 f, n. á. ! f. K. B. 
Felvételi napló (bel- és külív), a/3 m., bolti ára 6 f', 

netto ára 4 f. K. B. 
Osztálynapló (bel- és külív), b. á. 5 f, n. á. 4 f. K. B, 
Mulaszt, napló (bel-és külív), b/'3m., b.á. 4 f, n.á. 3 f. K.B. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és külív), bolti 

ára 5 f. netto ára 4 f. K. B. 
Bizonyitvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. K. B. 
Iparos tanonciskola szervezete. N. ára 40 f. K. B. 
Ipariskolai ellenőrző-könyvecske. N. ára 30 f. K. B. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a'4 minta (bel- és külív). 1 ív 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára, b-4. minta (bel- és külív). 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 
XIV. Nyomtatványok képzöintézetck 

számára. 
Felvételi napló, 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. Ny. 
Anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, netto ára 5 f. K. B. 
Időszaki értesítő, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Iskolalátogatási bizonyítvány, b. á. 3 f, n. á. 2 f. Ny. 
Osztályozó-ív (évvégi és évharmadi), 1 ív bolti ára 

14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítóképző oszt. bizonyítvány, b. á. 8 f. n. á. 6 f. Ny. 
Tanítónőképző oszt. bizonyítvány, b. á. 8 f, n. á. 6 f. Ny. 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, 

netto ára 5 f. Ny. 
Zenéből vizsg. anyakönyve, 1 ív b. á. 10 f, n. á. 12 f. Ny. 
Munkamesternői anyakönyv, 1 ív b. á. 16 f, n. á. 12f. Ny. 
Tanítói oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítónői oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Bizonyítvány énekből, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. Ny. 
Munkamesternői bizonyítvány, b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról, bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
Kivonat anyakönyvből, 1 ív b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
Osztályozó-ív képesitő-vizsg. számára, l ív bolti ára 

11 f, netto ára 8 f. Ny. 
Osztálynapló, 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
Mulasztási napló CJ, 1 ív b. á. 14 f, n. á. 10 f. Ny. 
Orsz. anyakönyv népisk. tanítóságra képesített taní-

tókról. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 
Orsz. anyakönyv népiskolai tanítónő-égre képesített 

tanítónőkről. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 
Kimutatás a tanító(nő)-képző I. osztályába felvételre 

jelentkezett folyamodókról. 1 ív bolti ára 8 f, netto 
ára 6 f. K. B. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai taní-
tóságra képesített tanítókról. Bolti ára 14 f. netto 
ára 10 f. K, B. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai tanító-
nőségre képesített tanítónőkről. Bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. K. B. 

XV. líizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. b.á. 12 f, n. á. 9 f. K. B. 
Népisk. (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára I f. Ny. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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Felső népiskolai bizonyítvány fiuk sz. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 pd 

netto ára 4 f. Ny. 
Gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 
Ipari szakosztállyal megtoldott felső népiskolai bi-

zonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 
Polg. íluiskolai bizonyitvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
Polg. leányisk. bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
Polg. fiúiskolái bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Polg. leányisk. bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Tanítóképezdei bizonyítvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Tanítónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Munkamesternői bizonyítvány. 1 péld. n. ára 7 f. Ny. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. Ny. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. n. ára 10 f. Ny. 
Felső nép- és polg. iskolai tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. K. B. 
Felső nép- és polg. bkolai tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. K. B. 
Egyházi ének- és zenebizonyítvány. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
Elemi népisk. tornatanítónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 4 f. Ny. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. K. B. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pd. netto ára 1 K 20 f. K. B. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézimunka-
tanfolyam-bizonyítvány. (32.028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

XYI, Felsőbb leányisk. nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. K. B. 
Jelentő-ív a tanév kezdetén. 1 péld. n. ára 4 f. Iv. B. 
Jelentő-ív a tanév végén. 1 péld. n. ára 4 f. K. B. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák számára 

(díszes kiállításban). Netto ára 1 K. K. B. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. Fűzve, b. á. 50 f, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

XVII. Felső keresk. isk. nyomtatványok. 
Felső kereskedelmi iskolák részére : B. ára N. ára 

1. Érettségi bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
2. Bizonyitvány 10 f. 8 f. Ny. 
8. Beíró-könyv, kül- vagy belív . . . 8 f. 6 f. Ny. 
4. Tanulmányi napló, kül- v. belív . 8 f. 6 f. Ny. 
5. Fegyelmi napló, kül- v. belív . . 8 f. 6 f. Ny. 
6. Kimutatás éretts. vizsg., kül- v. belív 10 f. 8 f. Ny. 
7. Osztály-névkönyv 10 f. 8 f. Ny. 
8. Minősítő-táblázat tanárok részére . 8 f. 6 f. K.B. 

W I S I . Női kereskedelmi s/.aktanfolyami 
nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a,2. minta (bel- és küliv.) 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. L". B. 

Bizonyítvány. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 
Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 

Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statisz-

tikai kimutatás. 1 ív b. á. 10 f, n. á. 8 f. K. B. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 

26.033. sz. a. k. r.) Bolti á. 26 f, n. á. 20 f. K. B. 
XIX. Tanfelügyelői kezelési nyom-

tatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Tárgymutató. II. mintá. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Előadó-ív. III. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Iskolalátogatási napló. IV. m. 1 iv netto ára 4 f. Ny. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 ív n. á. 4 f. Ny. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 ív n. á. 0 f. Ny. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 ív n. á. 2 f. Ny. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 4 f. K. B. 
Jegyzőkönyv a teljesített iskolalátogatásról. 1 ív netto 

ára 3 f. Iv. B. 

XX. Gazdasági ismétlő-iskolai nyom-
tatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a,/2 m., n. á. 3 f. K. B. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ívre 20 

név írható), bolti ára 8 f, netto 4 r a 6 f- K. B. 
Haladási napló (bel- és küliv), egy ív bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. K. B. 
Mulasztási napló (bel- és küliv, egy ívre 10 név 

írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, küliv, 
egy ív 3 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3. f, belív, 
egy ív 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 

Mulasztási kimutatás, 1 belív 88, 1 kiilív 83 tanuló 
számára, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

T a n e s z k ö z ö k . 
S z e m l é l e t i k é p e k . * IV. szállítmány. Tartalma: 

1. Alföldi gazda udvara. — 2. Felföldi gazda udvara. 
— 3. A földmíves nyári foglalkozása. — 4. Zöldség-
piac. — 5. Gyümölcstárlat. — 6. Fazekas és takács. 
— 7. Épülőfélben levő házak. — 8. Iskolaterem bel-
seje. — 9. A bükk és gyertyánfa. — 10. Mocsaras 
vidék tájképe, b. á. 13 K, n. á. 11 K 70 f. K. B. 

Gönczy P. A métermértékek falitáblája, magyar, 
német, tót, ruthén, vend és szerb nyelven. Bolti ára 
1 K, netto ára 90 f. K. B. 

Gönczy P. Szöveg a métermérték-táblához, német, 
tót, ruthén és vend nyelven, b. á. 60 f, n. á. 50 f. A 
tábla szöveggel együtt. Bolti ára 1 K 60 f, netto 
ára 1 K 40 f. K. B. 

Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb nyelven, 
1 példány, b. á. 2 K 40 f, n. á. 2 K. K. B. 

Rascli-féle természetrajzi ábrák (16 darab színezett 
tábla, állat-, növény- és ásványtanhoz, táblapapirra 
felhúzva és 4'/4 ívre terjedő magyarázó szöveggel, 
netto ára 13 K 20 f. A. 

Bopp-féle természettani ábrák (10 darab színezett 
tábla, 4 ívre terjedő magyarázó szöveggel, felhúzat-
lan. Netto ára 8 Iv. K. B. 

Bopp-féle természettani (géptani) ábrák. K. B. 
Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). N. á. 12 K. A. 
Metzner Alfons. Számvetö-késziilék az elemi és pol-

gári iskolák számára utasítással. N. á. 36 K. Iv. B. 
* Az I., II. és III. szállítmány nem kapható. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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Bopp. Métermértékek gyűjteménye. Tartalma : 1 db 
bádogliter, 1 db bádogdeciliter, 1 db bádogcentiliter, 
1 db pléhköbliter, 1 darab pléhcentiliter és 1 db 
deciméter-fakocka, 1 db 1 kilogramm vassúly, 1 db 
10 dekagramm rézsúly, 1 db 1 dekagramm rézsúly 
és 1 db 1 gramm rézsúly, valamint egy méterrúd. 
Netto ára 10 K. A. 

Dohánytermelés 1 tábla 18 sz. N. á. 2 K. 

BJk m, kir, tud,-egyetemi nyomda kiadványai, 
Kath. elemi népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv. 8°. 6'A ív, kötve, bolti ára 
S6 f, netto ára 30 f. 

Német nyelven. 8°, 5 Va ív, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
-Tót nyelven. 8°, 5'A ív, kötve, b. ára 32 f, n. ára: 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'/2 ív, kötve, bolti ára 54 f. netto ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 10'/« ív,kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8°, 9>A ív, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, lô'/a ív, kötve, b. á. 96 f, n á. 80 f. 
Német nyelven. b°, 16 ív, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 16'A ív, kötve, b. ára 96 f, n. ára 80 f. 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 ív, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 19 Ve ív, kötve, bolti ára 1 K 28 f, 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetéssel, 

III. és IV. osztály számára. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 17'A ív, kötve, b. ára 80, n. ára 66 f. 
Tót nyelven. 8°,' 15 >A ív, kötve, b. ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző,'8°, 2'A ív, fűzve, b. ára 14 f, n. ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. osztály számára. 

8°, 10 ív, kötve, bolti ára 64 f. netto ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 8°, 

15'A ív, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

oszt, sz. 8°, 12 '/2 ív, kötve. b. á. 88 f, n. á. 72 f. 
Tót nyelven. 8°, 12'A ív, kötve, b. ára 94 f, n. ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. .8°, 8 ív, kötve, bolti 

ára 50 f, netto ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a Hl. oszt. számára. 

8J, 6 ív, kötve, bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. szá-

mára 8°, 61 2 ív, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 

Tót nyelven. 8°, 6'A ív, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 t 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. — Tanítók és tanítójelöltek számára. 
8°, 12 'A ív, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8°, 9'/a ív, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes péld. == 12 lap, ára 2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes péld. — 10 lap, ára 1 K 78 f. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. —12 lap, ára 2 K 3 t f . 

Izraelita iskolák számára. 
Német. ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A ív, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák II. 

oszt. számára. 8°, 9'A ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 11 ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'2 ív, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 17'A ív, kötve, b. ára 82, n. á. 68 f. 
Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 4 ív, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 

8°, 8 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 
Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. oezt. 

számára. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német. Számolási gyakorlókönyv a népisk. IV. és V. 

oszt. sz. 8°, 6'A ív, kötve, b. á. 42 f, n. á. 36 f. 

Szerb isicolák számára. 
Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 

8°, 5'A ív, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 8°., 10:1 4 ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 8', 3 Va ív, kötve, b. ára 22 f, n. ára 20 f. 
A karlóczai gör. kel. synodus által kiadott Kis Kate-

kizmus. 8 , 4'A ív, kötve, b. á. 26 f, n. á. 22 f. 
A B|csmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák szá-

mara kiadott Katekizmus. 8°, 8'/a ív, kötve, bolti 
ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 3 V* ív, kötve, b. á. 26 f, n. á. 22 f. 
Kis Katekizmus. 8°, 11 4 ív, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Komán iskolák számára. 
Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-

mára. 8'J, 4 Va ív, kötve, b. ára 28 f. n. ára 24 f. 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket t isztelettel fölkérjük, hogy megrendelése ik megtéte léné l a követ-

kezőket szíveskedjenek szem előtt tartani: 
1. Az egyetemi nyomda igazgatósága osak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium ós 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

2. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk el 
megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendelkezési 
ioggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

3. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — ille-
tőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

4. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tankönyvek 
szolgáltatnak — a 28.078/90. sz. a. kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok mellett — ki. 

5. Magánszemélyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

6. A kwiyvküldemények portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenben, ha netto-áruk előlegesen 
beküldetik, portómentes hatóságok, Mvatalok és intézeteknek postán portómentesen küldetnek 
meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót a megrendelő tar-
tozik viselni. 

7. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapesten, 1904. évi szeptember hó 15. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 

nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a póstantalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A z ó l y o m l i p c s e i várban elhelyezett „Gizella" 

munkás-árvaházban üresen álló egyik tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Hogy mire vállalkozik a nagy-
méltóságú m. kir. pénzügyminisztérium által kineve-
zendő tanító, adnak neki útbaigazítást az intézet 
alapszabályainak kővetkező szakaszai : 20. §. A család-
tanítók kötelessége: a reájuk bízott család növendékeit 
az igazgató fővezetése alatt s utasítása szerint nevelni 
s vezetni úgy az iskolai, mint a házi életben és 
munkában. E célból a családtanítóknak saját család-
beli növendékeikkel egészen együtt kell élniök, azaz 
velük közös hálóteremben hálni, velük közösen étkezni, 
mindennemű mezei, kerti s egyéb munkát a növen-
dékekkel közösen teljesíteni s azokat a munkákban 
saját példájukkal s útmutatásukkal gyakorlatilag is 
oktatni (azonban mindig szem előtt tartva, hogy az 
árvaházban a munka nem cél, hanem csak eszköze 
az erkölcsi nevelésnek) ; a tanórákon a munkafölosztás 
szerint nekik jutott osztályban és tantárgyakban 
tanítani s végre az erkölcsiségre, rendre, pontosságra, 
tisztaságra és szorgalomra való szigorú őrködés mel-
lett gyengéd szeretettel bánni növendékeikkel. 21. §. 
Egy családtanító fizetése : lakáson, fűtésen, étkezésen, 
mosáson és szolgálaton felül az első évben 600 kor., 
a második és következő években évenkénti 40 korona 
növeléssel mindaddig, míg a tizedik szolgálati évében 
1000 koronára emelkedik fizetése. 22. §. Családtanítő-
kul csak nőtlen egyének alkalmazhatók s kötelesek 
egész életmódjukat az intézet nevelési s házi rendjé-
hez alkalmazni. 23. §. Mindegyik családtanító éven-
ként 14 napi szabadság-időt vehet ki, az igazgatóval 
egyetértőleg megállapítandó időben. Az állomás három 
havi kölcsönös fölmondással töltetik be. Ha a kineve-
zendő 5 évig sikerrel munkálkodott, számíthat arra, 
hogy őt a nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium az ő iskolájába átveszi. Pályázati határ-
idő lejár az első közzétételtől számított 6 héten belül. 
A folyamodvány 1 koronás bélyeggel ellátva, a nagy-
mélt. m. kir. pénzügyminisztériumhoz intézve, a 
„Gizella" - árvaház igazgatóságához küldendők be. 
Zólyomlipcsén, 1904 augusztus hó. Csipkay Károly, 
felügyelő-bizottsági elnök. (1103-III—3) 

Offszenicai magyai-német tannyelvű elemi nép-
iskolánál a III—Ti vegyesosztályú kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Törzsfizetés : 1024 K, 
36 K irodai, 24 K lakástisztogatási és 16 K legelő-
átalány ; lakás : 3 szoba, konyha, kamra, pince, faszín, 
istálló, udvar és 500 [J-öl kert a 29/226. számú 
iskolaépületnél ; 43A hold szántóföld, 60 K alapítvány-
misék után és stőlajövedelem. Netáni előléptetés 
esetén az I—II. osztályú tanítói állásra ugyancsak 
pályázat hirdettetik. TörzsfizetéB : 800 K, 20 K irodai, 
5 K lakástisztogatási, 16 K legelőátalány és 20 K 
kertváltság ; lakás : 1 szoba, 1 konyha. A megválasz-
tott köteles tornát tanítani és kántorságban kisegí-
teni. Folyamodványok szeptember 20-ig a községi 
iskolaszékhez Offszenicára küldendők. (1209—III—3) 

P u c h ó i evang. egyház keres tót-magyar nyelvet 
bíró kántortanítót. Többit levélileg. Puchó, 1904 aug. 
19-én. Trencsén megye. Zsámbokrethy Lajos, evang. 
lelkész. (1131—III—3) 

A c s a t á d ! (Torontál m.) községi magyar-német 
tannyelvű népiskolánál egy tanítói állás üresedésben 
lévén, a következő pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
évi 900 korona készpénzfizetés, ötödéves korpótlék és 
200 korona lakbér, esetleg szabad lakás. Két külpőt-
kert, melynek mindegyike 200 —200 Q-öl. A meg-
választott tanító köteles a tornászatot tanítani. Zené-
ben is képzettek előnyben részesülnek. A pályázat 
f. évi szept. 20-án lejár és a később beérkezendő folya-
modványok tekintetbe nem vétetnek. Kühlburger 
Károly, elnök. Ehardt Imre, iskol. jegyző. (1225-H-2) 

Ó-Földeák urad. pusztán Földeák község által 
fönntartott ú. n. „Lajos"-iskolánál a tanítói állás 
betöltendő. Javadalom : Földeák község közpénztárá-
ből 800 korona, havi előleges részletekben s 2 öl 
kemény tűzifa; uradalomtól kegyadomány : 10 mtm. 
búza, 3 hold kukoricaföld, sertés-legeltetési jog ; lakás 
természetben, 1500 [ -öl kerttel. Kötelessége : úgy a 
mindennapi, valamint az ismétlő-tankötelesek taní-
tása, 300 Ó-öl faiskola kezelése, vasár- és ünnep-
napokon a róm. kath. hívek számára az iskolában 
énekkel egybekötött istentisztelet tartása. Pályázatok 
szeptember 20-ig nagyságos Nánay Lajos, vármegyei 
alispán, iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. Iskolaszék. 

(1282—II—2) 
A breznóbánya i ág. ev. egyház pályázatot hirdet 

két okleveles kántortanítói állásra. Ezek mindegyike 
1008 korona, havonként előre folyósítandó évi fize-
téssel, továbbá 35 köbméter házhoz hordott fából 
(értéke 87 kor. 50 fillér), 250 liter búzából (értéke 
34 kor. 80 fill.), 10 hektoliter rozsból (ért. 100 kor.), 
750 liter zabból (ért. 45 kor.), 10 bécsi mázsa szal-
mából (ért. 20 kor. 26 fill.) álló illetménnyel és 250 
korona rendes évi jutalommal díjp,ztatik ; végül ter-
mészetbeni lakással, valamint gyümölcsös kert, ká-
posztás és rét felének haszonélvezetével van egybe-
kötve ; ezeken felül pedig stólák és offerákból körülbelül 
56 korona mellékjövedelmet biztosít, a természetbeni 
lakást nem számítva, mindössze tehát az 1600 korona 
évi jövedelmet meghaladja. Ez állásokra pályázóktól 
megkívántatik, hogy az ág. evangelikus vallásokta-
tásra és az egyházi énektanításra, valamint orgoná-
lásra képesítve legyenek; hogy a magyar nyelven 
kívül a tót nyelvben, amelyen a vallástanítás részben 
s az istenitiszteletek és énektanítás pedig egészben 
végeztetnek, teljesen jártasak legyenek. Végül köte-
leztetnek külön meghívás folytán próbára is meg-
jelenni. A pályázati kérvények alulirott egyházi 
felügyelő címére e hirdetmény keltétől számítandó 
20 napon belül küldendők be. Breznóbányán, 1904. 
évi augusztus hő 31-én. Polóny János, kir. tanácsos s 
egyházi felügyelő. (1274—II—2) 

Pályázat. A g y u l a f a l v i Gábor-gőzfűrész-telepi nyil-
vános jellegű osztatlan népiskolánál üresedésbe jött 
tanítói állásra, mely évi egyezer korona fizetés, vala-
mint szabad lakás, fa és világítás élvezetével van 
egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Előnyben 
részesülnek oly evang. ref. tanítók, kik a német 
nyelvben is teljes jártassággal bírnak. A családi álla-
potot, életkort és nyelvismereteket feltüntető ajánla-
tok, tanítói oklevél és bizonyítvány-másolatokkal föl-
szerelve, az Erdélyi Erdőipar-részvénytársasághoz, 
pósta Kovászna 2. címzendők. Az állás azonnal elfog-
lalandó. (1317—Hl—2) 

Róm. kath. egyén, képezdei és kitűnő működési 
bizonyítványokkal, kántortanítői állást keres. Jó 
orgonajáték és hang biztosítva. Osztálytanítói állást is 
elfogad. Cím: Kántortanító, H . -Remete , (u. p. Ho-
morócl-Szentmárton). (1306—II—2) 

Alulirott mellé egy jó hangú, teljesen képzett 
kántorsegéd kerestetik. Fizetése : évi 420 kor., teljes 
ellátás ágyneműn kívül. Vártemplom misejövedelme 
közös, segédtársával. Szo lnok , 1904 augusztus 28-án. 
Medgyesy Géza, róm. kath. kántor. (1273—II—2) 

Az o r c z y f a l v a y róm. kath. iskoláknál egy tanítói 
állomás betöltendő. Járandóság: 728 korona, 24 
méter fa, melyből az iskola is fűtendő. Két szoba, 
konyha, éléstár, padlás és kis házikert. Tannyelv : 
magyar-német. A tanító tartozik a kántort akadályoz-
tatása esetében a nyilvános isteni tisztelet, temetések 
stb. alkalmával helyettesíteni, s ez esetbén a fizetett 
funkciók utáni taksa őtet illeti. Prőbaorgonálás meg-
kívántatik. Az állás okt. 1-én elfoglalandó. Folyamod-
ványok szept. 15-ig alulírotthoz küldendők. Csintalan 
József, plébános. (1250—II—2) 
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Jászapáti nagyközség vőm. kath. kántovi állására 
pályázatot hirdet. Javadalma : 1. Szép négyszobás lakás 
mellékhelyiségeivel. A lakáson előforduló kisebb javí-
tásokat, külső, belső tisztogatást maga eszközli, a 
nagyobbakat a község teljesíti. 2. 12 katasztrális hold 
első minőségű szántóföld, melyet maga műveltet és 
adóját is maga fizeti. 3. 600 korona készpénz a köz-
ség közpénztárából, évnegyedenkint előre fizetve. 
4. 3 öl hasábfa, melyet a község házhoz szállít. 
5. 242 alapítványi mise után járó misepénz. 6. A meg-
állapított következő stóla : nagymise díja 1 korona, 
nagymise liberával 2 kor., hárompapos mise 2 kor., 
hárompapos mise liberával 3 kor., öreg halott teme-
tése 2 kor., kis temetés 1 kor., koporsóba kérés 2 kor., 
libera a temetőben 2 kor., adstantiális temetés három 
pappal 40 korona, amelyben minden ténykedés díja 
bennfoglaltatik. Társulati halott temetése minden tény-
kedéssel együtt 6 kor. ; továbbá : minden versszak 
búcsúztatásért 1 korona díjat szedhet. A lélekszám 
11 ezeren fölül. A stóla díja és a búcsúztatás díja 
részletezve a főjegyző hivatalában megtekinthető. 
Kötelessége : az összes kántori teendők pontos, lelki-
ismeretes teljesítése. Megkívántatik, hogy a néppel 
együtti éneklésre gondot fordítson. Keresztlevél, er-
kölcsi bizonyítvány és kántori képességét igazoló 
bizonyítványokkal fölszerelt kérvények bezárólag szep-
tember hó 26-ig az egyháztanácshoz intézve, a köz-
ségi főjegyzői hivatalba adandók be. Szeptember 27-én 
reggel 8 órakor ének- és orgonapróba, mikor a pá-
lyázó által szabadon választott két ének és az egy-
háztanács által feladott egy ének orgonakisérettel lesz 
elénekelendő. Az orgonajáték megbírálására Beleznay 
Antal, nagyváradi székesegyházi karnagy úr kéretett 
fel. A próba után a választás azonnal megejtetik. Az 
állást december hő 1-én köteles a megválasztott el-
foglalni. (1300—II—2) 

Bujákra (Nógrád m.) katholikus okleveles tanító-
nők pályázhatnak 15-ig. Javadalom : 800 kor., lakással. 
Kötelezettség : mindennapos és ismétlős lányok taní-
tása, kézimunkára is. Plébános. (1253—II—2) 

Nevelői vagy tanítói állást keresek, kitűnő működési 
bizonyítvánnyal. Beszélek magyarul, németül. Cím : 
„Nevelő", Szombathe ly , Kórház-utca 15. 

(1330—1—1) 
Nevelő-tanítói állást keresek, jeles bizonyítvánnyal, 

intelligens háznál, elemi iskolás gyermekek mellé. 
Polgári iskolába készülőket is elvállalok. Cím : „Nevelő", 
Somogy-Csurgó, Diófa-u. (1328—1—1) 

Veçsésen róm. kath. tanítónői állás van üresedés-
ben. Évi fizetés 800 K és lakás, vagy 100 K lakbér-
illetmény. Kérvények f. hó 16-ig az iskolaszéki elnök-
höz küldendők. (1329—1—1) 

A nagybakónaki (Zala m.) községi népiskolánál 
az osztálytanítói állás megüresedett. A tanító köte-
lességei: a mindennapi I., II. és az ismétlő leány-
osztály vezetése, a templomban a gyermekekre fel-
ügyelni és a szokásos körmenetekre elkísérni. Fizetés : 
800 korona készpénz, a községi pénztárból havonként 
előre pontosan fizetve ; egy, a legszükségesebb bútor-
zattal ellátott, szobából álló lakás, téli fűtéssel. A fize-
tés az állás elfoglalásától számíttatik. Okleveles férfi-
tanítók kellően fölszerelt kérvényeiket folyó hó 
24-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldjék. Az állás 
megválasztás után azonnal elfoglalandó. Csak róm. 
kath. vallásúak pályázhatnak. Nagybakónak, 1904 
szeptember 4-én. Szentmihályi László, iskolaszéki 
elnök. (1333-1 -1 ) 

A n a g y k ö v e s d i (Zemplén) ref. segédtanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 300 korona, egy öl 
tűzifa, teljes ellátás lelkésznél, egyszobás lakás. Köte-
lessége : mindennapi és ismétlő-iskolások tanítása, 
kántori, teendők végzése. Állás azonnal elfoglalandó. 
Pályázatok szept. 20-ig lelkészi hivatalhoz intézendők. 

(1345-1 -1 ) 

V a s a d (Pest megye) községi iskolaszék tanyai 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés : államsegély-
lyel 800 kor. készpénz, lakás és kert, A tanterem és 
a lakás egyelőre ideiglenes. Oklevéllel fölszerelt pályá-
zati kérvények alulírt címére (u. p. Monor) szept. 
20-ig intézendők. Az állás október 1-én elfoglalandó. 
Károly Gyula, iskolaszéki elnök. (1339—II—1) 

A barkai ev. ref. tanítóságra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 800 kor., melyből 700 államsegély. Kér-
vények szept, 24-ig Lükő István lelkészhez küldendők, 
p. Dernő (Gömör m.). (1336—1—1) 

Ev. ref. vallású tanítójelölt, ki 2 éve nyilvános 
iskolában működik, jó bizonyítványokkal, állást keres. 
Cím : „K. tanító", Kaposmérö (Somogy). 

(1335—1—1) 
A gyergyód i tró i (Csík m.) róm. kath. népiskolá-

nál üresedésbe jött IX. tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma: 800 K fizetés, 100 K lakbér és 
törvényes ötödéves korpótlék. Kötelessége : az iskola-
szék által kijelölendő osztály, illetve osztályok veze-
tése, ismétlők oktatása és a faiskola kezelése. Kellően 
fölszerelt kérvények szeptember 22-ig az iskolaszék 
címére küldendők. Takó János, iskolaszéki elnök. 
Barabás Raj mond, iskolaszéki jegyző. (1346—I—1) 

A v lzke le t i községi iskolánál egy kántortanítói, 
esetleg tanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetése : 
évi 600 korona a községi pénztárból, 200 kor. állam-
segély. Kétszobás lakás, melléképület és kertilletmény-
nyel. Pályázati határidő 1904 szept. 26. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Némethy Pál, elnök. 

(1347—II—1) 
Osztály- és képesítő-vizsgára miniszteri engedéllyel 

és kitűnő működési bizonyítvánnyal bíró tanítójelölt 
állást keres. Cím : „Tanítójelölt", Eger , Mária-utca 
14. szám. (1439-1—1) 

Sürgősen nevelői vagy segédtanítói állást keresek. 
Hilóczky István, róm. kath. Miskolcz, Szegfü-u. 12. 

(1350-1-1) 
A jeke l fa lv i (Szepes m.) róm. kath. kántortanítói 

állomásra pályázat nyittatik. Javadalmazása : 400 kor. 
mint tanítói és 87 kor. 80 fill, mint kántori fizetés, kész-
pénzben. 252 [" -öl belső kert, 7 hold 863 [3-01 szántó-
föld, 2 hold 1309 r -öl rét és 1 hold 450 Q-öl legelő 
haszonélvezete; a gölnicvölgyi vasút részére kisajá-
tított földterület kártalanítási összegének 29 koroná-
nyi kamat élvezete, 24 köbméter tűzifa, házhoz való 
szállítással ; 4 szarvasmarhának szabad legeltetése az 
iskola részére kihasított erdőterületen ; szabad lakás, 
gazdasági épületekkel. Tandíj fejében minden tan-
köteles után 50 fillér (körülbelül 130—140 tanköteles). 
A tanterem fűtésére szükséges tűzifát az iskolát láto-
gató gyermekek szolgáltatják. A plébániához tartozó 
összes községek területén a kántori stóláris jövedelem 
körülbelül 200 korona. Ostyasütésért 30 korona. Ha-
rangoztatás gondozásaért Jekelfalva községtől 20 ko-
rona és a hívektől körülbelül 12 korona. A magyar 
és tót nyelvben, valamint a kántorságban jártas ok-
leveles tanítók szabályszerűen fölszerelt folyamodvá-
nyaikat f. év szeptember hó 20-ig Jekelfalvára, u. p. 
Margitfalu, ft. Glósz Lajos, plébános, iskolaszéki el-
nökhöz intézzék. Választás szeptember hó 29-én leend. 

(1348-1-1) 
A monori polgári iskolaszék 2 okleveles óvónői 

állásra pályázatot hirdet. Fizetés : évi 600 korona, 
lakás és kert. Pályázhatnak okleveles óvónők. Pályá-
zati kérvények benyújthatók Fromm Antal, iskola-
széki elnökhöz címezve, Monoron (Pest megye), 
szeptember 25-ig. (1367—II—1) 

Zólyom- í tadványi r. k. iskolánál oldalam mellé 
kerestetik egy kántortanító-segéd, ki a kántori, illetve 
tanítói teendők elvégzésére képesnek tartja magát ; 
díjazás : ágyneműn és mosáson kívül teljes ellátás és 
havi 20 korona. Laczkó Ferenc, főtanító. 

(1364-1—1) 
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A rebenbergl (volt határőrvidék) községi szerb-
magyar tannyelvű elemi népiskolánál üresedésben 
levő tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Ezen tanítói állomással a következő évi fizetés van 
egybekötve : 800 kor. készpénz, 80 kor. faátalány, 
szabad lakás, esetleg szabályszerű lakbér. Fölhivatnak 
pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy a temesvár-
megyei közig, bizottsághoz címzendő, 1 koronás bé-
lyeggel ellátott, kellően fölszerelt s magyar honos-
ságukat is igazoló okmánnyal ellátott folyamodványu-
kat f. évi szeptember hó 25-ig közvetlenül alulirott 
kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. Megjegyeztetik, 
hogy Rebenberg lakossága szerb anyanyelvű és gör. 
kel. szerb vallású. Temesvár, 1904. évi szeptember hó 
5-én. Temesvármegye kir. tanfelügyelősége. Sebesztha. 

(42/h-I—1) 
A bavan i s t e i (volt határőrvidék) községi szerb-

magyar tannyelvű elemi iskolánál üresedésben levő 
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
tanítónői állomással a következő évi fizetés van egybe-
kötve : 800 kor. készpénz, 96 kor. tüzifa-átalány, 10 
kor. írószer-átalány, szabad lakás, esetleg szabályszerű 
lakbér. Csak gör. kel. szerb vallású oki. tanítónők 
pályázhatnak, akik a zenéhez értenek s kotta-
ismeretük is van. Fölhivatnak pályázni óhajtó ok-
leveles tanítónők, hogy a temesvármegyei közig, 
bizottsághoz címzendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, 
kellően fölszerelt s honossági bizonyítvánnyal ellátott 
folyamodványukat f. évi október hó 5-ig, közvetlenül 
alulirott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. Temes-
vár, 1904. évi szeptember hó 5-én. Temes vármegye 
kir. tanfelügyelője : Sebesztha. (43/h—I—1) 

A krus icza l (volt határőrvidék) községi cseh-
magyar tannyelvű elemi iskolánál üresedésben levő 
tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
tanítói állomással a következő évi fizetés van egybe-
kötve: 664 kor. készpénz, 136 kor. államsegély, szabad 
lakás, esetleg szabályszerű lakbér. Fölhivatnak pályázni 
óhajtó okleveles tanítók, hogy a temesvármegyei közig, 
bizottsághoz címzendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, 
kellően fölszerelt s magyar honosságukat igazoló 
okmánnyal ellátott folyamodványukat f. évi szeptember 
hó 25-ig közvetlenül alulirott kir. tanfelügyelőséghez 
nyújtsák be. A cseh nyelvben jártas tanítók előnyben 
részesülnek. Temesvár, 1904. évi szeptember hó 5-én. 
Temes vármegye kir. tanfelügyelősége. (44/h—I—1) 

A t i sza- ladányi ev. ref. egyház orgonista-tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 1. Készpénz 
130 korona 6 fillér. 2. Gabona 8 köböl, 1 véka. 3. Har-
minc hold szántóföld, mely után tanító 28 korona adót 
fizet. 4. Két külső kert s erdőföld. 5. Három öl fára 
48 korona. 6. Legátusok ellátásaért 2 véka gabona 
és 5 korona. 7. Tandíj minden gyermektől 1 véka 
gabona és 1 kor. 60 fill. pénz. Növendékek száma 140. 
8. Stóla : imával végzett temetésnél 1 korona, prédi-
kációs halottért 2 korona. 9. Tisztességes lakás, 2 szoba 
s melléképületekkel. Kötelessége : a tiszáninneni egy-
házkerület tanterve szerint tanítani. Canonicus órákon 
kívül, lelkész asadályoztatása esetén, prédikálás. Heten-
ként az énekkart egy órán tanítani. Oklevéllel, szol-
gálati bizonyítvánnyal ellátott kérvények szept. 20-ig 
Czike Ferenc, ev. ref. lelkészhez küldendők, Tisza-
Ladány, u. p. Tokaj. Személyes megjelenés vasárnapon 
előnyös. (1337—1—1) 

A szarvasgede i fiókegyház róm. kath. kántor-
tanítói állására szeptember 30-ára pályázat hirdettetik. 
Részletesen fölsorolt föltételek megtekinthetők Nép-
nevelőben. Kérvények szeptember 28-ára Bősz Emil 
plébánoshoz Jobbágyi (Nógrád megye), küldendők. 

(1357—11—1) 
Képezde-végzett róm. kath. tanítójelölt, ki a kán-

toriakban segédkezni képes, tanítónak vagy nevelő-
nek ajánlkozik. Szíves megkeresések Mányok Ferenc 
címre, Szakos (Tolna m.), küldendők. (1305—H—l) 

Á l iptószent ivánl róm. kath. kántortanítói állo-
másra folyó évi szeptember 22-ére pályázat hirdette-
tik. Az állomás összjövedelme : évi 740 korona. Állam-
segély kieszközlése folyamatban. Platthy Zsignfond, 
plébános, Liptószentiván. (1362—I — 1) 

A n y í r e g y h á z a i ev. ref. egyháznál betöltendő a 
IV-ik tanítói állás, melyet szeptember 28-án okvet-
lenül el kell foglalni. Fizetés : háromszobás modern 
lakás házi kerttel és 800 kor. Pályázati határidő 
szept. 23. Kérvények alulirotthoz küldendők. Nyíregy-
háza, 1904 szept. 4. Dr. Bartók Jenő, lelkipásztor. 

(1352-1—1) 
J á s z a p á t i község róm. kath. népiskolájánál egy 

osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése. 
előleges negyedévi részletekben 1000 K, mely összeg-
ben a lakás- és kertilletmény is bennfoglaltatik. Az 
állomás október 1-én foglalandó el. Kellően fölszerelt, 
házas avagy szabad állapotot igazoló lelkészi bizony-
lattal is ellátott kérvények főt. Fülöp Ferenc esperes, 
iskolaszéki elnök címére küldendők. Szlávik József, 
iskolaszéki jegyző. (1358—I—1) 

A pozsonyeperjes l 800 K és lakással javadal-
mazott. I. tanítói állásra szept. 30-ig pályázatot hir-
detünk. Vele kapcsolatos a kath. kántorság, melynek 
javadalmazása 7 hold szántóföld, közmunka 6 holdra, 
150 kéve rőzse, 22 mérő rozs, stólakép 130 K. Kér-
vények az iskolaszékre címzendők. (1389—IH—1) 

J á s z a p á t i n a községi jellegű iskolánál az egyik 
tanítói állás üresedésben van, melyre pályázat hirdet-
tetik. Javadalma : 800 korona törzsfizetés, 100 korona 
lak- és kertilletmény, havi előleges részletekben. Köte-
lessége az I—II. fiúosztály tanítása. A kellőleg föl-
szerelt kérvények az iskolaszékhez intézve, idősb Imrik 
József, iskolaszéki elnök úrhoz adandók be, bezárólag 
szeptember hó 24-ig. Csak róm. kath. vallású tanítók 
pályázhatnak. Fekecs Sándor, iskolaszéki jegyző. 

(1379—1—1) 
Guta (Komárom) egy tanyai községi iskolai fitaní-

tói állásra pályázatot hirdet. Jövedelme : 800 korona 
és lakás. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-iskolás 
növendékeket tanítani. Községi elöljáróság. 

(1380—1—1) 
A monoki róm. kath. iskolaszék tanítónői állásra 

szeptember 20-ig pályázatot hirdet. Javadalmazása : 
800 korona és lakás. Személyes megjelenés nem ké-
retik. Monok, 1904 szeptember 10. Bessenyei István, 
esperes-plebános. (1381—I—1) 

A ref . -dombegyházai ev. ref. előkönyörgő-taní-
tói állomásra pályázatot hirdetek. Fizetés : 2-szobás, 
kamarás, konyhás lakáson és 800 [ -ölnyi kerten kívül 
800 korona, mely terményből és készpénzből áll. 
Pályázati kérvények oklevéllel együtt f. évi szeptember 
24-ig Gulya György ref. lelkészhez, Kunágotára (pósta 
helyben, Csanád m.) küldendők. (1382—1—1) 

Betöltendő a bégamonostor i állami elemi iskolá-
nál évi 800 kor. fizetés, 200 kor. személypótlék, ter-
mészetbeni lakásból álló illetményekkel javadalmazott 
tanítói állás. Ezen állásra pályázók képesítő-okleve-
lükkel, eddigi szolgálataikat, különös képességeiket, 
magyar honosságukat igazoló okmányokkal fölszerelt 
kérvényeiket a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úrhoz címezve, szeptember 20-ig 
Krassó-Szörény vármegye kir. tanfelügyelőségénél 
nyújtsák be. Ezen állásra csak ev. ref. vallású tanítók 
pályázhatnak, kik a hitközségtől nyerendő külön 
díjazásért az ev. ref. kántori teendőket is kötelesek 
lesznek végezni. Lúgoson, 1904.évi szeptember hó 10-én. 
Sándor Lajos, kir. tanfelügyelő. (46/h—I—1) 

Rákospataki (Ugocsa m.) gör. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 632 kor., 
államsegéllyel 741 korona 38 fillér. Pályázni óhajtók 
kérvényükkel Rákospatakon, az iskolánál, f. évi szept. 
19-én délelőtt jelentkezhetnek. Kofianovics Bazil, 
esperes. (1363—1—1) 
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A „lajosmizsei jótékony nőegylet" által újonnan 
szervezett la josmizse i óvónői állásra ezennel pályá-
zatot hirdetünk. Ezen állás javadalmazása : havi elő-
leges részletekben járó 600 korona évi fizetés, termé-
szetbeni lakás, 2 Q-öl tiizifa, végül dajkatartásra 
évi 200 korona. Fölhívjuk mindazokat, kik- ezen 
állásra pályázni óhajtanak, hogy szabályszerű minő-
sítésüket igazoló okmányokkal fölszerelt kérvényüket 
az egylet elnökségéhez folyó hó 17-én d. e. 12 óráig 
múlhatatlanul nyújtsák be, mert a később érkező 
kérvények figyelembe vétetni nem fognak. A választás 
f. hó 18-án d. u. 3 órakor fog Lajosmizse község-
házának tanácstermében megejtetni. Lajosmizse, 1904 
szeptember hó 1-én. Székely Lajosné, egyleti elnök. 
Horváth József, egyleti titkár. (1270—1—1) 

A felső-alsó-görzsönyi ev. ref. egyház alsógörzsönyi 
másodtanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése : 
államsegély 600 K, egyháztól 200 K, mellékjövedelem 
60 K, ismétlő-iskolásoktól személyenként 1 K 40 f. 
Különálló iskolaépületben van a lakás (1 szoba, 
konyha, éléstár), ugyanott van az iskolaterem is. 
Kötelessége : 6 elemi osztály vezetése. Pályázhatnak : 
okleveles férfi- és nőtanítók. Az állás azonnal elfog-
lalható. Felsőgörzsöny, 1904 szept. 1. Veszprém 
megye, u. posta Marcaltő. Antal Károly, ev. ref. 
lelkész. (1297—1—1) 

A theési (Temes megye, u. p. Aga) áll. segé-
lyezett községi elemi népiskolánál üresedésben levő 
levita-tanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadal-
mazás : államsegéllyel 800 korona készpénzfizetés, 
szabad lakás és kertilletmény, valamint 12 méter 
tűzifa, amelyből az iskolaterem is fűtendő, továbbá 
megállapodás szerinti külön díjazás az esetleg vég-
zendő kántori teendőkért. Csak ág. hitv. ev., magyar 
honosságú, okleveles tanítók pályázhatnak. A tót 
nyelvet is beszélő, nős egyének előnyben részesülnek. 
Pályázati határidő : szeptember 15. Választás szept. 
20-án d. e. 11 órakor. Czamperlik lg. Mór, isk. elnök. 

(1320—1—1) 
Ecsi pusztán (Veszprém megye) uradalmi tanítói 

állásra szeptember 17-ig pályázat hirdettetik. Fize-
tése 800 korona, lakás és fűtés. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Okmányokkal fölszerelt kérvények mélt. gr. 
Festetics Pál úrhoz címezve, a déghi plebá.nia-hiva-
talhoz küldendők. Ballegh András, plébános. 

(1321-1-1) 
Cegléd város községi iskolaszéke a homokpusztai 

tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma : 
évi 800 korona törzsfizetés, ötödéves korpótlék, ter-
mészetbeli lakás, fűtéssel. Kellően fölszerelt kérvények 
szeptember 25-éig Horváth József prépost-plébános, 
községi iskolaszéki elnökhöz intézendők. Az állás okt. 
1-én elfoglalandó. (1322-1-1) 

A ráckeve i községi iskolaszék elköltözés folytán 
üresedésbe jött külvárosi iskolában egy tanítói állásra 
1904 szeptember 18-iki lejárással pályázatot nyit. 
Fizetés : kétszobás lakás, konyha, mellékhelyiségek s 
az udvar mellett levő szőlőskert használatán kívül 
1000 korona a községi pénztárból, havi előleges részle-
tekben fizetve. A pályázati kérvények Tóth Pál iskola-
széki elnökhöz intézendők. (1323—1—1) 

Nagy-Szöl lösön (Ugocsa) róm. kath. kántortanítói 
állásra szeptember 20-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása : lakás 2 szoba, konyha, kamrából, mellék-
épületekkel, kerttel ; 12 kat. hold föld bérjövedelme 
180 K ; készpénzben iskola pénztárából 300 K ; pár-
bérekből mintegy 28 véka búza, tűzifára 138 K, mely-
ből a tanterem is fűtendő ; alapítványi misékből, 
stólából, tandíjból s más forrásokból még 322 K 91 f. 
Kérvények Zahoray Pál, iskolaszéki elnökhöz külden-
dők. Választás szeptember 21-én lesz. (1386—1— 1) 

Szerény föltételek mellett alkalmazást keres róm. 
kath. oki. óvónő. Cím : Gyermekmenhely-vezetőnek. 
Téth, Győr megye. (1326-1-1) 

A s o m o g y m e r n y e i róm. kath. iskolánál az 
osztálytanítói állásra szeptember 25-iki határidővel 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : 800 korona kész-
pénz, egy bútorozott szoba — ágynemű nélkül — 
fűtéssel, tisztogatással. Kötelessége az I—II. osz-
tályt és az ismétlőket felerészben a törvényes tan-
terv szerint tanítani, a kántori teendők minden 
ágában díjtalanul segédkezni, az iskolásgyerme-
keket a templomba fölvezetni. Csak okleveles férfi-
tanítók pályázhatnak. Kérvények a plebánia-hiva- • 
tálhoz küldendők. (1324 -1—1) 

Szente tornya község (pósta Orosháza, Békés 
megye) iskolaszéke pályázatot hirdet a nyugdíjazás 
folytán megüresedett egyik tanítói állásra. Javadal-
mazása : 2 szoba és a szükséges mellékhelyiségekből 
álló szabad lakás és konyhakert használatán kívül 
950 kor. készpénz, 100 kor. fűtési átalány, amelyből 
a tantermet fűtőanyaggal ellátni köteles, 100 kor. az 
ismétlő-iskolások oktatásaért, 20 kor. a tanterem sep-
retési és tisztogatási díjában, minden helybeli gyermek 
után 40 fill., idegen községbeli után 2 kor. beiratási 
díj, az iskola pénztárából előleges havi részletekben 
fizetve. Pályázati kérvények alulírotthoz szeptember 
22-ig adandók be. A választás szeptember 24-én dél-
előtt 10 órakor fog Szentetornya község közházánál 
megejtetni. Szentetornya, 1904 szept. 8-án. Kuczkay 
Zoltán, iskolaszéki elnök. (1384—1—1) 

Azonnali belépésre ref. kántortanító-helyettest ke-
resek. Fizetése : havi 24 korona, teljes ellátással, 
mosáson és ágyneműn kívül. Ajánlatokat kér. Tolna-
Decs . Molnár István, tanító. ' (1327-1- 1) 

A horti róm. kath. népiskolánál egy újonnan szer-
vezett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
800 korona évi fizetés, havonként előre fizetve az 
iskolafönntartó polgári község által és az iskolaépü-
letben egy bútorozott szoba, téli fűtőanyaggal. Köte-
lesség : az iskolaszék által kijelölendő osztályt a nm. 
püspöki tanterv szellemében vezetni. Az ezen állást 
elnyerni óhajtó okleveles róm. kath. tanítók kellően 
fölszerelt kérelmüket f. évi szeptember 25-ig alul-
írthoz adják be. Hort (Heves m.), 1904 szept. 5-én. 
Wárkony János, plébános, iskolaszéki elnök. 

(1325-1—1) 
Békés község iskolaszéke pályázatot hirdet a pece i 

és ditéri tanyai iskoláknál megüresedett tanyai 
tanítói állásra. A pecei állás javadalma : 800 korona, 
havi előleges részletekben ; két szoba, konyha, kamara, 
pince, melléképületek és kert haszonélvezete. A hely-
beli reform, egyháztól, nagyszünidő kivételével, ünnep-
és vasárnap délelőtt ének és egyházi beszéd fololvasá-
sából álló istentiszteletért, gyermekek vallásoktatásáért 
200 korona tiszteletdíj. — A ditéri állás szabad lakás és 
havi 66 korona 66 fillérrel javadalmaztatik, s ameny-
nyiben a ref. egyház vallásoktatással megbízza, évi 
100 korona tiszteletdíj megfelelő hányada. Megjegyez-
tetik, hogy a ditéri állás egyelőre négy hóra, ideigle-
nesen töltetik be, amennyiben a szabadságolt tanító 
egészségi állapota indokolttá teszi, a helyettes-tanító 
egész tanéven át megtartja állását. Fölhivatnak mind-
azon ev. reform, vallású okleveles tanítók, kik ezen 
állás valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy fölszerelt 
pályázati kérvényeiket szeptember 18-ig alulírotthoz 
nyújtsák be. Dr. Igaz Pál, iskolaszéki elnök. 

(1338—H—1) 
Soosó (Liptó) róm. kath. tanítói állomására okt. 

4-ére pályázat hirdettetik. Javadalma : községtől 240 
korona. 24 méter vegyes tűzifa, 57 korona értékben. 
4 mérő árpa, 20 korona. 12 mázsa burgonya, 14 kor. 
40 fillér. Beiratási díj, ünnepi adomány 70 gyermektől 
27 korona. Államsegély 440 korona. Szabad lakás. 
Pályázhatnak okleveles tanítónők, óvónők is. Folya-
modványok soosói iskolaszékhez címzendők s pályázat 
napjáig főtisztelendő Kekát Ágoston ludrófalvi plé-
bános, tanfelügyelő úrhoz küldendők. (1368—I—1) 
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1928/904. szám. A pöstyéni óvónői és dada-állásra 
a pályázati határidő f. év szeptember hó 30-áig meg-
hosszabbíttatik. Az elöljáróság. (1353—I—1) 

Őrség (Zala m.) község róm. kath. iskolájánál 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 600 
korona készpénz a községi pénztárból, 1 hold föld, 
x/i hold kert, a belsőséghez tartozik ; 40 korona 
fapénz, ebből a tantermet is köteles fűttetni ; 2 szoba, 
konyha, pinee, padlás és istálló. Okleveles tanítók 
kérvényeiket szeptember hó 28-ig küldjék alulírott 
címére. Horvát nyelv bírása előny. A fizetésnek 800 
koronára leendő kiegészítésére államsegély kéretik. 
Berk Félix plébános, isk.-széki elnök. Belica (Muraköz), 
Zala m. (1355-1—1) 

Demecser i (Szabolcs) róm. kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : három szoba, 
konyha, kamra, új istálló s mellékhelyiségek. Föld 
18 kh., 1574 öl. Készpénz 200 korona. Párbér mintegy 
húsz köböl gabona és 30 korona. Stóla 100 korona, 
tandíj 70 korona, ismétlősök oktatásáért 20 korona. 
Kötelessége az iskolát a püspöki tanterv szerint ve-
zetni, júniusban népösszeírást teljesíteni s a kántori 
teendőket végezni. Oklevél- s egyéb okmányokkal föl-
szerelt kérvények f. évi szeptember 27-ig (választás 
napja) Popovits József lelkészhez, Demecser (pósta, 
vasút helyben) küldendők. Énekpróbára tekintettel, a 
személyes megjelenés előnyös. (1378—1—1) 

Betöltendő a stájerlaki állami elemi iskolánál évi 
800 korona fizetés, törvény szerinti személyi pótlék 
és lakbér, további 200 korona igazgatói tiszteletdíjból 
álló illetményekkel javadalmazott igazgató-tanítói 
állás. Ezen állásra pályázók képesítő-oklevelükkel, 
eddigi szolgálataikat, különös képességeiket, magyar 
honosságukat igazoló okmányokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket, a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz címezve, szeptember hó 20-ig Krassó-
Szörény vármegye kir. tanfelügyelőségénél nyújtsák 
be. Lúgoson, 1904. évi szeptember hó 10-én. Sándor 
Lajos, kir. tanfelügyelő. (47/h—I—1) 

A Néptanítók Lapja 23-ik számában közlött 
teresztene i ev. ref. tanítói állásra hirdetett pályázat 
e hó 25-ig meghosszabbíttatik. Kérvények az ott köz-
lött helyre küldendők. (1383—1—1) 

Blartonfa (Baranya) fiókközség kántortanítói állo-
mására pályázat nyittatik. Javadalma: 1. Minden 
telkes házaspár után (átlag 84) 2/4 pozsonyi mérő 
búza, kisházas- és zsellérpár után (átlag 28) 2M p. m. 
rozs, összesen 56 p. m. à 8 korona = 448 korona. 2. 
Bor fejében házaspáronként 80 f. — 89'60 korona. 3. 
Munkaváltság és telekpénz páronként 2 korona = 
224 korona. 4. Hasábfa 6 régi öl, melyből az iskola 
is fűtendő = 144 korona. 5. 'A úrbéri telek, 1510 
• - ö l rét, szabad legeltetéssel — 266'58 korona. 6. 
Ismétlő-iskoláért 16 korona. 7. Stóla átlag 40 korona. 
8. Esedékes korpőtlék. 9. Szabad lakás 2 szobával, 
2 konyhával, kamra, pince, melléképületekkel és 200 
Q-öl kerttel. Összesen 1228"18 korona; ebből tisztán 
tanítói járulék 602'09 korona, tisztán kántori 626 09 
korona. Kötelessége : a hatosztályú osztatlan minden-
napi és az ismétlő-iskola vezetése és az összes kán-
tori teendők teljesítése. Tannyelv magyar. Okleveles 
férfitanítók pályázhatnak ; szeptember 28-án a hely-
színén orgona- és énekpróba, melyen pályázók meg-
jelenni tartoznak. Bélyeges okmányokkal fölszerelt 
kérvények Schmidt Béla plébánoshoz Hosszúhetényre 
küldendők. (1385—1—1) 

RIozsár (Bars, pósta Selmecbánya) róm. kath. 
plébániai kántortanítói állomásra oklevéllel és orgo-
nálás-jártassággal október 10-ig pályázhatni. Kincs-
tártól 202. Községtől 398. Stóla átlag 100. '/a gaz-
daság 200, koronákban. 40 m. bükkfa készen, az 
udvarban. Kert. Lakás. Tanítás magyar, segítve tóttal. 
Vallásgyakorlat tótul. Vetzel István kanonok-pleb., 
tanfelügyelő Garamszentkereszten. (1387—II — 1) 

Olad (Szombathely mellett) róm. kath. iskolaszéke 
a II-odtanítói állomásra pályázatot hirdet. Javadalma 
a hitközségtől 624 korona készpénz, 1 méteröl ke-
mény tűzifa fölvágva és egy bebútorozott szoba, az 
államtól 176 korona. Kötelessége az első, második 
osztályt és ismétlő-tanköteleseket, ez utóbbiakat a 
kántortanítóval fölváltva oktatni, a tanulókat szent-
misére vezetni, a kántori teendőkben segédkezni, 
illetve azokat önállóan végezni. Kérvények szept. 25-ig 
a plébániai-hivatalhoz küldendők. Egyenlő minősítés 
esetén a személyesen megjelenőknek előny adatik. 
Horváth Gyula, kántortanító. (1356—I—1) 

Községi osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés : 800 korona havi előleges fizetés mellett ; egy 
bútorozott szoba ágyneműeken kívül ; nyolc méter 
puha tűzifa ; esetleg gazdsági iskola vezetéseért külön 
száz korona. Tannyelv : magyar-horvát. A kérvények 
folyó évi szeptember 26-ig benyújtandók. Dályok, 
via Mohács, Baranya megye. Iskolaszéki elnök. 

(1359—1—1) 
I l l é sháza (Pozsony m.) róm. kath. iskolaszéke 

osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma-
zása a községektől 300, államsegély 500 korona ; búto-
rozott szoba. Kötelessége az I—II. osztályt és ismétlő-
söket tanítani. Pályázhatnak okleveles férfiak és nők. 
Kérvények szept. 22. az iskolaszékhez intézendők. 

(1360—1-1) 
A pa lánk! (volt határőrvidék) községi szerb-ma-

gyar tannyelvű elemi iskolánál üresedésben levő 
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
tanítónői állomással a következő évi fizetés van 
egybekötve : 600 korona készpénz, 200 korona állam-
segély, szabad lakás, esetleg szabályszerű lakbér. Föl-
hivatnak pályázni óhajtó okleveles tanítónők, hogy a 
temesvármegyei közig, bizottsághoz címzendő, 1 ko-
ronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt s magyar 
honosságukat is igazoló okmányukkal ellátott folya-
modványukat f. évi október hó 5-ig közvetlenül alul-
írott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. Megjegyez-
tetik, hogy Palánk község lakossága szerb anya-
nyelvű és gör. kel. szerb vallású. Temesvár, 1904. 
évi szeptember hó 5-én. Temes vármegye kir. tanfel-
ügyelősége. Sebesztha. (45/h—I—1) 

N y ö g é r község róm. kath. kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Javadalom : 6 m. hold szántó-
föld, 4 m. hold rét haszonélvezete 300 K értékben ; 
64 D -ö l káposztáskert 6 korona értékben ; egy hold 
szántóföld teljes megmunkálása (trágyázáson kívül) 
18 korona értékben ; fapénz címén 60 korona ; min-
den házaspár után 'A gréci mérő rozs, özvegyek után 
ennek fele, ez idő szerint körülbelül 20 métermázsa, 
à 12, koronával számítva, 240 korona ; házaspáron-
ként 12 fillér lélekpénz, özvegyektől ennek fele, 13 
korona 20 fillér ; minden általa tanított rendes tan-
köteles után 3 korona tandíj, ismétlősöktől egy kor., 
ez idő szerint 234 korona ; államsegély 180 korona ; 
alapítványi kamatokból 8 korona; stoláris illetmény, 
temetések és szentmisék után körülbelül 40 korona ; 
tanítói rétnek egyszeri lekaszálása 10 korona : teme-
tői fü használata 10 korona; tehát az összes jöve-
delem 1119 korona és 20 fillér. Megjegyeztetik, hogy 
az államsegély csakis a miniszteri kiutalványozás 
után lesz esedékes. Választási határidő 1904 szept. 22. 
délelőtt 9 óra. Folyamodványok Nyögér (Vas megye, 
pósta helyben) Kovács Károly plébános, iskolaszéki 
elnökhöz intézendők. Személyes megjelenés kéretik. 

( 1 2 9 6 - 1 - 1 ) 
A törökszentmiklós i községi polgári fiúiskolánál 

egy mennyiség- és természettudományi tanári állás 
betöltendő. Fizetés 1400 K, lakáspénz 300 K, összesen 
egyezerhétszáz korona. Iskolafönntartó korpótlékot 
nem ad. Fölszerelt kérvények szeptember 20-ig adan-
dók be. Az állás azonnal elfoglalandó. Dr. Rétay 
Gyula, elnök. Zeke Dániel, jegyző. (1295—1—1) 
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Szentsebes tyén l róm. kath. kántortanítói állásra 
nyugdíjbavonulás- miatt október 3-ig pályázhatni. 
Javadalmazása: szabad lakás, gazdasági épületekkel. 
3771 négyszögölű szántó, 893 négyszögölű kaszáló — 
80 korona. Terményekben : 4 hektoliter búza = 56 
korona, 8 hektoliter rozs = 80 korona, 12 méter-
mázsa széna = 48 korona, 6 métermázsa szalma — 
12 korona, 6 sonka, 6 font szösz, 6 kenyér — 10 kor. 
80 fillér. Hitközségtől 357 korona 20 fillér készpénz. 
70 tanköteles után à 4 koronával 280 korona. Stóla 
20 korona. Összesen 944 korona, miből 615 korona 
33 fillér tanítói, 328 korona 67 fillér kántori. Szemé-
lyes megjelenés és vend nyelv kívántatik. Komoly 
pályázóknak levélben bővebb fölvilágosítást szívesen 
nyújt Zrinyi Károly lelkész, iskolaszéki elnök. Szent-
Sebestyén, pósta Battyánd, Vasmegye. (1261—1—1) 

Pályázat a ba lmazújváros i ev. ref. német egyház 
egyik tanítói állására. Javadalom : 832 korona készpénz 
és természetbeni lakás kerttel. Kötelesség : a III—VI. 
osztályú leánynövendékek tanítása a tiszántúli ev. ref. 
egyházkerület B) tanterve szerint. A pályázat határ-
idejéül s a választás napjául is f. hó 15-ike tűzetik 
ki, 18-án pedig az állás elfoglalandó. Élőnyben része-
sül az a pályázó, ki a német énekeket, német írást 
és olvasást tanítani képes. A pályázati kérvények 
egyháztanácshoz címzendők. 

Pályázat a ba lmazújváros i német ev. ref. egy-
ház orgonista-kántortanítói állására. Javadalom: 1000 
korona készpénz, természetbeni lakás kerttel és teme-
tési stóla. Kötelesség : a III—VI. osztályú fiúnöven-
dékek tanítása, a tiszántúli egyházkerület B) tanterve 
szerint; a mindennapi istentiszteleteken az éneklés 
vezetése ; temetések végzése. Pályázati kérvények 
szabályosan fölszerelve f. hó 15-ig az egyháztanács 
címére küldendők. Előnyben részesül az a pályázó, 
ki a német énekeket, német írást és olvasást tanítani 
képes. A templomi éneklés vasárnaponként váltakozó-
lag német és magyar nyelven teljesítendő. Választás 
f. hó 15-én s az állás f. hó 18-án elfoglalandó. A 
pályázók közül a kijelöltek sürgönyileg hivatnak meg 
próbára. (1354—1—1) 

Pozsony m. k lsudvarnokl községi iskolánál nyug-
díjaztatás folytán megüresedett önálló tanítói állásra 
az iskolaszék pályázatot hirdet. Törzsfizetés : állam-
segéllyel együtt 800 korona, mely előleges havi rész-
letekben fizetendő ; ismétlőkért 50 korona ; kertillet-
mény 10 kor. ; 2 öl lágyfa, hazaszállítva és föl vágatva. 
Csak férfitanítók pályázhatnak s folyamodványaikat 
e hó 18-ig küldjék Richter Antal isk.-széki elnökhöz. 

(1391-1—1) 
A regölyi róm. kath. osztálytanítói állomásra 

szept. hó 25-re pályázat nyittatik. Javadalmazása : 
600 kor., a H-ik szoba és kert fejében 200 korona. 
Egyszobás lakás, takarítás, egy öl fa. Kötelessége: az 
I—H. fiúosztály és gazd. ism. fiúk oktatása; az ösz-
szes kismisék és litániák önállólag való elvégzése. 
Kántorságban jártasok kérvényeiket Francsics Pál 
h. plébános úrhoz küldjék. Kovács Márton, ktanító. 

(1405-1 -1 ) 
A beczefa-zs lbót l ref. kántortanító évi fizetése: 

két padlós szobán, meleg konyhán, kamrán, pincén 
s melléképületeken kívül minden lélektől 42 kr (van 
323 lélek); erdő-alap 12 frt; ismétlőkért21 frt; stóla: 
étiekszóért 50 kr., búcsúztatóért 1 frt 05 kr. ; minden 
tankötelestől 1 frt 5 kr., kétnyolcada csöves kukorica 
és egy csirke (van 40 tanköteles) ; négy öl keményfa ; 
5696 -öl jó föld, munkáltatja s adóját fizeti a tanító ; 
301 [ -öl kenderföld, 705 Q-öl házi kerttel, munkálja 
Zsibót ; minden tanköteles Szent Mihálytől Szent 
Györgynapig naponként két darab fát, miből az iskola 
füttetik; malomba vitel. Okleveles tanítónak 160 kor. 
államsegély. Pályázati kérvények Munkády Lajos, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Beczefa, u. p. Nagy-
peterd (Baranya m.). (1392-1—1) 

Kántorságban teljesen jártas, jó hangú, 3 évi gya-
korlattal és kitűnő működési bizonyítvánnyal bíró rk. 
képezdész állást keres. Cím : „Tanító", Békés. 

(1390—II—1) 
A sopron-somfalvl (pósta Ágfalva) r. kath. nép-

iskolánál egy osztálytanítói állás betöltendő. Javadal-
mazás : a legszükségesebb bútorral ellátott szoba, évi 
815 K, 3V- méter kemény hasábfa. Kötelesség: egy 
osztályt önállóan vezetni, tanítani, fölváltva ismétlő-
iskolát tartani, a gyermekeket templomba és templom-
ból kisérni, az isteni szolgálat ideje alatt reájuk fel-
ügyelni ; férfitanító a kántortanítót, akadályoztatása 
esetén, helyettesíteni köteles. Tannyelv : magyar-
német, tehát a német nyelv ismerete is szükséges ; 
megkívántatik zene- és énekbeni jártasság is. Kér-
vények szeptember hó 22-ig benyújtandók ; választás 
után az állás azonnal elfoglalandó. Pályázhatnak 
tanítónők is. Az iskolaszék. (1388—1—1) 

Pankotai (Arad vm.) róm. kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 770 ko-
rona készpénz ; természetbeni lakás, mely áll : 3 szoba, 
konyha, kamra, pincéből, kert nélkül ; 42 méter tűzifa, 
házhoz szállítva, melyből a tanterem is ffitendő ; 16 
(tizenhat) magyar hold szántóföld és 'A telek kül-
állományú föld haszonélvezete ; mintegy 600 korona 
stoláris jövedelem. Kívántatik kántortanítói oklevél, 
magyar és német nyelv tökéletes ismerete, zenében 
kellő jártasság. A választás egy próbaévre, folyó hó 
29-én, délelőtt 9 órakor tartandó nyilvános énekpróba 
után, ugyanaz nap fog megejtetni. Kérvények Nagy 
József plébános címére küldendők. Az állás azonnal 
elfoglalandó. (1393-H—1) 

Bük (Sopron megye), róm. kath. népiskolánál osz-
tálytanítói állás szeptember 24-ig betöltendő. Fizetés : 
810 korona, bútorozott szoba, fűtéssel. Tanít egy tan-
teremben és ismétlőben, kántoriakban segédkezik. Ok-
leveles férfitanítók pályázatukat iskolaszéki elnökhöz 
küldjék. Tannyelv magyar. (1409—I—1) 

Olaszl iszkára (Zemplén m.) önálló tanítói (tanító-
női) állásra, 800 korona fizetéssel, pályázatot hirdetek. 
Határidő szept. 22. Gecsei Lajos, plébános. 

(1394—1—1) 
Regenye (Pécs mellett) község róm. kath. kántor-

tanítói állása nyugdíjazás folytán üresedésbe jött, 
ennélfogva pályázat nyittatik. Jövedelme: Három-
szobás lakás, konyha, kamra és melléképületek. 
Továbbá 800 korona 'A évi előleges részletekben. 
Minden köznapi tanköteles után 2 korona fapénz, 
miből a tanterem is fűtendő. A tüzelőt a község 
fuvarozza. Van 1017 H-öl rét, 5473 Q-öl szántóföld 
egytagban és 307 (^'-öl termő gyümölcsöse. 2A telek 
után legelő és erdőilleték. 600 f j -ö l faiskola fele 
jövedelme. Korpótlék az államtól. Stóla: nem gyón-
tak után 50 fillér, búcsúztató-énekért 1 korona. 
Gyónt egyének után temetésért 1 korona, búcsúztató 
2 korona, vecsernyepalástért 1 korona. Kötelessége : 
a köznapi és ismétlő-iskola tanítása, vasár- és ünnep-
nap litániázni és áprilistól szeptemberig minden új-
hold - szombaton körmenetet vezetni a kereszthez. 
Magánlakását a tanító tartozik saját költségén meszel-
tetni. A pályázni szándékozók okmányaikat szeptem-
ber 20-ig küldjék az esperesi hivatalhoz Keszübe, 
pósta Pellérd. Választás szept. 22-én leend, melyen 
a pályázók tartoznak megjelenni próbaéneklés miatt 
Regenye, 1904 aug. 31-én. A regenyei r. k. iskola-
szék. (1344-1-1) 

Abauj-Széplaki iskolaszéknek az ezen lap 36. 
számában kántortanítói állásra hirdetett pályázat 
határidejét szeptember 29-ig hosszabítja meg azon 
hozzáadással, hogy a javadalomhoz tartozó szántóföld 
három évre még 704 korona bér mellett ki van adva 
s haszonbére előreláthatólag ezentúl sem száll le. 
Szépiák, 1904 szept. 11. Bellis János, isksz. elnök. 

(1408-1-1) 
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Visegrádon (Pest m.) kath. osztálytanítói állás 
betöltendő. Javadalmazás : 700 korona rendes fizetés, 
az első korpótlék eléréseig évi 100 korona drágasági 
pótlék, fütésátalányban 20 korona, a legszükségesebb 
bútorokkal ellátott egyszobás lakás. Kötelessége ki-
jelölt osztályát vezetni, gazdasági ismétlősöket taní-
tani, kántori teendőkben segédkezni, miért kántori 
teendőkben jártasság kívántatik. Tannyelv magyar. 
Személyes megjelenés előnyös. Kérvények a visegrádi 
iskolaszék elnökéhez címzendők. Választás szeptem-
ber 25-én. (1403-1-1) 

Orgonázásban teljesen jártas, református segédkán-
tor kerestetik 400 korona évi utólagos részletek, ét-
kezés s 4—10 korona havi mellékes mellett. Okmány 
föltétlenül küldendő. Mezőtúr, Kánai Szűts Ferenc. 

(1406-11—1) 
Mosonvármegyei Nemetjárfalu rk. iskolaszéke a 

magyar-német tannyelvű kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalmazása : 3 szobás lakás a mellék-
helyiségekkel, belső kert, gyümölcsös és 10,500/i6oo 
hold szántó ; készpénz különféle címeken kb. 875 kor., 
15 mérő gabona, 7 öl puhafa és 76 kéve rőzse. Ezek 
fejében köteles : az osztatlan mindennapi és gazda-
sági ismétlő-iskolát vezetni. A kiváló zeneismerettel 
bíró pályázók folyamodványukat folyó évi szept. 
hó 29-ig bezárólag Czingraber Lajos, mosonmiklós-
falui esp.-plébános úrnál nyújtsák be. Esetleg próba-
éneklés és orgonálás is megkívántatik. A megválasz-
tott állását azonnal elfoglalja. (1404—1—1) 

Horton (Heves m.) segédtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása : 300 kor., bútorozott szoba 
fűtéssel, mosás, világítás és ágyneműn kívül teljes 
ellátás. Kötelessége egy osztályt vezetni s a kántor-
ságban segédkezni. Állás okt. 1-én elfoglalandó. Kiss 
János, kántortanító. (1407 — 1—1) 

H I R D E T É S E K . 

JUHAY ANTAL gyakorlati vezérkönyvei 
az elemi népiskola I., IL, III. és IV. osztályában köte-
lezett összes tantárgyak tanításában kalauzolják a 
tanítót. Hatósági ajánlás és intézkedés folytán ezek a 
művek a székesfőváros valamennyi elemi népiskolai 
könyvtára részére beszereztettek. Egy-egy osztály teljes 
vezérkönyve 5 korona. K a p h a t ó k : JUHAY ANTAL 

tanárnál BUDAPEST, VII., Hungária-kőrút 233. sz. 
(1091—VIII—4) 

A „Néptanítók Naptára" Ember János szerkesztésé-
ben megjelent Lévai Mór kiadóhivatalában Ungvárt . 
1 K 10 f utalványozása ellen bérmentve küldetik. 

(1227-12—3) 

M A R X é s M É R E I 
magyar tanszergyár 

BUDAPEST, VI., Aradi-utca 60. sz. 
Fizikai és kémiai tanszerek elemi, ismétlő- és tanonc-

iskolák részére. Jutányos beszerzési forrás. 
(710—XXVI-9) 

I S K O L Á K zongora, hegedű, cimbalom, orgona és 
harmóniumhoz nagy választékban kaphatók 

SZEGŐ JENŐ zenemükereskedésében. 
Budapest, Eskü-üt 5. (Klotild palota.) 

T a n í t ó k é s k á n t o r o k n a k e n g e d m é n y . 
(1107 V—3) 

Fél év alatt 20-%! 
Vezérkönyv a számtanításhoz az elemi iskola 

I. osztálya számára. 
írta: KECSKÉS ERNÖ. 

Az egész évi anyag oly részletesen van földol-
gozva, hogy a tanító az összes kérdéseket akár 

a könyvből is kiolvashatja. Ára 2 kor. 
Megrendelhető a szerzőnél : KAPOSVÁROTT. 

(1292—II—1) 

E g y p o s z t ó á r ú h á z 
csődbejutása folytán sikerült egy nagy raktár finom 
bel- és külföldi gyapjúszövetet megvásárolni, ennél-
fogva azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy míg 
ezen finom gyapjúszövet-készlet tart, készítek saját 
elsőrangú férfiszabó-műhélyemben mérték után egy 
teljes őszi férfiöltönyt vagy felöltőt, a legfinomabb 
hozzávalóval s a legdivatosabb szabásban, 12 forintért, 
fekete, sötétkék, szürke és barna színben. Kérném a 
t. megrendelni szándékozó urakat, hogy rendeléseiket 
minél előbb eszközöljék, mert ezen finom gyapjúszövet-
készlet előre láthatólag nem tart sokáig. Minták a 
nagy forgalom miatt nem küldhetők. Vidéki rendelé-
seknél kérném a mértéket elküldeni, vagy egy viselt 
ruhát. A megrendelt ruhák 5 nap alatt készülnek el és 
utánvét mellett szállíttatnak. Lichtmann Sándor, 
férfiszabó-mester. Budapest, VII., Rottenbiller-utca 
4/b. szám. Kívánatra a fenti szövetekből szétküldök 
egy teljes férfiöltönyre elegendő 3 méter szövetet 
5 forintért, utánvét mellett. (1316—12—2) 

Az olvasás tanítását és tanulását az eddigi mód-
szerek között legkönnyebbé teszi : „Eljárásom a 
fonomimika seg í t ségéve l való o lvasás taní-
tásában" című, részletes útmutatást nyújtó vezér-
könyv. írta Péter József, tanító. II. kiadás. Kapható 
a szerzőnél, 1 korona és 5 fillér beküldése ellenében, 

Vág-Sel lyén. (1313—II—2) 

Képezdék és magánosok részére a legjobb és leg-
olcsóbb HEGEDŰ; - I S K O L A a Hohmann-
Herzfeld-féle, magyar kiadású. 2 füzet. Egy-egy ára 3 
korona. MÉRY BELA, zeneműkiadó. Budapest, 

Andrássy-út 12. (1183—VI-3) 

Gazdasági kisegítő és tanító kerestetik, 
ki szabad idejében a cselédgyermekeket oktatná. Évi 
fizetés 300 korona teljes ellátással, mosáson kívül. Az 
állás október l-ig betöltendő. Ajánlatok bizonyít-
vánnyal, esetleg fényképpel Blayer Lajos pernyési 

gazdaságába, u. p. Nagyrábé küldendők. 
(1217—III—2) 

„ K e z d ő á l l a m i t a n í t ó " 
c. munkámat 50 fillér ellenében küldöm meg. Szomor-

falu, Nyitra m. Szecsány i Antal, tanító. 
(1291-1-1) 

Okleveles tanítónőt keresek, 
héber vallásút, 4 leány mellé. Zongora és francia 
megkívántatik. Cím : Lobste in Pál, ÚJszentanna. 

(1371-1-1) 
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A ELSŐ MAGYAR 
BERENDEZETT 

VILLAMOS ERŐRE 
HANGSZERGYÁR. 

— ( 1 2 6 7 - 5 2 - 3 5 ) 
Iskolai Hegedű vonóval és lak-
kozott latokkal 5 írt 50krtól feljebb. 

Hegedű vooúval 3, 4, 5, 6 8, 
fittől feljebb. 

Tárogató (Rákóczi) i sko láva l 
e g y ü t t 30 f i t t ő l feljebb 

I l a r m o i l i l l l U ü k 65 frt. feljebb. 

S T O W A S S E R J. -
CS. és k i r . u d v a r i h a n g s z e r p y á r a , a R á k ó c z i 

j a v í t o t t ; t á r o g a t ó egyedüt i f e l t a l á l ó j a 

Budapest, Lánczhid-utcza 5 szám. 
Árjegyzék minden hangszerről külön, ingyen 

— bérmentve küldetik. — 

Az a m e r i k a i e o t t a g e - o r g o n á k 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
- m B U D A P E S T , *=-

V I I I , Józse f -körűt 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű liarmo-

ninmait ie. 
A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma-
gának zeng dicséretet. 

Ä ira 120 koron At 61 Wl-Jebb. * ko I-OIIAH ré»«le-tekben in. 
Képes á r j e g y z é k i n g j e n és 
bérmentTe. 5 éri Jótállás. 

(1140—152—46) 

C i m l o a l m o k , 
legújabb acélszerkezet-
tel, 5 évijótállással,leg-
szebb hanggal, részlet-
fizetésre is kaphatók. Sa-
ját gyártmányú hang-
szerek, ú. m. cimbalom, 
hegedűk, harmonikák, 
fuvólákókkarinak, bőgök 
stb. Kitűnő magyar 
húrok. Számos kitün-
tetés és elismerés a jó 

munkáért. 
Nagy képes árjegy-
zéket ingyen és bér-
mentve küldök meg. 

Lehel-kürt, a Jászberényi eredeii után híven utánozva, 8 K. 
Tanítók- és tan í tónőknek 10°/o e n g e d m é n y 

v a g y juta lék . 
M o g y o r ó s s y G r y u l a 

magyar hangszeripar-telepe 
B U D A P E S T , VIII . , K e r e p e s l - ú t 71. sz . 

(821—XII—7) 

Szeretettel való nevelés és játékos tanítás 
szolgálatában állanak dr. Göőz József oki. elemi isk. 
tanító és oki. középiskolai tanár reformmüvei. Tanító 
és tanuló munkáját legalább tízszeresen megkönnyítik. 
1. „Hangutánzó olvasás- és írástanítás." (Tanítók Út-
mutatója, II. rész.) Ára 3 K. Kötve 3 K 40 f. Eng. 1903. 
évi 2088. ein. sz. a. 2. „Hangutánzó képes ÁBÉCÉ" 
(eredeti gyermekbetükkel). Ára kötve 60 f. Eng. 1903. 
évi 2429. ein. sz. a. 3. „Tanítók Útmutatója, III. rész." 
Tartalma : aj Játékos Rajzolás ; b) Kézügyesítő Játékos-
Foglalkozás ; c) Játékszerü Testgyakorlat ; d) Mese. és. 
Versike ; e) Eredeti Magyar Gyermekdalocskák. Ára 
kötve 3 K 40 f. Szerzőnek saját kiadása ; ezt nála is. 
lehet rendelni. Budapest, II., Zárda-utca 39. Mind-
három könyv kapható Lampel Róbert (Wodiáner F. 
és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedésében Buda-

pesten, VI., Andrássy-út 21. 
( 1 4 0 2 - 1 - 1 ) 

Fontos a tejgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi-, 
erő - és turbina - hajtásra, úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszállítás-
hoz, vaj- és sajtgyártáshoz leg-
előnyösebben szállít az Első rnagy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

F u c h s é s S c h l i c h t e r , 
B U D A P E S T , VI., J á s z - u t c a 7. sz . 

y » JinVTTFT ! F r i s s Tajat> é v i k ö t é 8 mellett> 
V a J H . 1 V11 Cili . minden mennyiségben a legma-

gasabb árakon átveszünk. 
Á r j e g y z é k e k , k ö l t s é g v e t é s e k , t e r v e k I n g y e n 

é s bérmentve . (810—XII—4) 
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T a t t / i ö n t f v e k 
e lemi é s polgár i , tanító-, taní tónő-
képezdék, valamint az o r s z á g ö s s z e s 
tan in téze te i számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: Á l t a l á n o s n y e l v t u d o m á n y i 
j e g y z e t e k G y u l a i Á g o s t tanártól, Föld-
rajz i j e g y z e t e k Röhn J. tanártól, Ter-
m é s z e t r a j z i j e g y z e t e k dr. V a n g e l 
Jenőtő l és tör téne lmi j e g y z e t e k I>ov-
c s á n y i G y u l a tanártól a polgári iskolai 

tanítóképző számára kaphatók 

TOLDI LAJO§ 
könyvkereskedésében, 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r . , 
F ö - u t c a 2 - i k s z á m . 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
( 1 2 6 7 - X V — 2 ) 

S 
ü 

9 

t » 
í 

i » 
? i« 

•H^s» Hb* « i t 



33 

Iskola-hegedűk kaphatók 
3, 4, 5, 6, 8 fitért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 

Sternberg A. és Testvére 
CB. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében 
B U D A P E S T , Kerepest -út 36 T s z á m . 

Árjegyzék (minden hangszerről külön) ingyen 
kapható. (490-25—12) 

Tanítók hangszereiket a legolcsóbban és legjobb 
kivitelben a i n a ^ y . Kir. z e n e -
a k a d é m i a házi hangszerkészítőjétől 

szerezhetik meg. 
Iskola-hegedűk, tokok, vonók a legjobb 
fölszereléssel 3 frtól följebb, minden 

árban. 
Harmoniumok, európai és amerikai szer-
kezettel, a legolcsóbb gyári árakon, 
Ü H a n g f o k o z ó g e r e m l a ü 

(Óvakodjunk utánzástól) 
mely által bármely hegedű vagy gor-
donka sokkal jobb, erősebb, szebb és 
kellemesebb hangot nyer. Biztos siker. 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Cím: 

R E M É Î T Ï I M I H Á L Y 
műhangszerész, (1047—xv—i) 

Budapest, Király-utca 44. sz. 
K é p e s árjegyzék az összes hangszerekről 

i n g y e n és b é r m e n t v e . 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FÜCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes á r j e g y z é k i n g y e n éa bérmentve . 
( 1 3 0 4 - 4 0 - 3 9 ) 

M é z i m n n k á E i 
s hozzávaló anyagok legnagyobb 

raktára 

C z a m r a R ó b e r t 
B U D A P E S T , 

IV., Párisi-utca 5. (a volt Zsibárus-u.) 
Legnagyobb rajzterem. 

Elismerő nyilatkozat az Erzsébet állami nőiskolától. 
Iskoláknak árengedmény. (157-20-10) 

Utasítás és leckeminták 
az írva-olvasás tanításához I. oszt. vezető-tanítók szá-
mára. írta Siitö József . Túrkeve . Ára bérmentve 

I korona. (1181-111—3) 

TANKÖNYVJEGYZEKEK 
hivatalos összeállításban az 1904—5. tanévre meg-

jelentek az áll. elemi isk. 
tanító- és tanitónöképezdék, 

valamint az (1318—X—1) 
áll. polg. isk. tanító- és tanítónő- (Erzsébet-

nőiskola) képezdék részére. 
Kivánatra bárkinek ingyen és bérmentve küld : 

T O L D I L A J O S 
könyvkereskedése, 

BUDAPEST, II. ker., Fő-utca 2. sz. 

T. C. I 
l A gazdasági ismétlő-iskolák részére ezideig + 
p még tankönyv nem jelent meg, mely úgy a leg- 1 
I újabb tanterv, valamint a gyakorlati gazdaságnak J 
í megfelelő tankönyvül szolgálhatott volna, 
á, Ezen hiányt volt szerencsénk pótolhatni, | 
I midőn a már országosan legjobbnak elismert | 

VADAY J Ó Z S E F 
nagyváradi közs. iskolai igazgató 

Gazdasági 
I ismétlő-iskolások könyvének | 
I átdolgozására | 

I DÉNES KÁROLY És JUHÁSZ VILMOS I 
I kir. tanfetügyelő kir. földmívea-ísk. igazgató 
f urakat megnyertük. Hogy a könyv mily kiváló | 
s alkotás, mi sem bizonyítja jobban, hogy már | 
I 4 kiadás (100.000 példányban) jelent meg. | 

Bolti ára 1 korona. 

E 1 
l - I 
\ ki álattenyésztést sikeresen tanítani csakis | 
íj a szemléltető ábrák segítségével lehet. Ezen 1 
i, elvek alapján bízta meg a nm. Földinívelésügyi | 
I Miniszter úr | 
I JUHÁSZ VILMOS földmíves-iskolai igazgató | 
I urat egy ilyen gyűjtemény | 

állattenyésztési falitábla 
megszerkesztésére. 

? Ezen kiválóan sikerült falitáblák kiadásunkban % 
fc jelentek meg, és a 18 lapból álló csoport | 
I ÍO k o r o n a bolti áron rendelhető meg. j 

! Mutatvány-példányokat ingyen küld a J 

j POLATSEK-féle könyvkereskedés, | 
Temesvár. 5 

I ( 1 3 7 3 - m - l ) I 
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T F v n r\ n r t s z á l l í tja ! 
J: 1 d l l l s L / tühhszfiWis 

" Ä M t S ïSiï HítlP ISÍP l&lïtSÍSP 

F Â B T O t J V K A H O N I I P A R T ! 

a miniszterileg ajánlott e 
többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy '/i bádogszelence "/t klg. 18 m2 ter. kor. 7.— 

„ '/í „ 3/4 „ 9 m- ter. „ 3.60 
„ drb iok.-táblamáz-ecset „ 2. -
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 

Oj mázolási és vonalozás l utasítással. 

Greschik Gyula, 
(1226—V-2) L Ő C S É N . 

K L r e r n l i S k a - f é l e f é n y t e l e n 

iskolatábla - máz 
koromfekete, teljesen fénytelen, alkalmas úgy használt, 
mint új táblák bemázolására. A bemázolt tábla 12 óra 
múlva már használható. 1 kg máz 10—12 m2 felületre 
elegendő. 1 kg ára 6 korona, 1 tégely piros vona-

lozási festék ecsettel együtt 70 fillér. 
Több tanszer- ós világkiállításon kitüntetve. 

K r e m l i e k a F e r e n c , 
droguista, (1161—V 

Prága-Karolinenthal. Király-út 4. 
WÉmmmmmmmmm 

- 2 ) 
sr.. 

Elismert legjobb 
használati óra a svájci Rosskopf-óra 8 kor. I. rendű 
ébresztő-óra 4 kor. 5 évi jótállás. Kapható csakis 
SCHILLER S. és J. óra- és ékszer-üzletében. Buda-

pest, IV., Királyi Pál-utca 12. 
(1228 —X—2) 

R ó m a i k a t h o l i k u s v a l l á s ú 

nevelönöt keresek 
8 éves leányom mellé, ki a 3-ik elemit tanulja. Meg-
kívántatik a német és magyar nyelv tökéletes tudása, 
a zongora- és kézimunka-tanításban való teljes jár-
tasság. Tanítási nyelv magyar, a társalgási pedig 
mindig német. Illetmény : tanévre 300 korona, teljes 
ellátás és útiköltségre 12 korona. Levélbeli meg-
keresések szeptember 30-ig Hajduczky Kálmán 
Kengye l (Jász-Nagykun-Szolnok megye), küldendők. 

(1377-1—1) 

• M M M M ^ m m m m i 
Legjobb kézikönyvek, 

Térképes Földrajzok (III., IV. és V—VI. oszt.), 
iskolatáblai előrajzokkal. írta : VADA Y JÓZSEF, közs. 
isk. igazgató, Nagyváradon. Kaphatók a Szerzőnél 
30, 50 és 60 fillér árban. (Nagyobb rendelésnél 20% 
kedvezmény.) Ugyanott rendelhető meg „A rajzol-
tató fö ldrajztanítás vezérkönyve ." Két kötet 

7 korona. (1196 —III —3) 

! T E N E R I F F A ! 
nöi kézimunkát, valamint a hozzátartozó anyagot, 
továbbá összes horgoló-, kötő-, Smyrna- és struc-
pamutok. Congre Iiis, fi 1 et Marly- és Tull-szövetek. 
roiutlae-szalagok és rajzok legolcsóbban beszerez-
hetők : WIEG testvéreknél, BUDAPEST, V., Deák 

Ferenc utca 1«. (1403-X-L) 
T a n í t ó n ő k r a b a t t b a n r é s z e s ü l n e k . 

Erzsébet-tanintézet szállítója. 

I T E I V E R Í F F A ! 

f t i l f l f f P t f f f f ? 

A pályázatok, — ós egyéb hirdetni való közlemények kézirata s 
az értük járó hirdetési díj — valamint az előfizetések díja kizárólag 
a Néptanítók Lapja kiadóhivatalának (I. ker., Vár, Iskola-tér 
3. SZ.) küldendők. Ily pénzküldeményeket a szerkesztőség nem fogad el, 
ami a közlést késlelteti. 

Budapest, 1904 szeptember hó 15-én. 

A „NÉPTANÍTÓK LAPJA" 
kiadóhivatala. 

1. ker., Y ár, Iskola-tér 3. szám. 
(Egyetemi nyomda.) 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXVII. évfolyam 39. szám, j Budapest, 1904 szeptember 22. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - ES K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző • intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő altal láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, felévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabasn. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés utan 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dijak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., TÖRÖK-UTCA 4. SZÁM. HAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, I. KEß. , ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a.d u n le v i s s z a . 

Szövetkezetek. 
F. évi szeptember hó elején vagy 16 

külföldi ország képviselői jelentek meg 
Budapesten, hogy a nemzetközi szövet-
kezeti nagygyűlést megtartsák. Ez alka-
lomból okvetetlenül szükséges, hogy a 
szövetkezetekről, mint gazdasági éle-
tünk egyik legfontosabb faktoráról és 
a kisemberek egyik legtermészetesebb 
védőeszközéről, elmondjuk részint a 
megjelent kitűnőségek és vezérférfiak 
megjegyzéseit, részint a magunk szerény 
tapasztalatait. 

A szövetkezeti eszme Angolországból, 
a világ legelső kereskedő államából ter-
jedt el az egész művelt világon. Nálunk 
meglehetős új keletű, de azért néhány 
önzetlen férfiú buzgalma folytán ma 
már nálunk is szépen virágzik és egyre 
nagyobb tér t hódít. 

A legutóbbi kimutatás szerint van 
u. i. a budapesti középponti hitelszövet-
kezet hatáskörében 1653 hitelsz'" etke-
zetünk 366.721 taggal, 30,040. ' U ko-
rona értékkel, míg a „Hang) a "-hoz 
471 fogyasztó szövetkezet tartozik. Ezek 
mindenesetre igen örvendetes jelenségek, 
mert tudnunk kell, hogy hazánkban az 
új eszmék — kivált ha azok tisztán a 
szegény emberek, a falusi nép, a kis-
iparosok érdekében indulnak hódító 
útra — igen nehezen honosodnak meg. 
Mindazáltal sietünk előrebocsátani, hogy 

még legalább tízszer ennyi szövetkezetet 
kell alakítani, hogy a kisembereket 
nyomorúságos helyzetükből kiemeljük. 

A jól alakított és ügyesen vezetett 
szövetkezet (bármilyen fajtájú) valósá-
gos istenáldása a kisembernek. Egyfelől 
olcsó, jó és valódi árúval szolgálja a nép 
millióit, másfelől lehetővé teszi, hogy 
mérsékelt kamatlábbal pénzt kölcsönözzön 
s eladásra szánt termesztménveit tisz-
tességes áron adhassa el. Számokban ki-
fejezve, az értékesítő-, fogyasztó- és hitel-
szövetkezet egy-egy falusi családnak évenként 
400 —500 korona hasznot hajt a vételnél 
és eladásnál. Igen, mert az ilyen család 
olcsóbban vásárol élelmiszereket, gazda-
sági és másféle eszközöket; olcsóbban 
jut kölcsönpénzhez és jobb áron érté-
kesíti tejét, vaját, búzáját, gyümölcsét és 
más egyéb eladni valóját. Ugyanilyen, sőt 
még kedvezőbb a helyzet a városi pol-
gárnál, főkép a kisiparosnál. Már pedig, 
aki ismeri a városi élet rossz oldalait : 
a drágaságot, a rossz és hamisított 
élelmiszereket, az tudja, mit jelentenek 
a fönt mondottak. 

És bár kézzelfogható haszna és nagy 
erkölcsi súlya van a szövetkezeti rend-
szernek, mégis azt tapasztaljuk, hogy 
sok helyen tömérdek nehézséggel, rossz-
akarattal és alattomos aknamunkával 
kell küzködnie. Szemére hányják a szö-
vetkezetek apostolainak, hogy politi-
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kai, felekezeti egyenetlenséget szítanak, 
hogy ártani igyekeznek a kereskedelem-
nek stb. 

Minderre ez a feleletünk. A szövetke-
zet, mint intézmény, az 1898-iki szövet-
kezeti törvénnyel jogos, célszerű és 
áldásos alkotás. Megteremtését főkép a 
kisembereken elkövetett gyakori csalá-
sok. uzsoráskodások s a több száz szá-
zalék haszonnal dolgozó kereskedés 
idézte elő. A szegény embert az ág is 
húzta; ahol csak lehetett, elnyomták, 
kihasználták. így jött segítségére a szö-
vetkezet. mely egyfelől a kisemberek 
tömörülése a vagyon ós tőke túlzásai 
ellen, másfelől az állam segítőkeze, hogy 
legbecsesebb elemét: a népet megmentse 
és talpraállítsa. Látnivaló tehát, hogy 
teljesen jogos, humánus és hazafias in-
tézmény, amelyet, ha életrevaló, ügyes és 
becsületes emberek vezetnek, sem feleke-
zeti, sem politikai, sem kereskedelmi 
szempontból megvádolni nem lehet. El-
végre a magyar hazának csak előbbre-
való 19 millió lélek, mint 10 —12 ezer 
kereskedő érdeke. De a kereskedelem 
különben sem szenved a szövetkezetek 
miatt, példa reá a világ első kéreskedő 
országa: Anglia, amely pedig a szövet-
kezetek őshazája. Kereskedőinknek ren-
geteg terük és jövőjük van a balkáni 
államokban és ázsiai Törökországban. 
Tessék, teremtsenek ott fogyasztó pia-
cokat, használják ki a földrajzi és faji 
kedvezőségeket! De ezt a világért sem 
teszik, ehelyett szidják a szövetkezete-
ket s maradnak továbbra is Ausztria 
zsellérei s még > a magyar gyártmá-
nyok vásárlására sem szoktatják a közön-
séget. 

A szövetkezeti eszme igtápolását han-
goztatták: a nagygyűlésen az összes 
megjelentek: Károlyi Sándor, Mailáth 
József grófok, Bernát István, Dömötör 
László ; a külföldiek közül : Müller Hans 
dr., Wölfl' Henry, Duca dr. stb.; a kor-
mány részéről pedig maga Tisza István 
gr. miniszterelnök, jeléül annak, hogy a 

szövetkezet a XX. század egyik igen 
fontos gazdasági és társadalmi faktora. 
Lehetetlenség, hogy az elhangzott okos 
beszédeket e helyen közöljük. — úgy-
szintén a határozati javaslatokat - de 
a miniszterelnök néhány megjegyzését 
mégis kiemeljük, hadd lássa mindenki, 
hogy a jelen kormány is szeretettel 
viselkedik a szövetkezetek iránt. 

Tisza István gróf a szabadságot, a 
társadalmi békét, az egyén függetlensé-
gét nevezte meg a szövetkezetek valódi 
céljául. Szerinte erre kell nevelni a kis-
embereket, hadd legyen a szövetkezet 
olyan kereskedelmi iskola, ahol okos 
gazdasági szellemet, egyéni erőt és egyéni 
tevékenységet merít a nép. így szerzi 
meg a kisember, a falusi nép mindazt az 
erkölcsi és szellemi föltételt, amelynek 
segítségével megtanul a maga lábán 
járni. Az ilyen szövetkezetnek csak ör-
vendhet állam, társadalom egyaránt 
s támogatásával hazafias cselekedetet 
művel. 

Legyen tehát a szövetkezet társa-
dalmi intézményeink gerince - mint 
Bartha Pál kartársunk, a szövetkezetek 
lelkes apostola „Igazi népnevelői teen-
dők" című füzetében mondja. Alakítsunk 
mindenhol szövetkezeteket, s ahol lehet, 
vezessük, istápoljuk ezt mi magunk, 
hogy mi lehessünk a XX. század igazi 
népnevelői. S mindehhez semmi más 
nem kell, mint jóakarat, lelkesedés, ki-
tartás és hazaszeretet. A szükséges 
tudnivalókat az Országos Középponti 
Hitelszövetkezet, a „Hangya" s a „Szö-
vetkezés" szerkesztője (Bernát István, 
Budajpst, Baross-u. 10.) készséggel in-
gyen szolgáltatják, sőt később a tisz-
tességes jutalmazás sem marad el. 

Legyen a szövetkezet lelke, vezére a 
tanító, hogy lekötelezze .a nemzetet. 

Föl tehát a nemes munkára, a nem-
zeterősítő nemes cselekedetre : az új 
honfoglalásra ! 

(Szeged.) Sassi Nagy Lajos. 
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Család és iskola. 
(Kapunyitáskor.) 

Kétségtelen, hogy a rohamosan haladó és 
folyton fejlődő világban mindig nagyobb és 
terhesebb föladata jut az iskolának a gyerme-
kek nevelésében. Általánosan elismerik ma már, 
hogy az iskola nevelési föladata épp oly fontos, 
mint az a föladata, melyet az ismeretterjesztés 
körében kell teljesítenie ; hiszen a neveléstudo-
mány épen a nevelés céljainak előmozdítására 
napról-napra újabb és újabb eszközöket keres. 
De minden eszköz sikertelen fog maradni s a 
tanító nevelői hatása igen csekély lesz, ha az 
anya nincs segítségére s a talajt kellőleg elő 
nem készíti. Itt van el nem vitatható érint-
kezési pontja a családnak és iskolának, egy-
úttal az az el nem engedhető föltétel, hogy a 
családnak és iskolának vállvetve kell törekedni 
a nevelési célok s ezáltal a jobb eredmény el-
érésére. A tanításnak is nagyobb mértékben 
szolgálatában kell állania a nevelésnek, mert 
igaz az, amit Herbart Pestalozzi örökké igaz 
lélektani megfigyeléseiből leszűrt, hogy nem 
képzelhet tanítást nevelés nélkül és viszont. 

A nevelés voltaképen nem egyéb, mint fegyel-
mezés, fegyelmezése az észnek, az akaratnak, 
a vágyakozásnak, nyesegetése az ezeknek téves 
irányából fejlődött hibáknak. A fegyelem te-
remti a figyelmet, a figyelem pedig nélkülöz-
hetetlen föltétele a tanítás eredményének. 

Csak így lesz a tanítás egyúttal eszköze a 
nevelésnek is, meh épen azoknak az egyszerű, 
mondhatnám házi erényeknek fejlesztését bizto-
sítja, melyeknek mai napság annyira hiányá-
ban szükülködünk : a szelídséget, megférést, 
szófogadást, szülők, testvérek, embertársak 
iránti szeretetet, a szorgalmat, a mértékletes-
séget, szíves szolgálatkészséget, egyszóval a 
kedély nemességén alapuló erényeket, melyek 
minden körülmények között annyira előmozdí-
tani képesek az ember boldogságát. Az erők, 
a tehetségek, az érzelmek harmonikus fejlesz-
téséről csak akkor lehet szó, ha tanítás és ne-
velés egységesen törekesznek erre s közép-
pontjává teszik a kedélyt, melynek nemesítése 
a szellemi erőt is fejleszti. 

Sok iskolában azért hiányzik a valódi iskolai 
szellem, mert az értelem egyoldalú kiművelé-
sére fektetik a fősúlyt s a kitűzött anyag be-
gyakorlása, megtanítása majdnem az egyedüli 
cél, melynek elérésén első sorban fáradoznak. 

Pedig téves ez s nem vezet az iskola valódi 
céljához. A tudás mennyisége még nem teszi 
az embert, még kevésbé azt a jellemet, mely 
az életben meg tud állani. Szép dolog a tudás, 
nem ártalmas a sok ismeret, de ahol emellett 

hiányoznak azok a megbecsülendő jellemvoná-
sok, melyek az embert embertársai előtt ked-
vessé tehetik, ott a tudás nem sokat ér. Nagyobb 
szerepet kell juttatni az akarat és kedély kép-
zésének s erre az iskolának és családnak váll-
vetve kell törekednie. 

De — fogják sokan kérdezni — lehetséges-e 
ez mindig és minden körülmények között ? Azt 
feleljük rá, hogy nem. Mert a családok nagyobb 
része a gyermekek nevelésére sokszor keveset, 
sokszor semmit sem tehet ; gyakran ront s az 
iskolára bízza azt, hogy javítsa, amit rontott. 
Sok olyan esalád van, ahol a kenyérkereső apa 
korán reggel elmegy a műhelybe vagy a gyárba ; 
a szántóföldre vagy napszámba ; legtöbbször 
az anyának is munka után kell látnia. Mi 
marad emellett a gyermek nevelésére ? A szü-
lők sokszor egész napon át gyermeküket, vagy 
gyermekeiket nem is látják. A gyermek el-
kóborol, rossz példákból rosszat tanul, a nap 
legnagyobb részében magára van hagyatva. 
Hogy ebből jó nem származhatik, hogy az ily 
szegény gyermek a legnagyobb csábításoknak 
van kitéve, hogy gonosszá, alattomossá, szó-
fogadatlanná, hazuggá, mértéktelenné lesz, azt 
senki sem csodálhatja s hogy ilyen gyermek-
kel az iskolában különösen meggyűlik a tanító 
baja, világos dolog ; de itt érvényesülhet a 
tanító nevelési munkája, művészete. Itt kell 
helyrepótolni azt, amit a család önhibájából, 
vagy önhibája nélkül elmulasztott ; itt válhatik 
a tanító munkája a társadalom nagy, általános 
áldásává. Itt mutathatja ki a tanító emberi és 
hazafiúi erényeinek, önmegtagadó kötelesség-
tudásának, megbecsülhetetlen, utánzásra méltó 
egyéni példájának átalakító, üdvös és sok időre 
kiható, átalakító befolyását. Mert nem áll az 
egészen, hogy a rossz gyermeket nevelni nem 
lehet. Félelmes módon vehette be magát a 
rossz annak a gyermeknek lelkületébe, akinek 
szívét a jóra többé irányítani nem lehet. Csak-
hogy itt mutathatja ki a tanító hivatásának 
valóban művészi voltát, a türelemnek párat-
lanul szép gyümölcsét, midőn a romlásnak 
indult, elhomályosult isteni hasonmást eredeti 
fényében állítja vissza. 

Es valóban azoknak a gyermekeknek, akik 
már születésüknél fogva úgyszólván eljegyzettjei 
a nyomornak, szükségnek, éhségnek s többnyire 
az ezek nyomán járó bűnnek is : ezeknek van 
első sorban szükségük arra, hogy szerető gon-
doskodás, emberszerető lélek nyájas érzülete 
irányítsa lelküket a jóra, szoktassa őket a 
rendre és pontosságra s a vallás enyhítő viga-
szával emelje ki gyermeki lelküket abból a 
posványból, amelybe szerencsétlen körülmények 
következtében kerültek s tisztítsa meg attól a 
szennytől és piszoktól, mely később öntudatra 
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ébredő emberi méltóságuktól megfosztaná és 
az állatiasságba sülyesztené őket. 

Mennyi a tévútra indult mindkét nembeli 
fiatal bűnös s mily szívet facsaró látvány a 
szerencsétleneknek a bíróság előtt való szerep-
lése, ahová, ha egyszer kerültek, ritkán sikerül 
őket a további bűntől megóvni, a bűn fertőjé-
ben való elmerüléstől ! Beh sok dolga akadna 
a társadalom jobb elemeinek annak a résznek 
megmentésére, mely önhibájából, vagy önhibá-
ján kívül már kora gyermekségétől csak az 
élet legszomorúbb oldalát ismerte ! Csak akkor 
felejti el állapotának lealázó voltát, mikor jó-
tékony álom borul szemére s képzelete tündér-
játékokat sző, melyeket a borzasztó, de rideg 
való minden ébredése alkalmával megsemmisít. 

Különösen azokra a szegény gyermekekre 
kell az iskolának nagv gondot fordítania, akik 
sokszor már gyermekségük kora éveiben jutnak 
arra a szomorú tudatra, liogy ők terhe a 
szülőknek ; akik ritkán hallják az édes anya 
szerető szavát, akik félve bujkálnak, mikor 
apjuk szavát hallják, mert a terhes napi munká-
ban, a szűk anyagi viszonyok sanyarúsága alatt 
megkérgesedett szív keserűen rideg szava el-o O O 
riasztja a minden szükség dacára még fogé-
konysággal bíró gyermeki lelket, mely lassan-
lassan elveszti veleszületett derűjét és sötétségbe 
borul. 

Az a tanító, aki ezt a végtelenül elszomorító, 
fájdalmas gyermeki tragikumot át nem érzi, 
ritkán fog azzal a melegséggel rendelkezni, 
mely szükséges arra, hogy az ily gyermek 
lelkében a sötétséget eloszlassa és újra fényt 
és derűt teremtsen annak helyébe. 

Áldásos munka ez. felér az író, festőművész 
vagy szobrász egy-egy remekművével. Azért 
művészet a valódi embernevelés, kétszeres mű-
vészet ott, ahol százaknak és ezreknek a tár-
sadalom számára való megmentéséről van szó. 

(Budapest) Hevesi ( Ho/'mann) Mór. 

Népiskolai munkánk eredménye. 
(Hozzászólások.) 

VI. 
Népiskolai nevelés- és tanításunk eredmény-

telenségének okait megtalálhatjuk mimagunk-
bßn, iskola, család és társadalomban egyaránt. 

Keressük azért az eredménytelenség okait 
első sorban mimagunkban. 

Megvallom, hibáink fölfedezése, beismerése 
a legnehezebb föladatok közé tartozik ; azt nem 
leírni, de még olvasni sem szeretjük. Ha bel-
sőnk azt sugallja is, hogy sok még hibád, 
messze vagy még a tökéletességtől, de ember-
társaink előtt azt fedezzük, takargatjuk, sőt 
ha mások hibáinkra figyelmeztetnek, szinte 

megbántódunk s védelmére törekszünk kelni 
cselekedeteinknek. Pedig ismerjük el, mind-
nyájan gyarló emberek vagyunk s az ember 
nem alkothat olyat, mit tökéletesíteni nem 
lehetne ; ha tökéletes semmi sincs a földön, 
úgy hivatásunk betöltésében is az abszolút 
tökéletességhez eljutni mi sem fogunk. 

A tanítóképző megadta az alapot, melyre 
építve, hivatásunkat betölthetjük. Mint példa 
járhatunk elől mindenben ami szép, jó és 
nemes ; megismertethetjük embertársainkkal a 
boldogulás útját ; a gyermekek szívébe plántál-
hatjuk a jó erkölcs, tudomány magvait, mely 
fejlődésével a megelégedés, boldogság gyümöl-
cseit termi saját maga, környezete s a társa-
dalom számára. Azonban leggyakrabban már a 
pálya kezdetén megfeledkezünk kötelességünk-
ről, pályánk magasztosságát megkisebbítjük, 
tekintélyünket megcsonkítjuk a továbbképzés 
elhanyagolásával. 

Az ifjú tanító, ki nagy önbizalommal, lelke-
sedéssel kezdette pályáját, ki azt vélte, hogy 
útain majd mindenütt virágok nyílanak s 
töviseit érezni nem fogja, ki elbizakodottsá-
gával a nevelés és tanítás terén képzettség és 
módszer tekintetében tökéletesnek érezte magát, 
— néhány év s belátja, hogy tudománya csak 
alap, tapasztalata semmi ahhoz képest, ami egy 
jó tanítótól megkivántatik. De vájjon a tudo-
mány fegyveréhez nyúl-e, hogy leküzdhesse az 
akadályokat, átismételgeti-e, amit tanult s 
tanulnia kellett volna ; tanulmány tárgyává 
teszi-e a nálánál idősebb vagy épen a legkitű-
nőbb tanítók nevelési és tanítási n ódszerét; 
igyekszik-e megismerni az életet, családot, mely 
munkájában segítő társa, általában törekszik-e 
tapasztalatokat szerezni, magát továbbképezni a 
nevelés és tanítás sikerének emelése érdekében ? ! 

Távol legyen tőlem, hogy észrevételeimet 
általánosítva ifjú kartársaimmal szemben vádló-
ként lépjek föl. Nem célom az, hogy kétségbe von-
jam hivatásszeretetüket vagy talán általában a 
továbbképzésre való törekvésöket, csak tapasz-
talataimból kiindulva emberi gyarlóságaink 
céljából említem, mely első akadáiya a nevelés 
és tanítás sikerének, a tanítói pálya tekintélye 
emelésének, általában boldogulásunk megala-
pításának. Mert, ha egy kezdő tanító hivatása 
magaslatára emelkedni nem törekszik a tapasz-
talatgyűjtés, továbbképzés által, úgy nevelése és 
tanítása legtöbb esetben csak kísérletezés, 
próbálgatja így majd amúgy s ha munkájának 
kellő sikere, el nem érkezik, zúgolódás sal telik 
el pályája iránt. 

Mily jóleső tudat az, ha a tapasztalatgyűj-
téssel, továbbképzéssel megtaláltuk a helyes 
irányt nevelésünk és tanításunk biztos sike-
réhez, ha szeretet környez úgy tanítványaink, 
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mint a társadalom részéről. A továbbképzés 
eredményében a tanító fegyelmezettségére, türel-
mességére és figyelmességére vezet, de meg-
adja az irányt az erkölcsi tökéletességre való 
törekvésre is. 

A tanítónak főkötelessége, liogy az erkölcsi 
élet terén tökéletességre törekedjék. Nekünk 
kell elöljárnunk jó példával, hogy a nép vissza-
térhessen a tiszta, becsületes, erényes élet 
boldogító útjára. 

A továbbképzéssel, az erkölcsi élet tökélete-
sítésével az ember társadalmilag is műveltté, 
tekintélyessé válik. « 

Az iskola célja mai szervezetében az, hogy 
minél jobban előkészítse a gyermeket az életre, 
nyújtsa mindazokat az ismereteket, melyekre 
építve, az egyén megvethesse boldogulásának 
biztos alapját. A cél nemes, de hogy a kivánt 
eredményt még sem éri el, oka a nagy anyag-
halmaz, mely a gyermek túlterhelésére vezet. 
Az iskolának a nevelés tekintetében támoga-
tásra van szüksége a család és társadalom 
részéről. De nem azt tapasztaljuk-e, hogy amit 
az iskola épít, azt a család és társadalom sok 
esetben lerontja ? A családban sok helyütt a 
gyermek-nevelés helyett anyagiak utáni kap-
kodást, a hitetlenség és erkölcstelenségből eredő 
bűnöket tapasztaljuk. Ha a gyermek szeretet 
helyett szeretetlenséget, vallásosság helyett 
hitetlenséget, istenfélelem helyett káromkodást 
hall és lát, ha azt látja, hogy egyik a másik 
kárán örül, ha a szülő az anyagiakért 
kész még az édes anyaföldet s ezzel együtt 
övéit itt hagyni : lehet-e az iskolai nevelésnek 
kivánt sikere, a legnemesebb buzgalomnak 

1 cj o 
meglehet-e a kivánt hatása?! 

A gyermek nevelése első sorban az otthon 
kötelessége, ahol bölcsője ringott, ahol az édes 
anyatejjel szívja magába jövő életének erkölcsi 
alapját. Amint a család az iskolának segítő 
eszköze, úgy az iskola is nevelés és tanítás 
tekintetében csak segítő társa lehet a család-
nak, de azok mulasztásait minden tekintetben 
pótolni képtelen. 

Óhajtandó, hogy a család és társadalmi bű-
nök terjedésének megakadályozása, a nép bol-
dogulásának előmozdítása érdekében ifjúsági 
egyesületek, népkönyvtárak, népnevelési egyesü-
letek alakuljanak. 

Az állam, félretéve az anyagi érdekeket, a 
nép erkölcsi életét megmételyező élvezeti cikkek, 
mint p. o. a pálinka árusítását korlátozza, az 
életfönntartás eszközei megszerzésének módját 
könnyítse, végül a tanítók buzgalmát s a 
különböző egyesületek szervezése által kitűzött 
cél elérését — a lehetőség határain belől — 
anyagi támogatásával segítse. 

(Győr.) Vaskó László. 

V I I . 

Azonos a meggyőződésem Lázár I. t. kartár-
sammal abban, hogy: „népiskolai fáradságos 
munkánkkal nincs egyenes arányban annak 
eredménye. " 

Népiskoláink munkájának mérlegében a 
kívánatosnál kevesebb mennyiségben táláljuk a 
közerkölcsöket javító nevelést és önmagunknak 
lennénk igazságtalan bírái, ha bővebb körül-
írás nélkül, könnyedén ezt állítjuk: „tanítunk, 
de nem nevelünk." Ehelyett mondjuk inkább 
azt, hogy : tanítunk-tanítunk, de sok, élőszám-
lálhatlan sok ok miatt még nincs elég nevelési 
(erkölcsjavító) eredménye tanításunknak. 

Hogy a népiskola tanít inkább, mint nevel, 
annak" oka első helyen népoktatási intézmé-
nyeinkben van. Valamennyi törvény, rendelet, 
tanterv s más egyéb intézkedés népoktatásunk 
ügykörét csak érinti, az mind, mind arra az 
egyoldalú nézőpontra helyezkedik, hogy a nép 
gyermeke, a jövő embere csak tudatlan, csak 
ismeretek nélkül szűkölködik ; s nem tekinti 
kiváltképen azt, hogy tudatlansága mellett 
neveletlen is. Neveletlen népnek s társadalomnak 
gyermeke inkább szűkölködik az erkölcsi javak 
nélkül, mint a tudás fájáról szedett ismeretek 
nélkül. 

Erre a nézőpontra helyezkedett javarészben 
tanítóképző intézményünk szervezete is. Nem 
a' magam egyéni, hanem általános közismeretü 
tapasztalatot hangoztatok annak papírra -téte-
lével, hogy tanítóképző-intézeteink nagyrészben 
— tisztelet a kivételeknek, — még mind nem 
küldenek eléggé erős erkölcsi neveltséggel bíró 
tanítójelöltet népiskoláinkba. Nem küldhetnek, 
mert nem is kapnak kellő erkölcsi neveltséggel 
rendelkező elemet a középfokú iskola IV ik 
osztályából ; sőt hozzá teszem : elég tudással, 
közismerettel se jön a IV-ik osztályt jól vagy 
elégségesen átlábolt tanuló a tanítóképzőbe, 
mint szakpályára előkészítő intézménybe. Azért, 
hogy a tanítóképzők, mint szakiskolák több 
súlyt fektethessenek a leendő néptanítónak, 
mint a nép erkölcsi nevelésére hivatott egyénnek 
szak- és erkölcsi nevelhetésére, már most a 
népoktatási törvény revíziójakor törvényileg, 
világosan ki kellene mondania a törvény-
hozásnak ezt : Tanítóképző-intézetekbe csakis az 
oly előképzettségű tanuló vehető föl, akinek a 
nyilvános közép- vagy polgári iskola VI. (ha-
todik) osztályának végzéséről legalább is jó 
bizonyítványa van. 

Népiskolai tantervünknek egy lényeges hiá-
nyát, mint „igazi okot" nem hallgathatom el. 
Ez az, hogy n. br. Eötvös miniszter a csupasz 
„hitoktatást", miután a hitfelekezetek hatás-
körében hagyta, a „vallás-erkölcsi nevelést" 
valami címen, talán az olvasókönyvek vallás-
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erkölcsi tartalmú olvasmány-darabjaiban „Bibliai 
elbeszélések" cím alatt be nem hozta kezdetben, 
már az 1868. évi 38-ik t.-cikkelybe. Ezt ma-
gamnak csak avval tudom megmagyarázni, 
hogy n. br. Eötvösünk, ez az eszményi, erős 
erkölcsi jellemmel bírt nagy államférfi, vala-
mennyi „embernek" nevezhető lényt oly magas 
erkölcsi színvonalra fölemelkedettnek képzelt, 
mint milyen ő vala. Kívánatosnak tartom, 
hogy törvényhozásunk tenne - mindenekelőtt 
ily értelmű kijelentést : a vallás-erkölcsi nevelő-
oktatás ne pusztán csak a hivatalos hitoktatás 
heti 2 órájára, hanem az olvasás tanításával, 
bibliai elbeszélésekben a lehető széles körre 
terjesztessék ki. 

Hogy a népiskola inkább tanít, mint nevel, 
második helyen ennek oka rajtunk, tanítókon 
kívül eső tényezőkben, kiváltképen: társadal-
munk nevelési köztudatának hiányában van. 
Hazai, de talán az egész európai társadalom 
még manapság sem rendelkezik avval az erővel 
vagy eszközzel, mellyel az iskoláknak a köz-
erkölcsöket javító munkáikban, föladatukban 
segítségükre, illetve támogatásukra jöhetne. Az 
a segítő erő, támogató eszköz — mely talán 
elég helyesen az imént említettem „nevelési 
köztudat" szóval írható körül, — ha majd 
valamikor betölti, áthatja egész társadalmunkat, 
akkor az erkölcsi fogyatkozásokban szenvedő 
egyént az ily társadalom mintegy jobb erkölcsre 
kényszeríti s az iskolát pedig segíti • abban, 
hogy lépten-nyomon eszébe juttassa az erköl-
csileg tévelygő egyénnek: „neked, mint ember-
nek az erkölcsi életre való rendeltetésedért, 
önbecsülésedért kell magad a bűntől, erkölcs-
telenségtől visszatartóztatnod és nem a bün-
tető törvény megtorló intézkedései miatt." A 
nevelési köztudat ébresztgetésére, ápolására, 
terjesztésére a legalsóbb társadalmi rétegekben 
is, hivatva lennének az úgynevezett szülői 
értekezletek, az ifjúsági és népnevelési egyesü-
letek intenzív működésükkel. 

Rajtunk kívül eső tényező és nem kis ok 
arra, hogy a népiskola tanít inkább, mint 
nevel, az a községi, járási, megyei közigazga-
tási rendszer, melyet egykor n. br. Sennyei 
Pál „ázsiai" jelzővel illetett. Addig mi hiába 
papoljuk tanítványainknak: „ne lopj!" „ne 
paráználkodj !" — „őrizzed mindenekfölött a te 
szived tisztaságát ! " — hiába mutatjuk a jó 
példát, mint feddhetetlen jellemű, becsületes em-
berek, míg az utolsó falusi esküdtől föl a fő-
ispánig, senki sem támogat berniünket az arra 
hivatott közegek közül, kiknek a modern köz-
igazgatás elvei szerint : nevelve kell a népet 
igazgatni. Míg, mondjuk : a közigazgatás emberei 
a leglanyhább érdeklődéssel, s igen sokszor 
számba se 'vevő maguktartásával kisérik, (mert 

ritkán segítik elé) néptanítói munkánkat — 
addig — hát foroghat a föld keserű levében 
népünk közerkölcseinek javulása nélkül. 

Hogy a népiskola tanít inkább, mint nevel, 
annak oka magunkban is van. Hát, ha van 
valami igaza e szállóigeszerü közmondásnak : 
„Nincs ember hiba nélkül," — úgy lehet annyi 
erkölcsi bátorságunk, hogy talán-talán vala-
mennyi tanító-e mbernek van valami erkölcsi 
fogyatkozása — minek következtében nem 
mindnyájan állhatunk meg az erkölcsileg esz-
ményi ember színvonalán. Legtöbbünknek az a 
fogyatkozása lehet, hogy sajat énünk erkölcsi 
fegyelemben tartásához nincsen mindig elég 
akaraterőnk. Akaraterőnk ébrentartása s evvel 
erkölcsi fegyelmezettségünk állandósítása pedig 
világért sem elérhetetlen valami, hogy arra szert 
ne tehetne valamennyi tanító-ember. S ha éz 
birtokunkban van, úgy elhivatásunk nemes, 
nagy föladatára, népiskolai munkánk : z erkölcsi 
nevelés eredményesebb teljesíthetésére az egyik 
legnélkülözhetetlenebb eszközt megtaláltuk. 

„Az ismerettömés mennyisége" nem minden 
egyes tanítónál nyomja alá erkölcsi nevelésének 
súlyát. Nem nyomja alá még hazai tanító-
ságunk legtöbbjénél sem ! 

(Homoródalmás.) Kriza Sándor. 

VIII. 
A magyar tanítóság túlnyomó része, mely 

hivatásának magaslatán állva, nem kicsinyli, 
nem ócsárolja azt a magasztos állást, melyre 
az isteni gondviselés vezérelte, inkább min-
den erejével odatörekszik, hogy állása tekinté-
lyét, szorgalmas munkájával, hasznavehetőségé-
vel, sokoldalúságával és példás magaviseletével 
önmaga szerezze meg. 

L. I. kartársunk nem azon kesereg, hogy az 
anyagiakban nincs meg a fáradságos munka 
után a kellő eredmény, hanem azon, hogy a 
szellemi eredmény, az erkölcsi hatás végeredmé-
nyében nem áll arányban a munkával. 

Sajnos, hogy nagyrészben igazat kell adnom 
L. kartársamnak. Azonban a helyzet még sem 
oly kétségbeejtő, nem oly sötét, mint amilyen-
nek azt ő látja. 

Pár évvel ezelőtt lapunkban valaki azt a 
kérdést vetette föl : Nevelhet-e az iskola 'í 

Az egész vitának a veleje, hogy: „igenis, az 
iskola nemcsak azért van, hogy tanítson, hanem 
hogy neveljen is". De már akkor is kiviláglott 
a magas színvonalon álló lelkes vitából, hogy 
a tanterv terjedelmes volta, faluhelyen az idő 
rövidsége, a nagymérvű iskolamulasztások, a 
szülők csökönyös közönye és nemtörődömsége 
miatt inkább az életre föltétlenül szükséges 
ismeretszerzés elsajátíttatására szorítkozik az 
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iskola. Azaz, liogy magyar őszinteséggel fejez-
zem ki magam, inkább csak tanított és nem 
nevelt is egyúttal az iskola. 

Azóta a tanterv is változott, az iskolamu-
lasztókkal szemben követendő eljárás hossza-
dalmassága is megszűnt, talán még a szülők is 
engedtek valamit közönyükből, szóval 
sok minden megváltozott. Miért tanítunk még 
mindig nevelés nélkül ? Miért nyomul előtérbe 
a tanítás a nevelés rovására ? 

A hibát én is a) a rajtunk kívül eső ténye-
zőkben; h) magunkban és c) népoktatási in-
tézményeinkben lelem. A rajtunk kívül eső 
tényezők lehetnek személyiek és dologiak. Sze-
mélyiek : az ósdi ( ?) iskolaszék, sokszor magá-
val a minden újítástól félő iskolaszéki elnök-
kel. A tanító munkáját — különösen falvakon — 
rossz szemmel néző műveletlen szülők, egy-
házi, községi vagy polgári hatóság. Dologiak : 
rossz tanterem, hiányos vagy semilyen fölszerelés, 
tömeges iskola mulasztások, járványos betegségek. 

Nem kívánok senkit sem vádolni. Isten látja 
lelkemet, csupán a száraz tényt kívánom pa-
pírra vetni. Tisztelt kartársaim ! vallják be 
önök őszintén, nem kárára van-e népoktatás-
ügyünknek a mai iskolaszéki intézmény ? 

Tudják-e, hiszik-e önök uraim, hogy pagánus-
tanítókoromban olyan világi iskolaszéki elnö-
köm és gondnokom volt, akik közül írni-olvasni 
egyik sem tudott, azaz pardon ! amennyiben 
írástudásnak lehet mondani, a gondnok uramat 
felesége annyira megtanította, hogy becses 
nevét jegyzőkönyvnek, szerződésnek alá tudta 
festeni. Az elnök azonban csak k X v.-ával 
került az okmányok alá. 

Persze az iskolaszéki tagok közül egy sem 
tanulta az rás és olvasás mesterségét, de 
azért hetenkint meg-megjelent hol az egyik, 
hol a másik iskolámban felülvizsgálás 
céljából, vájjon helyes módszert használok-e, a 
tananyagot földolgozom-e ? Bizony sokszor az 
iskolaszéki elnök is útját állja a tanító újítá-
sainak, törekvéseinek. Torzsalkodásaikkal sok 
vidék, sok község tanügyét tették tönkre. 

Hát még a kvalifikáció nélkül való szülők ? 
Nap nap mellett panaszkodunk, hogy tanítvá-
nyaink, kiket az iskolai év alatt hiedelemhez, 
tisztességhez szoktattunk, egy-két havi távollét 
után teljesen kivetkőznek formájukból. Es kik 
vetkőztetik ki y Sokszor a szülei ház, sokszor 
a környezet, a rossz barát stb. Valóságos iró-
niája ez a sorsnak. 

Mi, tanítók, naponkint építgetjük az erköl-
csiség várát a jövendő nemzedékben s mikor 
annak bástyáit jó erőseknek, bevehetetleneknek 
tartjuk : oda jön a szülő, a környezet, a pajtás, 
egy-két nap alatt széthányják, lerombolják gon-
dozó kezünk munkáit. 

Gyakran egyházi hatóságával, majd a köz-
ségi vagy polgári hatóságával gyűlik meg a 
baja az iskolamesternek. 

Mert talán egyiknek-másiknak nem tudott 
eléggé kedveskedni, vagy talán tisztességérzete 
nem engedett elhallgattatni vele egy-egy igaz-
ságot. Persze ilyenkor rendszerint a kisebb 
húzza a rövidebbet. Ha pedig a tanító szen-
ved, szenved a tanügy is. Fölzaklatott kedély-
lyel csodákat nem művelhetünk. A tanító mes-
tersége olyan, hogy annak zavartalan folyta-
tására nyugodt lelkiállapot szükséges. 

Es most vessünk egy futó pillantást a do-
logiakra. 

Fájdalom, sok iskola olyan karban van, mely 
a törvény kívánalmainak nem felel meg. Több-
nyire alacsony házikók, kicsiny ablakokkal, 
ajtókkal, repedt, füstölő kemencékkel, ódivatú, 
gyermekölő padokkal, fehérre kopott táblák-
kal, egy-két darab százesztendős, rongyos tér-
képpel, egy gubiccsal fölcifrázott számológéppel. 
Erre a kamara szerű szobára azt mondják, hogy 
tanterem,iskolaszoba. És nem is tagadhatjuk meg, 
mert az alig 6 lépés széles, 7 lépés hosszú 
szobában közel 100 tanköteles ír, olvas, számol, 
csaknem egymás hátán. Ugy, hogyha egy osz-
tálynak írási föladata van, a más osztálybeliek 
kénytelenek átengedni helyeiket s viszont. Egy 
osztálynak egy órai kinnácsorgás a tanterem 
piacán... Gyökeresen és mindegyiken úgy sem 
tud segíteni az iskola fönntartó. Nincs módjában. 

A szegénységokozta (ruhahiány, kézimunka, 
földmívelés) iskolamulasztások, az Istenadta 
gyakori járványos betegségek mind-mind aka-
dályozói, kerékkötői azon cél elérésének, me-
lyet népoktatási törvényeink föltételeznek, vár-
nak fáradságos munkánk eredményekép. 

Az eredménytelenségért egyben-másban ma-
gunkat is okolhatjuk. 

Mai korban igazán müveit tanítónak csak 
azt, illetve azokat tarthatjuk, kik a képezdében 
nyert szakképzettséget csak alapnak tekintik, 
melyre folytonos önművelés, szorgalmas munka, 
gyakorlás által továbbépíteni, legfontosabb föl-
adatuknak tartják. Mint ahogy közönségesen 
szoktuk kifejezni: „Haladnak a korral". 

Igaz, hogy díszes hadseregünk nagyrésze 
megérti a kor intő szavát, halad is a korral 
és politikailag épp úgy, mint társadalmilag 
kiváló helyet biztosított magának működésének 
színterén ; fájdalom azonban egy kisebb része 
— nem azért, mintha elégnek tartaná egy egész 
életre az intézetben nyert alapot — anyagi 
gond, családi körülmények, intelligens társaság 
hiánya miatt még mindig hátramarad. A hátra-
maradással járó közöny, elfásultság óriási kárára 
van a tanügynek. Igazán az tenne a népokta-
tásügynek legnagyobb szolgálatot, aki ezeket 
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a szegény apostolokat kiemelné a „nemtörő-
dömség' hínárjából. 

Sok helyen, különösen központokon, nincs 
meg az egyetértés, hiányzik a közszellem, a 
kollegiális szeretet és egymásiránti tisztelet. 
Egy helyen igenis nagy a barátság, máshelyen 
pedig egyik-másik kartárs igenis nagy ariszto-
krata, a 100—200 koronával kevesebb fizetést 
huzó kartársát lenézi, fitymálja. 

Mind-mind oly dolgok, oly jelenségek ezek, 
melyek népoktatásügyünk szekerét lépten-nyo-
mon megállítják, sőt néha kátyúba is juttatják, 

S végül népoktatási intézményeink is veszé-
lyeztetik fáradságos munkánk eéedményét. 

Föntebb már említettem s kárhoztattam a 
mai iskolaszéki intézményt, melynek tagjai cse-
kély kivétellel iskolázatlan elemekből állanak, 
olyan elemekből, melyek mindenhatóságuk fitog-
tatására, hiúságuk legyezgetésére sok hibát 
követnek el a tanügy kárára. 

Az iskolai vizsgálatok szintén sok időt vesz-
nek el a népiskolai tanítótól. Ezekre bátran 
számíthatunk kétszer annyi időt, mint az ün-
nepekre. A felekezeti iskolákat az egyházi és 
polgári hatóság évenként összesen ötször láto-
gatja meg. Tessék most minden vizsgálat előtt 
csak egy hetet számítani — mert annyi föltét-
lenül szükséges — az előkészületre ; mindjárt 
öt hét vész el a szorgalmi időből. Mennyire 
lehetne ez idő alatt haladni az elemi népokta-
tás mezején ? De hát ma még nem érkezett el 
az az idő, amikor az iskolaszéki intézményt 
egy új, egy jobb és iidvösebb intézménnyel cserél-
hetnők föl, de a szertelen sok (4—5) vizsgálatot 
megszüntetni s helyébe csupán egy alapos, 
mindenekre kiterjedő vizsgálatnak elrendelését 
életbe léptetni, itt az ideje. 

Osszhangzatos, békés és egyetértő munkás-
ság hozhatja meg egyedül a maga gyümölcsét. 

Legyen me^ a harmónia az iskolaszéki elnök, 
iskolaszék, a tanító, az egyházi és polgári ható-
ság közt. Keressék azon útakat, módokat, amely 
összehozza s kerüljék azokat, amely szétválasztja 
őket ; a tiszta szeretet harmatából pedig egy 
oly összekötő csendes folyam származzék közöt-
tük, amelyen egymáshoz az életnek mindennemű 
bajai, örömei avagy viszontagságai között eny-
hülés végett az egyetértés közös csplnakján át-
evezhessenek. 

Akkor lesznek nemcsak az apostolok, de 
azok egyházi és világi elöljárói is a haza nép-
oktatásügyének igaz és hü munkásai, olyan 
napszámosai, akiknek nem fog kelleni fülükbe 
dörögni azt: „nem érdemiitek meg azt a kis 
darabka kenyeret sem, mert fáradságos mun-
kátoknak ninc.s meg a kellő eredménye!'1 

ügy legyen ! 
(Nyíregyháza.) Lengyel József. 

A javítóintézetek fejlesztése. 
A folyó évi igazságügyi költségvetés tár-

gyalása alkalmával Plósz Sándor igazságügyi 
miniszter úr az ifjú bűnösökről is megemlé-
kezvén, azt mondotta, hogy fejleszti a javító-
intézetet. 

A javítóintézet, mint büntető intézmény, 
1885. év óta áll a büntetőtörvény szolgálatában. 
Kormány és törvényhozás vállvetve alkották, 
hogy az ifjú bűnösök megóvassanak a börtönök 
testet-lelket sorvasztó levegőjétől, hogy a bün-
tetés kiállása után ne erkölcsi defektusokkal 
kerüljenek vissza az életbe, sőt inkább vet-
kezzék le hibáikat, szakítsanak multjokkal, 
szeressék meg a munkát, a rendet, a rendes 
életmódot, szerezzenek maguknak valamely 
tisztességes keresetforrást, hogy legyen nekik 
megadva a mód a tisztességes életre. 

Az intézmény szükséges voltát mi sem 
bizonyította jobban, mint az, hogy az ítélet 
folytán beutalt növéndékek 30°/o-a mellett 
állandóan 70°/o volt a bekért növendékek 
száma, s néhány száz kérvényezőt hely hiá-
nyában állandóan elutasítani volt s ma is kény-
telen az igazságügyi kormány. Ennek dacára 
ez idő szerint még 50—60% a magánkére-
lemre bevett növendékek száma s hogy nem 
több, annak oka csak a helyes szigor, melyet 
a minisztérium a kérvényezőkkel szemben al-
kalmaz, hogy az intézményt egyedül a neki 
szánt célra tarthassa fönn s ne nyisson tért 
a nevelés kötelességétől szabadulni vágyó törek-
véseknek. 

A közönség tehát nemcsak nem irtózott 
a javítóintézettől, sőt azt a nagy "/o tanúsága 
szerint magának igyekezett lefoglalni. Ez a 
tény amellett bizonyít, hogy az ifjú elitélteket 
nem tartotta s ma sem tartja rosszabbaknak 
az el nem Ítélteknél, a saját gyermekeinél. Es 
az intézetek tapasztalatai szerint arra nem is 
lett volna jogosult, mert az elitéltek kevesebb 
számú, kisebb kaliberű, könnyebben irtható 
hibákat hoznak magukkal, mint a házi neve-O 7 

lésből bekerült vásott gyermekek, akik azon 
tudatból származó magatartásukkal, hogy szü-
leik akaratából csak meghatározott ideig tar-
toznak az intézet kötelékébe, nemcsak befolyá-
solják a nevelés általános sikerét, sőt azáltal, 
hogy neveltetésük befejezése előtt kivétetnek, 
midőn hibáiktól még meg nem tisztultak, 
képesek az intézet jó hírnevét állandóan veszé-
lyeztetni. 

Az intézetek szervezete eddig úgyszólván 
csonka volt ; az elméleti oktatás a népiskola 
színvonalára szállt le a felső népiskolák szín-
vonaláról, anélkül, hogy az ipari képzés, mint 
gyakorlati cél, nyert volna intenzivításban. Az 
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intézetnek önálló ipara nem lévén, a növen-
dékek az intézetben önállósághoz nem juthattak; 
ha segédekké minősíttettek is, érezniök kellett 
fogyatékos kiképzésük hátrányait, melyek a 
javítóintézeti neveltetés bélyegével kapcsolatban 
nagyon problematikussá tették a növendékek 
boldogulását. Növendékeink sem mint kiváló 
iparosok, munkaerők, sem mint kiváló egyének 
nem jöhettek számba ; örülhettek, ha a nagy 
tömegben észrevétlenül meghúzódhattak, el-
tűnhettek. 

Mennyivel másnak Ígérkezik a javító-nevelés 
a kassai javítóintézet fölállításától kezdve ! 
Elég volt kilépni a szük körből, melyben eddig 
vergődött, elég volt kijelölni az irányt, hogy 
laikus szem is észrevegye a különbséget a régi 
esetlegesség és az ríj tervszerűség között. 

Tisztán látjuk immár, hogy a javítóintézet 
csak ipari és mezei munkásokat képezhet, nem 
istápolhatja az űrhatnámságot azokban, akik 
elkésve a tanuló-pályáról, erkölcsi hibákkal 
megrakva, szégyenlik a kézi munkát s beteges 
képzelődéssel a tudományos pályára való 
hivatottságot szuggerálják maguknak. E bete-
ges képzelődés el fog tűnni s helyét az ipari 
pálya szeretete és becsülése töltendi be. A 
szövőiparok a maguk nagy, gyakorlati fontos-
ságával, hasznosságával, a keresetforrásra, nagy 
jövedelmezőségre való kilátással fogják gyako-
rolni a vonzóerőt növendékeinkre, amint azt 
már eddig is tapasztaljuk. 

Az ipari pálya előnyeinek hangoztatása nem 
meddő küzdelem már ; a fokozódó ipari ter-
melés, a nagy kereslet, amelynek a növendékek 
élénk szemlélői, a növendékek által készített 
gyönyörű iparcikkek, a látogató úri nagykö-
zönség meleg érdeklődése és csodálkozása, mind 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a növendékek az 
ipari pályát megszeressék. Azáltal pedig, bogy 
az iskola ipari szakiskola jelleget nyert s a 
növendékek teljes kiképzése biztosítva van, 
— sokkal inkább, mint a közönséges mester-
inasoké, az intézet büntető - karaktere lassan 
háttérbe szorul s mint nagy horderejű nevelő 
intézmény fog minél elébb rokonszenvesebbé 
válni a nagyközönség szemében is, mely nehe-
zen tud hozzászokni ahhoz a gondolathoz, 
hogy növendékeinkben jó egyéni tulajdonokat 
is föltételezzen. 

Az igazságügyi miniszter úr Ígérete, bogy 
fejleszti a javítóintézeteket, nem puszta Ígéret, 
nem a jövő zenéje : valóság. A legnagyobb 
elismerésre méltó kormányzati tett, hogy meg-
adta az eszközöket a javító-nevelés új, régen 
óhajtott programjához. 

Az intézet közel 20-éves történetét lezár-
hatjuk azzal, hogy az a 20 év a kísérletezés, 

a vajúdás időszaka volt. Új korszakába lépett 
a javító-nevelés. Nyilvánvaló lett, hogy a 
növendékek erkölcsi nevelésének sikerét csak két-
féleképen lehet biztosítani : vagy patronage által 
az intézet ellenőrzése alatt, vagy az ipar ver-
senyképessé fejlesztése által. Az ipar fontos-
ságát, nagy horderejét semmiféle kenetteljes 
magyarázattal nem lehet megértetni, magát nz 
ipart nem lehet megkedveltetni, csak úgy, ha 
eleven élet lüktet benne ; termelés és megren-
delés, az ipar váltó-gazdasága, a mindinkább 
fokozódó kereslet ékesebben beszélnek minden 
magyarázatnál s azt minden ép érzékű növendék 
azonnal megérti s ha megérti, ha megkapja 
boldogulásának irányát, eszközét, módját, ha 
erejének, teljesítési képességének tudatára ébred, 
lelke nyugvópontra ér: megszabadul jövendő 
élete kétségeitől s erkölcsi tekintetben az ön-
bizalom lesz erős gvámola. 

Ezt reméljük a helyesen kijelölt gyakorlati 
iránytól ! Már most, a kezdet kezdetén, nyilván-
való az erkölcsi siker, mert annak vehető az, 
hogy a növendékek nagy °/o-a örömmel, hiva-
tásszerűen fekszik neki a munkának, melyről 
látja, hogy biztos kenyeret és tisztességet fog 
szerezni számára a társadalmi életben. 

Az anyagi siker nem kisebb az erkölcsi 
sikernél, sőt talán épen az anyagi sikerrel 
bizonyítható legkézzelfoghatóbban az erkölcsi. 
Most, midőn az iparok még mindig a fölsze-
relés nehéz munkájával vannak elfoglalva, 
midőn a műhely-munkálatok alig félév óta 
folynak a mesterségbe beállított új növendé-
kekkel, az első félévi termelés utáni jövedelem 
8000 koronával záralt, jóllehet a szövőipar 
termékei, illetve jövedelme az első félévben 
még ez összegben nem szerepelnek. Ez a biz-
tató kezdet az iparok teljes üzemének idején 
a legszebb reményekre jogosít s ha a szövö-
(textil) iparok gazdasági nagy fontosságát 
tekintjük, azáltal, hogy az intézet jó munká-
sokat képez, missziót teljesít s nagyban hozzá 
fog járulni ez iparok föllendüléséhez. 

Minden előitéletnek, kételkedésnek el kell 
némulnia a szemünk előtt végbemenő ered-
mények láttára. Jöjjenek ide a gáncsoskodók és 
saját maguk tegyenek tanúságot arról a körül-
tekintésről, bölcseségről, a messze jövőre 
kiható, nagyszabású alkotásról, amely hivatva 
van társadalmunk szegény elhagyatottjait a 
munka által megmenteni, megnemesíteni; 
hivatva van a textiliparnak előmunkásokat 
nevelni. 

(Kassa.) Mészáros Sándor. 
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Védekezés az alkoholizmus ellen. 
A .Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanítótes-

tület, Eötvös K. Lajos kir. tanfelügyelő kez-
deményezésére, a társadalmat veszéllyel fenye-
gető s pusztításai által már is elrettentő képet 
nyújtó alkoholizmus terjedesének meggátlása 
érdekében akcióba lépett és 100 korona pálya-
díjat tűzvén ki az alkoholizmus elleni véde-
kezés tanulmányozására, a tanulmány előkészí-
tése céljából adatgyűjtő-íveket osztott a tanítók 
közt ki. 46 község 82 iskolájának 308 tanítója 
által megállapított helyi adatok gyűltek így 
össze, s azoknak összesítéseit kézirat gyanánt 
kinyomatni és minden érdeklődőnek rendel-
kezésére bocsátani határozta el a tanítótestület. 

A kitűzött pályatételre pályázó tanítók sza-
bad kritikával fölhasználhatják, kiegészíthetik 
vagy új adatokkal fölcserélhetik az itt csak 
tájékoztatásra közölt adalékokat, amelyek még 
sem kritikailag földolgozva, sem a megyei tan-
testület ítéleteként megállapítva nem lévén, 
csak nyers anyagát képezik az irodalmi föl-
dolgozásnak. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 42 község 
253.000 lakosára 768 italmérés esik. Tehát 
átlag 300 lélekre 1 italmérés, holott e 300 lé-ci 
leknek legalább 60%-a nő és gyermek, s így 
120 italfogyasztóra esik 1 kimérés. (140 gyer-
mekre jut 1 tanterem !) 

42 községből gyűjtött ez adatok arányában 
tehető számítás a vármegyének teljesen hasonló 
gazdasági és népmüveltségi viszonyok közt levő 
többi 11 városában és községében is. Ezek 
lakossága 97.000 lélek ; így biztosan föltehető, 
hogy bennük 200 italmérő hely van. Összesen 
tehát a megyében 968 italmérés rongálja a nép 
egészségét, jólétét, erkölcsét. 

Ebben a nagy mennyiségben még nincsenek 
a kaszinók, olvasókörök és kávéházak beszá-
mítva, pedig — sajnos — azokban is tetemes 
az alkoholfogyasztás 

Az 1903. évi alkoholfogyasztás Jász-Nagykun-
Szolnok megyében. Csak 20 községből érkezett 
elfogadhatónak mutatkozó adat az alkohol-
fogyasztásról, ezek is, az érdekeltek titkolózása 
folytán, oly mérsékeltek, hogy csupán 3 köz-
ségből jöttek teljesen megbízható kimutatások, 
amelyek 3-szorta nagyobb fogyasztást tüntet-
nek lélekszám arányában föl. így nyilvánvalóan 
a minimális számítási alapot képezik a beérke-
zett adatok az egész megye italmérésére. 

A jelzett 20 községnek 134.500 lakosa van. 
Az alkoholfogyasztók általános arányszáma 
szerint ezeknek Vio része, vagyis 53,800 ember 
megivott 6.450 hl. pálinkát, 9:000 hl. bort, 
4.550 hl. sört. • 

A nép egészségére és munkaképességére 
rombolóan, erkölcsére is lazítólag kiható al-
koholfogyasztás oly átlagos értékeléssel, hogy 
a szeszek (pálinka, likőr, rum) 100 koronára, 
a bor és sör 50 koronára számíttatik hekto-
literenként, egy évben 3,492.800 K kiadást 

I emészt föl, tehát fölér az egész vármegye 
összes községi és iskolai adójával. 

Hogy ez a tömeges alkoholfogyasztás milyen 
nagy mértékben esik a táplálkozás rovására a 
vármegye munkás népének, kitűnik a megye-
beli húsfogyasztási adók összegének a bor- és 
szeszfogyasztási adókéval egybevetéséből. A hús 
fogyasztási adója 115.000 K, a boritaladó 
329.000 K, a szeszadó 717.000 K. Ez utóbbi-
í ak mintegy felét a megyén kívüleső terü-
letekre szállított szeszért fizették ugyan a 
mezőgazdasági szeszgyárak, de felére vévén is 
számításba : a húsfogyasztási adóösszeg csak 
V<i-része a bor- és szeszfogyasztásinak, holott 
a népegészség és népjólét épen ellenkező szám-
arányt tenne szükségessé. Okai e nagymérvű 
szeszfogyasztásnak : ivási szokások, továbbá a 
nép azon balliite, hogy az alkohol táplál, az 
alkohol erőt ád, melegít, végre szomorú jelen-
ség az ivásra nevelés. 

Adatok a gyermekek szeszivására (azon szo-
morú és bűnös tény mellett, hogy sok szülő 
pálinkás kenyérrel csitítja el csecsemőjét, kis-
dedét) a következők : 

A tanítók által fölkérdezett 17.271 iskolás-
gyermek közül 11.698 vallotta, hogy többször 
ivott pálinkát (likőrt), 15.830 pedig odanyilat-
kozott, hogy többször ivott bort és sört. Ezzel 
arányban számítván a 41.660 mindennapi isko-
lás közül a pálinka és más szeszes italok 
fogyasztóit, megállapítható, hogy 30.525 gyer-
mek ivott pálinkát és 32.335 egyéb szeszes 
italt. Az alkoholfogyasztásnak a jövő nemze-
dékre rombolókig káros hatását a tanítóktól 
beérkezett adalékok a következőkben tünte-
tik föl. 

1. Nehéz fölfogás. Feledékenység. 2. Oktalan 
félés. Zárkózottság. 3. Ingerlékenység 10%. 
4. Ideges kapkodás. 5. Vérszegénység. 6. For-
mátlan ábrázat, petyhüdt hús, satnya csonto-
zat. Vágy, megszokás, szenvedély: „ellenállási 
erő hiánya". 7. Angolkór. 8. Görvélykór. Tu-
berkulózis. 9. Tuberkulózisra és minden ragályos 
vagy járványos betegségre hajlandóság. 10. Hiá-
nyos beszélőképesség. 11. Szembajok. 12. Epi-
lepszia. Delirium 13. Erkölcsi érzet hiánya, 
figyelmetlenség. 14. Káromkodás. 15. A nemi 
ösztön idő előtti ébredése.. Onfertőzés. Bujál-
kodás. Gyomorhurut, szív- és májelzsírosodás. 
Szívdobogás, mellszorulás, vérkeringési zavarok. 
16. Bűnökre való hajlandóság, a pervertia. 
17. Az anyák szoptatóképességének hiánya 
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(átöröklő baj). 18. Test és lélek ellenálló ké-
pességének megtörése. 19. Altalános degene-
rálás. Az isicola teendői as alkohol ellen a kö-
vetkezők : 

1. Beszédgyakorlattal és minden egyéb tan-
tárggyal kapcsolatban intés. 2. Egészségtani 
olvasmányok, az olvasókönyvben és külön fü-
zetekben. 3. Az alkohol-okozta beteges elválto-
zásokat szemléltető képek. 4. Játék. 5. Kéz-
ügyesítés és kerti foglalkozások, 6. Az osztály-
rendszer helyett fölvezető rend, a gyermek és 
szülők jobban megismerhetése és befolyásol-
hatása végett. 7. A lakodalomba stb. kikért nö-
vendék eltiltandó a szeszes italtól. 8. Szülői 
értekezletek. 9. Fogadalomtétetés a szeszes 
italok megvetésére. 10. Ifjúsági egylet, dalos-
kör, versenyek. 11. Továbbképző iskola: nép-
egyetem. 12. Példaadás. Jellemképzés. 

A társadalom teendői az alkoholizmus ellen. 
1. Családokra az anyák meggyőzésével hatás. 
2. Élelmezési viszonyok javítása. 3. A nép téli 
foglalkoztatása, háziipar stb. 4. Képes intőtáblák 
kifüggesztése minden közhelyen. 5. Alkohol-
ellenes olvasmányoknak ingyenes terjesztése. 
6. Minden heti- és napilapban állandó rovat 
az alkohol ellen, és ide minden közérdekű adat-
nak gondos beszolgáltatása. 7. Játszóterek, 
csarnokok, daloskör, előadások. 8. Az uradalmak 
iszákos cselédet, a gyárak és közlekedési válla-
latok iszákos munkást ne tűrjenek. 9. Az 
életbiztosításoknál az alkoholmenteseknek ked-
vezményes díjtételek eszközlendők ki. Munkás-
biztosítás. 10. Mértékletességi egyesület. „ Al-
koholéi] enes szövetség. " 11. Guthenburgi rendszer. 
Alkoholellenes gazdaságok. 12. A vezetők jó 
példája. Hatósági teendők az alkoholizmus ellen. 
Alkohol-szanatórium. Az alkohol elleni véde-
kezésben nagy, sőt legnagyobb részét ki kell 
a hatóságoknak és törvényhozásnak is venni. 
E teendőket az „Adatívek" következőkben 
irányozzák elő : 1. Szeszgyártás korlátozása, a 
denat. szesz kivételével. 2. A húsfogyasztási 
adó eltörlése, a borfogyasztásinak mérséklése, 
a szeszadó fölemelése. 3. Az italmérések keves-
bítése, közhelyeken talált részegek rendőrileg 
letartóztatandók. 4. A pálinkafélék csak lite-
renként áruihatók, lepecsételt üvegben, kivételes 
engedély csak legritkább esetben, például minden 
4—5000 lakos után egynek adható. 5. Boltok-
ban egyáltalán tilos legyen a kimérés. 6. Vasár-
nap egész napon vagy legalább délelőtt, és 
minden nap esti 10 órakor üzletzárás. Szeszes 
italért követelt tartozás bíróilag meg nem 

o o 
ítélhető ! 7. A munkásoknak szombaton és 
vasárnap kifizetése, a fizetésnek pedig bármely 
napon korcsmában kiosztása büntetendő. 8. A 
„bálok" gyérítése, drágítása és elöljáróval föl-
ügyeltetése. 9 Gyermekkel megjelenő szülőnek 

vagy más felnőtteknek szeszes italt a vendéglős 
büntetés terhe alatt nem szolgáltathat ki. 10. 
Az alkohol kimérésekben 16 éven alul levők 
nem tartózkodhatnak; ezért a korcsmáros bün-
tetendő. 11. 16 éven aluli gyermeknek a le-
pecsételt üvegben adható át szeszes ital. 12. 
Gyermekkel pálinkaitatásért mindenki (még a 
szülők is) megbüntetendő. 13. Az ittas állapot 
ne tekintessék a büntettek elkövetelésénél be-
számításnak, „enyhítő körülménynek", kényszer-
gyógyítás. 14. A tanítók és az összes községi 
tisztviselők köteleztessenek az ifjúsági egyesü-
leteknek és népköröknek, „ csarnokok "-nak, 
előadásoknak vasárnaponként látogatására, és 
ott az ifjakkal s a néppel irányadó foglal-
kozásra. 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanító-
testület központi választmánya ezen tanulmány-
anyagot azon célból közölte a tanítótestület tag-
jaival, hogy a testület tagjai e tanulmány-
anyag fölhasználásával idegen kézzel írt és 
jeligés levéllel ellátott pályamunkáikat 1904. 
év augusztus 20-ig a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei tanítótestület elnökségéhez Szolnokra 
küldjék, hol a beérkező munkák a központi 
választmány által kijelölendő bíráló-bizott-
ságnak adattak, a pályázati eredmény pedig 
a tanítótestület őszi közgyűlésén lesz kihir-
detve . 

= Magyarosodás Turócban. F. hó ll.-ikén 
tartotta meg az Országos Magyar Szövetsi-g 
turóc-szklénói fiókja alakuló gyűlését. Turóc-
Szklénó egyike azoknak a németajkú közsé-
geknek, amelyek Turóc, Nyitra és Bars vár-
megye határain mintegy természetes nyelv-
választót alkotnak a szláv áradattal szemben. 
A lakosság rég időtől fogva hazafias érzelmű O O o 
volt és ott semmiféle nemzetiségi izgatás eddig 
talajra nem talált. A középpont Berecz Gyula 
kir. tanfelügyelőt küldte ki az alakuló-ülés 
vezetésére, akit a lakosság mozsárlövésékkel 
fogadott. A községházánál nagy számban össze-
gyűlt hallgatóság előtt ismertette a szövetség 
célját és eszközeit, mire a szövetség hetven 
taggal, akik mind németajkúak, mégalakult. 
Elnökké megválasztották Schwarz Jánös köz-
birtokossági elnököt. A szövetség fiókjának első 
munkája az lesz, hogy Szklénón magyar állami 
iskolának fölállítását kéri, mely célra ötvenezer 
koronát szavaztak meg, hogy abból az állami 
iskolát négy teremmel és négy tanítói lakással 
fölépítsék. — Túróc-vármegye közigazg. bizott-
ságának utóbbi ülésén Berecz kir. tanfelügyelő 
bejelentette, hogy a vármegyéből a magyarul 
nem tudó tanítók kiszorultak s ezeknek helvét 
mind magyarul tudó erőkkel töltik be. 
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Dal a gólyamadárról. 
Nagykelepü gólyamadár ! 
Őszre fordult az idő már, 
Ingoványos mocsarakban 
Mért bolyongsz itt egymagadban ? 
Lám ! a többi társad immár 
Tengereken messze túl jár ! 
Mért nem keltél te is újra 
Velük együtt légi útra ? 
Hiszen eddig évrül évre 
Velük szálltál szebb vidékre! 

Látod itt már ide s tova 
Csendes lesz a nádas tava ; 
Éjszakánkint hűbös szél jár, 
Avarrá lesz már a határ. 
Bizony itt már nemsokára 
Jég borul az ingoványra ; 
Gyíkok, békák tovatűnnek, 
Vége lesz a víg szüretnek. 
Mért nem térsz hát jobb hazába ?! 
— Elpusztulsz itt bizonyára! 

Oh ne is szólj! tudom immár 
Mért bolyongsz itt gólyamadár ! 
Nem voltál te, nem is oly rég 
Ily szomorít, bánatos viég. 
Volt hű társad éveken át, 
Megosztá^az élet gondját 
S hol nem járnak vad szélvészek, 
Nádas házon enyhe fészek 
S örömödet hogy fokozzák : 
— Itt nőttek a kis fiókák . . 

Anule egyik rémes éjjel 
Vad zsivaj száll szerteszéjjel. 
Kong a torony vészharangja, 
Csapkod a láng, föl magasba, 
Zsarátnok gyűl a tetőre : 
Tüzet fog a fészek tőle. 

fojtó füst gomolyogva 
Betódul kis otthonodba 
S szörnyű végzet ! veszni látod 
— IIű társad és kis családod ! 

Hajh! azóta szárnyszegetten 
Csak bolyongasz búsan itten. 
Amióta nincsen párod : 
A határt csak magad járod, 
Félkutatva • minden helyet, 
Melyet ő is megjárt veled 
S ingoványrul ingoványra 
Barangolva, kelve-járva, 
Ereken át, lápokon át 
— Keresed a lábanyomát . . 

Nem csudálom, értelek már 
Szegény, árva gólyamadár! 
Mért is vágynál szebb hazába 
Tengeren túl, messzeszálva ? 
Ide csatol minden téged, 
Emlék itten minden lépted. 
S akár itt vagy, akár ottan, 
Onélkülök ott is tél van. 
Értelek már s szánlak is már, 
Szegény árva gólyamadár ! 

(Esztergom.) Far y y as Endre. 

Szeptemberi eszmék. 
Szalad halad az idő, nyomon követ már 

szeptember. Ahogy e tárcát írom, a Faragóék 
Palikája a Templom-utcán szalad nyiha-haházva, 
Kerekes Bandi meg ^ ostort fon a szilaj, el-
szaladt paripájának. Épen az a Bandi, aki hoz-
zám jön föl szeptemberben az I. osztályba, aki, 
lia velem találkozik, meglapul, mint valami 
félénk nyuszi. A világért meg nem emeli kalap-
ját, mert én meg nem érdemlem : hisz talán 
én vagyok a hétfejű sárkány, aki pecsenyévé 
fogja verni a kis testét. 

Hisz az bizonyos ! Az édesanyja mondta neki. 
Jaj, szegény gyermek, de sajnállak ! Micsoda 

kéreg ül a te jó, ártatlan lelkeden. A szemed-
ben ott fekszik az a fájdalom, amikor látsz 
engemet. Még az ostornyeledet is rövidebbre 
fogod, hogy ne lássam, hogy el ne vegyem, 
hogy meg ne verjelek vele. Szilaj futásodban 
megállsz, úgy lépsz ki előttem, mint ha tűkön 
járnál, mert nem értek én ahhoz, hogy a te 
édes világodban mit jelent egy darab madzag, 
egy hajló mogyoróvessző. Mit tudom én azt, 
hogy a te Pali lovad szebb, tüzesebb, mint a 
kisbéri jószáguradalom legdrágább ménje ! 

Szegény Bandika, te el se hinnéd, hogy én 
szeretnélek az ölembe venni. Te a tanítót nem 
képzeled jó embernek. Annak nincs a kezében 
mézes kenyér, csak bot. Pedig, látod, én akkor 
is szeretnélek megcsókolni, mikor észre sem 
akarsz venni ; akkor is, midőn a szempillád 
föl-alá jár a félénkségtől ; akkor is, midőn nem 
látsz engem s azt kívánod, hogy dűljön össze 
az iskola. 

Szinte látom, hogy téged sírva hoznak a 
beírásra. Anyádat meg is rugdosod, meg is 
harapod a kezefejét, hogy eresszen el. hogy te 
inkább beteg leszel, mintsem följöjj hozzám. 
Jaj. de édesanyádnak szörnyű ereje van ! Ha 
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vért izzadsz, akkor is benyomnak az iskola 
ajtaján. Verejték gyöngyözik kis homlokodon, 
csak akkor bámulsz nagyot, mikor a Czimbalmos 
Gyurkát megcirógatom, a Sarjú Boriskának 
pedig szoknyának valót adok, hogy csináljon 
a szöszi babájának fodros inget. 

Ahogy a Czene-gyerek a kalapját megemelte, 
megdicsérem, a szekrényről kásás körtét eme-
lek le neki. 

Te ezt látod s kitörülöd a szemedből a 
könnyet. Mert nem illik az oda. El is jársz az 
iskolába és én egyszerre csak megkérdem, tud-
nál-e nékem is ostort fonni valami ócska mad-
zagból ? Te tudsz és csinálsz. Én meg nád-
paripát adok hozzá. Beszélek hozzád a te nyelve-
den. Én bizony játszom veletek s eszem ágában 
sincs, hogy betűre tanítsalak benneteket. Láttam, 
hogy a kollégáin tanít, mihelyt csak odaadják 
hozzá a síró Pistát. Tanít ő szegény szakadat-
lan, hogy a lelke fárad belé, mégis utolérjük. 
Mert én a Pista lelkével, a Pannika szivével 
vagyok az iskolában 

A kollégám lesajnált egyszer-máskor. Gyere-
keskedem, játszom a tekintélyemmel. A gyere-
kek ki fognak nevetni. 

És csodák csodája (pedig csoda ma már 
nincs), bizony nem nevetett engem még ki egy 
gyerek sem. Tudni kell, hogy kivel van dol-
gunk. Jancsikához nem úgy szólok, mint János-
hoz. A hangomban benne van a gyerek, az apa, 
a rokon és a tanító lelke. Ezért kár a tanítást 
mesterségnek minősíteni. Mert ez művészet. 
Igaz, hogy mindenki eltanulja, akinek szíve van 
és szeretni tud, de sokfélesége a tanító munká-
jának megérdemli a művész jelzőt, mert taní-
tani és nevelni : ez a kettő nagyon különböző 
dolog. 

Főleg szeptember elején halljuk ezt a meg-
taposott mesgyét emlegetni. Olyan régen 
emlegetik a pedagógusok, hogy szinte mái-
sok is. Kenetteljes intelmeket adnak új és új 
kiadásban, de hogy végre valóban nekifeküd-
nénk a gyermeki lélek megismerésének, az 
még valóban ritka dolog. A nagy többség a 
sablon szerint belenéz a tantervbe, szeptem-
berben megtanítja az i. a r betűt, a bővített 
mondatot, a Csimborasszót, év végére a kis-
és nagybetűket és végig a természettant, a 
villámhárítóig. Tanfelügyelő se mindegyik 
kérdi : vájjon tanító úr, tudja-e miféle agyag-
ból csinált fazekat ? Jól csinálta-e vagy rosszul ? 
Nem bögrének való volt-e ez a sápadt gyerek, 
ez meg egy tálnak ? Útra vezette-e vagy 
letaszította az árokba, Pest felé vezette-e vagy 
eltévesztette vele az útat és Kanizsára irányította? 

Nem mindegyik tanfelügyelő szól ilyetén-
képen: „Tanító úr, én látom, hogy maga beteg, 
maga dolgozott, maga kínlódott s mégsem 

tudnak a gyermekek sokat. Ni, hisz a gyermek 
Piripócson is gyermek, Budapesten is az. Ne 
mondja, hogy Pesten sokat látnak a gyerme-
kek, mert azt már én régen tudom, de mondja 
azt, tudja-e hogy az a szélső a részeges Kovács 
Ambrus fia, az a másik vérszegény, ez az 
oroszlánfejü beszédes, a másik meg harapófogó 
után szól egyet-kettőt. Lássa, az ott egészen 
szabályosan rajzol lovat, hintót, várat, szer-
számot, maga mégis a nyelvtannal erőltette." 

Ilyen kérdésekre a tanító védekezik, hogy 
a tanterv nyomja. Igaz. Nyomja a megélhetési 
gond, nem ér reá gyerekeket figyelni. Ez 
még igazabb. 

De az már nem igaz, hogy valami sokat 
törődnénk azzal : kiket tanítunk. Tanítunk mi 
rengeteg sokat, egyikünk, másikunk hamar 
is kidől, hanem — tisztelet a kivételnek — 
konzervatív tanítónak nem volna szabad lenni 
egy tanítónak sem ! A tanítónak jobban kell 
tanidnia holta napjáig, mint a jó papnak. És 
ha a fizetés csekélysége, ha az élet gondja 
meg is nehezíti a tanítót a gyermek-megfigye-
lés gyönyörű munkájában, ne hagyjunk föl az 
eszmével, hogy ha csak lehet, mentől több időt 
szenteljünk erre. Magunkért cselekszünk, a 
magunk jóvoltára. Munkánk könnyű, nemes, 
hivatásos és művészi lesz és csak évtizedek 
generációi nőjenek föl a helyes neveléssel, 
eljön az idő, midőn a társadalom hangosan 
fogja követelni, hogy a tanítót anyagilag is 
meg kell tisztelni. 

(Solymár.) Verne)' Jenő. 

IRODALOM. 
I. Iparosok könyvvezetése. Irta: Roth Jakab. 

Előszóval ellátta : Szterényi József. Ara 2 kor. 
II. Iglói állami tanítóképző-intézet XIII. érte-
sítője az 1903/4. tanévről. Szerkesztette : Arányi 
Antal, igazgató. Igen gondos szerkesztésben 
jelent meg ez az értesítő. Eddig is nagy siker-
rel működött az intézet; még fokozni fogja 
munkásságát a közel jövőben a kedvezőbb el-
helyezés, hogy Arányi Antal igazgató végre 
megvalósulva látja eszméjét : az internátust. 
A munkálatok már folynak ebben az irányban. 
III. Tananyag félosztás stb. Szerkesztette: Tóth 
Lajos. Ára 1 kor. Nagyvárad. IV. Ungvári 
gör. Icath. képezde értesítője. Kaminszky Géza, 
igazgató. V. A zilahi női kézimunka-tanfolyam-
mal egybekapcsolt m. kir. áll. polgári fiú- és 
leányiikólák értesítői. Mindkettőt szerkesztette: 
Fodor Dániel, igazgató. Mindkét zilahi értesítő 
tanulságos. Tartalma mutatja, hogy az intézet 
a humanizmust, hazafias szellemet dicséretes 
mértékben istápolja. A női kézimunka-tan-
folyamnak 12 növendéke volt; ez a helyi körül-
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menyekhez képest elég. YI. A Franklin-Tár-
sulat újabb kiadványai : Hypatia. Tört. regény. 
3 kor. Brassai S. eml. 40 fill. Faltisi Romeo 
és JùJÀa. 60 fill. La Seigliere kisasszony. Víg-
játék. 80 fill. 

Jegyzéknapló az elemi iskolai tanítók részére 
;iz 1904 1905. iskolai évre. Hajós Mihály 
noteszkönyve, melyről az idei tanszerkiállításon 
a szakférfiak általában díesérőleg nyilatkoztak, 
most jelent meg. Az idei könyvecskét sem 
nélkülözhetik az elemi és ipariskolai tanítók. 
Tartalma: Naptári rész. Előjegyzések. Az el-
múlt iskolai év. A népoktatási törvény revíziója. 
YI. egyetemes tanítógyűlés. A székesfővárosi 
új tanterv. Országos Bizottság. Eötvös-alap. 
A tanítók házai. Háztartási iskola. Napközi 
otthon. A főváros statisztikája. A föld statisz-
tikája. Címtár. Fővárosi elemi iskolák. Fővárosi 
iparostanonc-iskolák. Teljes órarend. Órarend az 
elemi iskola részére. Napló az elemi iskola 
részére. Órarend az iparostanonc-iskola, Napló 
az iparostanonc-iskola, Napló az iparostanonc-
iskolai rajzoktatás részére. — Mindannyi szük-
séges dolog. Ára puha vászonkötésben 1 korona. 
Kapható minden könyv- és papírkereskedésben, 
valamint a kiadó : Ádám Herman könyvnyomdá-
jában, Budapest, I., Krisztina-körűt 77. 

H Ï T A T A L 0 S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte : dr. Kiinsztler Károly székesfőv. 
kir. s.-tanfelügyelőt a VIII. fiz oszt. 3-ik fok.-ba 
az 1904. évi I. t.-e. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal Árva vármegye kir. tanfel-
ügyelőjévé ; Pávuk Mihály oki. tanítót a némái 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Hartig Albert 
oki. tanítót a nagybecskereki áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Kakucsné Veres Ilona oki. 
tanítónőt a parajdi áll. elemi népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Novak Hugó oki. tanítót a panyovai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Farkas Károly 
és Radó András oki. tanítókat az egerbegyi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká; Okolicsányi 
Ágosta turócszentmártoni áll. el. isk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Seres Gáspár papi ev. ref. isk. oki. 
tanítót a papi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Aschauer Mátyás oki. tanítót a kistelepi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Lőrinczi Ferenc 
oki. tanítót a celinai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá; Kndron Mihály oki. tanítót a lyutai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Kővári Ázik 
(Izsák) oki. tanítót a bánffytelepi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá ; Sükösdné Rajnis Józsa 
monori áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Vass Al-
bert kéméri áll. el. isk. tanítót a szilágyballai 
áll. el. isk.-hoz ; Pázmány Gyula és Pázmányné 
Paidini Karolin beresztóci áll. el. r isk. tanítót, 
ill. tanítónőt a halmágyi áll. el. isk.-hoz ; 
Pogácser Mária daruvári és Saslcóné Mikula 
Margit horóci áll. el. isk. tanítónőket kölcsö-
nösen ; Kovács György csongrádi külterületi 
áll. el. isk. tanítót a csongrádi belterületi áll. 
el. isk.-hoz; Törzs Kálmán budakeszi -áll. el. 
isk. tanítót a pozsonyi rendező pályaudvaron 
levő áll. el. isk.-hoz ; Pataki György podheringi 
áll. el. isk. tanítót a munkácsi áll. el. isk.-hoz ; 
Malatinszky Lajos pozsonyi rendező pályaudva-
ron levő álL el. isk. tanítót a tiszasülyi áll. el. 
isk.-hoz; Gardos Miklós tavarnai áll. el. isk. 
tanítót a nagymihályi áll. el. isk.-hoz; Danlw 
Erzsébet pásztói áll. óvónőt a kispesti állami 
óvóhoz ; Cseflcóné Killyéni Julia hosszúfalu-
fürészmezői és Mészáros Erzsébet csemátfalusi 
áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Tóth 
Lujza voloci áll. el. isk. tanítónőt a podheringi 
áll. el. isk.-hoz ; Stepankó Emilia nagykovácsi 
áll. óvónőt a tököli áll. óvóhoz ; Vértes Ignác 
bilkepinkovicei áll. el. isk. tanítót a bilkei áll. 
el. isk.-hoz; Enyedy József bilkei áll. el. iskolai 
tanítót a podheringi állami elemi iskolához ; 
Bogisichné Kozmund Mariska nagylucskai áll. 
óvónőt a munkácsi áll. óvóhoz ; Siskovich Emma 
seprősi áll. óvónőt a nagykovácsi áll. óvóhoz; 
Gaal Lajos sonkolyosi áll. el. isk. tanítót a 
krasznahorváti áll. el. isk.-hoz ; Paid Ilona 
oroszkomoróci és özv. Marschallné Köllner 
Gabriella várpalánkai áll. el. isk. tanítónőket 
kölcsönösen ; Végh Gábor apai áll. el. iskolai 
tanítót az újpesti áll. el. isk.-hoz; özv. Sziesz 
Ferencné tököli áll. óvónőt a kispesti állami 
óvóhoz ; Horváth Róza mohai áll. el. iskolai 
tanítónőt az alsócsernátoni áll. el. isk.-hoz. 
dr. Csernátony Gyula besztercenaszód-vármegyei 
kir. tanfelügyelőt Kolozs vármegyébe ; Tatideszk 
Izidor bajesdi áll. el. isk. tanítót a felsőszállás-
pataki áll. el. isk.-hoz; Prekup László bródi 
áll. el. isk. tanítót a bajesdi áll. el. népisk.-
hoz ; Jankovics István lyutai áll. el. isk. tanítót 
a ruszkóci áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Naszturi János 
segesvári munkaképtelen róm. kath. tanítónak 
évi 940 K-t ; Kim Imre fövénypusztai el-
aggott tanítónak évi 680 K-t; Szőcs György 
buzdi munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
380 K-t; Gál (Goldstein) Simon nagyrippényi 
elaggott izr. el. isk. tanítónak évi 700 K-t ; 
Bedzsida Józsefné, sz. Keller Erzsébet szabad-
kai munkaképtelen közs. el. isk. tanítónőnek 
évi 1520 K-t; Silmán Hermann m.-ludasi 
munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 680 K-t ; 
Kosztea János dobrocsinai munkaképtelen gör. 
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kath. tanítónak évi 520 K-t; Schulhof Lipót 
ómoravícai izr. el. isk. tanítónak évi 1160 K-t; 
Hromada Pál nőtincsi róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 880 K-t ; Pivovár J ános szennai elaggott 
róm. kath. tanítónak évi 520 K-t; Horváth 
Radoszláv újvidéki munkaképtelen gör. kel. 
szerb, tanítónak évi 1580 K-t; Zseláts István 
óbecsei munkaképtelen gör. kel. szerb tanító-
nak évi 1180 K-t; Pozorszly Valéria belé-
nyesi áll. polg. isk. tanítónőnek évi 1080 K-t; 
Lisztner József nagykanizsai áll. el. isk. el-
aggott tanítónak évi 1320 K-t ; Kovaltsik 
Nándor bárnai róni. kath. el. isk. elaggott 
tanítónak évi 520 K-t; Döbozy János gönci 
munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 740 K-t; 
Bolgár Lajos kökényesi munkaképtelen róm. 
kath. tanítónak évi 520 K-t; Morar János 
kerlési munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi 
520 K-t ; Zsatkovics Mihály boksái munka-
képtelen gör. kath. tanítónak évi 520 K-t; 
Horényi Pál nagykanizsai áll. el. isk. elaggott 
tanítónak évi 1320 K-t ; Olteán László pere-
csini gör. kath. munkaképtelen el. isk. tanító-
nak évi 840 K-t ; Bedzsula József szabadkai 
munkaképtelen közs. isk. tanítónak évi 1540 K-t ; 
Gecze László vicsai gör. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 560 K-t ; Schamberger 
Ferenc körtési munkaképtelen róm. kath. tanító-
nak évi 720 K-t; Patay József f.-péli ev. ref. 
elaggott el. isk. tanítónak évi 940 K-t; Krausz 
József nagyatádi izr. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1320 K-t; id. Józsa Imre ceglédi 
elaggott ev. ref. tanítónak évi 1540 K-t; 
Brozik Károly békéscsabai elaggott ág. hitv. ev. 
tanítónak évi 1620 K-t; Munteán Bukur 
vecsérdi munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 
380 K-t; Kappel Mátyás hamvasdi ág. hitv. 
ev. el. isk. elaggott tanítónak évi 880 K-t; 
Törzsök Sándor koroncói róm. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 900 K-t; Bitter Sámuel felső-
eőri ág. hitv. ev. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1140 K-t; Alexander Mór német-
kereszturi munkaképtelen izr. tanítónak évi 
1140 K-t; Vadász (Waldmann) Zsigmond 
győrszentmártoni izr. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 720 K-t; Pál György pipei 
munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak évi 580 
K-t; Mozgai Mihály alsó- és feísőgörzsönyi ev. 
ref. el. isk. elaggott tanítónak évi 640 K-t ; 
Kéri István nagyszénási munkaképtelen ura-
dalmi tanítónak évi 1200 K-t ; Anhalt Kajetán 
szentpéterfai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1060 K-t; Keller Károly nagyperkátai r. kath. 
elaggott tanítónak évi 1540 K-t; Hrvol János 
békéscsabai munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító-
nak évi 1040 K-t. 

Engedélyezte: a Marx és Mérei budapesti 
mechanikusok által a Lampel- Wodianer-ié\e 

összeállítás alapján elkészített népiskolai ter-
mészettani gyűjteményt a hivatalos bírálat 
alapján a népiskolák használatára és az enge-
délyezett tanszerek jegyzékébe fölvette. 

Gyám-,illetve segélypénzt engedélyezett: 
néhai Nagy Mózes boósi ev. ref. el. isk. tanító 
özv., sz. Czegő Klárának évi 395 K-t és 6 
kiskorú árvájának egyenkint 65 K 831/e f-t, 
együtt 395 K., mindössze 790 K-t ; néhai Ring-
hofer Mihály nyug. rödöni róm. kath. el. isk. 
tanító özv., sz. Ebner Erzsébetnek évi 320 K-t; 
néhai Márkus Ferenc nagygéci róm. kath. el. 
isk. tanító özvegye, sz. Szerémy Teréznek évi 
300 K-t és 2 kiskorú árvájának együtt évi 
100 K-t; néhai Spiélvogl Hugó csataljai róm. 
kath. el. isk. tanító özv., sz. Meszner Eleonora, 
valamint 4 kiskorú árváinak 970 K-t; néhai 
Keszler Antal nagygyirmóthi volt róm. kath. 
tanító özv., szül. Manzer Katalinnak 523 K-t. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte : néhai Ilucz Mihály csegöldi volt 
gör. kath. tanító Valéria nevű árvájának és 
néh. Niedermiiller Ferenc volt pilisvörösvári 
tanító Anna nevű árvájának a kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
S. J. Ohababisztl'a. A segélyt az állami költ-
ségvetés szentesítése után ismét tárgyalják. 
Eddig fedezet hiánya miatt nem volt teljesít-
hető a kérelem. - Majer. Ugy egyezzenek 
meg az utódjával, hogy az illető évi fizetésből, 
terményből stb. kinek-kinek a megfelelő hó-
napokra eső rész jusson a 12 részre előzetesen 
beosztott évi jövedelemből. Az adót is abban 
az arányban fizessék. Ez az igazság. — 
B. E. Nagyvárad. A közoktatási miniszter úr 
az audienciákat rendesen csütörtökön délután 
4 órakor szokta megtartani. — Pedagógus. 
Az el. isk. igazgatói tiszteletdíjat, ha az nincsen 
az álláshoz szervezve és nem tekintik állan-
dónak, nem számítják be nyugdíj alapjául. — 
Sz. Gábor. Tudja meg az adóhivatalnál, mért 
nem akarja kifizetni az ön korpótlékát. Esetleg 
jianaszt tehet ez ellen a kir. tanf'.-ség útján. — 
Molnár. Az iskolai takarékpénztár eszméje 
nálunk megbukottnak tekinthető. Az újonnan 
építendő iskolába a tanítónői állásra a pályá-
zatot hirdessék ki többszörösen a Néptanítók 
Lapjában ; bizonyosan találkozni fog reá alkal-
mas pályázó. Sok szegény leány van, aki 
özvegy édesanyjával szívesen elmenne Bukovi-
nába magyar nyelven való tanításra. Örömmel 
vesszük azt a hírt, hogy Csángóniában az idén 
jó termés van. — R. B. Ha az illető feleke-
zeti tanító a gazdasági ismétlő-iskolában gazda-
sági szaktárgyakat nem tanított s az állam-
segély kieszközlésére vonatkozó adatokat hóna-
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pokon keresztül sem akarta beszolgáltatni, 
akkor bizony nem érdemel tiszteletdíjat. — 
T. Gergely. Nincs reá kilátás, bogy arra az 
időre, amikor még oklevele nem volt, beszá-
mítják nyugdíj alapjául a 4 évi szolgálatát. — 
Murányi. Nincs róla tudomásunk, bogy a férjhez 
ment óvónőket föl fogják menteni állásuktól. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Házavatás. A kolozsvári Tanítók Hunyadi 

Házát f. hó 30.-án d. e. 11 órakor avatja föl 
dr. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, akit erre az Eötvös-alap küldöttsége 
f. hó 15.-én kért föl. A miniszter készséggel 
ígérte meg a tanítóság nagy ünnepén való 
megjelenést, hogy — mint mondotta — ezzel 
is megmutassa rokonszenvét az Eötvös-alap 
humanitárius és kulturális munkája iránt. Az 
Eötvös-alap vezetősége és tagjai szept. 29.-én 
a délutáni gyorsvonattal utaznak le Kolozsvárra, 
ahová aznap esti 10 órakor érkeznek. Szeptem-
ber 30.-án d. e. 8 órakor az Eötvös-alap rend-
kívüli közgyűlést tart; a házavatás d. e. 11 
órakor, díszgyűlés keretében lesz. A minisztert 
az Eötvös- alap elnökén kívül üdvözlik : a M. 
Tanítók Orsz. Bizottságának elnöke, az erdély-
részi kir. tanfelügyelők és az erdélyrészi taní-
tók. Szavalat is lesz : Havas István kartársunk 
Avató c. szép költeményét egy kolozsvári taní-
tónő fogja elszavalni. Ugyancsak 30.-án d. u. 
4 órakor az Országos Bizottság tart dísz-
gyűlést, melyen dr. Márki Sándor egyet, tanár 
a Mátyás király korabeli műveltségi állapotokról 
és Kóltai Lajos állami tanító a magyar nyelv 
tanításáról nemzetiségi iskolákban fog fölolvasást 
tartani. Délben a New-York szálló nagytermé-
ben lakoma lesz. 

— TanítÓgyŰlt'S. A „Zólyommegyei ált. 
tanítóegyesület" Besztercebányán a vármegye-
ház dísztermében tartotta meg közgyűlését, 
mely alkalommal búcsnt vettek a nyugalomba 
vonuló Petrasevics Endre kir. tanfelügyelőtől, 
aki 7 év óta vezette a megye tanügyét s ez 
idő alatt a tanítóság szeretetét bírta. A távozó 
kir. tanf. búcsúszavaiban a kötelesség pontos 
teljésíte'sére hívta föl a tagokat s kérte őket, 
hogy nehéz munkájukban ne csüggedjenek ; azt 
a bizalmat és odaadást, amit vele szemben 
tanúsítottak, tartsák meg utódjával szemben is. 
A közgyűlés a nyugalomba vonuló tanfelügyelő 
urat tiszteletbeli tagiíá választotta. Petrasevics 
Endre 1JÜÍÍ9. évben lépett a népoktatásügy 

szolgálatába. Mint tollnok, a népoktatásilag 
akkor még egyesített sáros-szepesmegvei kir. 
tanfelügyelőségnél 1877-ig, mint segédtanfel-
ügyelő pedig 1877-től 1883-ig Trencsén me-

I gyében és 1883-tól 1897-ig Sáros megyében 
működött, jelenlegi miniszterünk atyja : Berzeviczy 
Tivadar kir. tanf. mellett. Zólyom vármegyei 
kir. tanfelügyelővé 1897-ben nevezte ki Wlassics 
miniszter. Hét évi itt működése alatt nagy 
tevékenységet fejtett ki a magyar nyelv sikeres 
tanítása érdekében. Az állami elemi népisko-
lával bíró 22 tót községben az ifjú nemze-
dékek majdnem kivétel nélkül mind beszélnek 
magyarul. Petrasevics Endre kir. tanfelügyelő 
igazán önzetlen munkásságával, nagy ügyszere-

I tetével és egyenes, nyilt, becsületes jellemével 
: Zólyom vármegye rokonszenvét és tiszteletét tel-
I jesen megnyerte, aminek a megyei közig, bizottság 
j és a közvélemény orgánumai távozása alkalmából 

egyhangú elismerései adtak kifejezést. Elfogad-
I ták Medvicky Gyula árvaházi igazgatónak amaz 
j indítványát, hogy az Eötvös-alapba még be 

nem fizetett 400 koronát a megyei árvasegély-
alapból vegye kölcsön és 10 év alatt fizesse 
vissza a nevezett alapnak 52 korona évi részlet-
tel az egyesület, mely így az Eötvös-alap jó-
téteményét teljes mértékben élvezheti. Az 
egyesület érdemes elnöke a tisztikarral együtt 
lemondván, egyhangúlag megválasztották elnök-
nek Obetkó Lajost, alelnöknek Hetser Jánost, 
I. jegyzőnek Szmolárcsek Jánost, az Eötvös-alap 
bizottsága elnökének Kármán Józsefet. 

— Adakozás. Nálunk befolyt az Eötvös-
! alap javára: Nagy László (Kúnszentmiklós) 

1 K ; Esztergályos Károly, Acs (tags, díja) 3 K ; 
Ráza János áll. isk. igazgató-tanító, Zólyom-
Brézó (általa rendezett műkedvelői előadás 
jövedelméből), 56 K 40 f (fölülfizettek: Czi-
bulka Vilmos 3 Iv ; Hammer Ferenc tanító 
1 K ; 1). E. 2 K; dr. Kmetty István plébános 
1 K; Lux Rezső 1 K; Endrizzi Ke'einen 2 K; 
Schön Gyula 20 f) ; Papp Gedeon (a m. iskolai 
évben eladott 471 péld. természettana után, 
példányonként 2 fillért számítva) 9 K 42 f. 
Átutaltuk az alap pénztárába. 

é 

Tarta lom : Szövetkezetek. Sassi Nagy Lajos. — , 
Család és iskola. Hevesi (Hçfmannj Mór. — Nép-
iskolai munkánk eredménye. VI. Vaskó László. VII. 
Kriza Sándor. VIII. Lengyel Józsif. — A javítóinté-
zetek fejlesztése. Mészáros Sándor — Védekezés az 
alkoholizmus ellen. — Magyarosodás Turóc-ban. —• 
Szünóra : Dal a gólyamadárról. (Vers.) Vargyas 
Endre. — Szeptemberi eszmék. Verner Jenő. — Iroda-
lom. — Hivatalos rész. —. Tanítók Tanácsadója. — 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után G fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Eiryéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábii sora 1 korona. Ezek a díjuk is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTÓSEG: KIADÓHIVATAL: 
RU DA PEST, 11. KEK., 1ÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . K E R . , 1SK0LA-TÉB 3. 

Ivéz i r á t o l t a t n e m a d t i n i t v i s s z a -

Népiskola és népmíívelődés. 
Akik a magyar társadalomnak, a ma-

gyar közvéleménynek a népiskoláról 
táplált fölfogását állandóan figyelemmel 
kisérik, többször tapasztalhatták, hogy 
nemcsak az alsóbb néposztályok köré-
ben. de a felsőbb tízezrek világában, 
politikusok és publicisták között is van-
nak még olyanok jóllehet már el-
enyésző csekély számmal — akik a 
népiskolának s egyáltalán az egész nép-
oktatásügynek igen csekély jelentőséget 
tulaj donítanak. 

A népoktatásügyi reformjavaslat meg-
vitatására összehívott ankét üléseinek 
befejezése alkalmából pld. egész cikk-
sorozatot olvashattunk a népiskola és 
néptanító munkájának lekicsinyléséről. 
Hogy a népiskolákból kikeriilteknek alig 
tíz százalékán látszik meg a népiskolai 
tanítás némi nyoma ; hogy egy-egy köz-
ségben alig akad ember, levelet 
tudna írni a Boszniában vagy egyebütt 
szolgáló katonagyereknek; hogy a nép-
iskola a magyar nyelv, a magyar nem-
zeti eszme terjesztése tekintetében sem 
felel meg a hozzája fűzött várakozások-
nak stb. 

Ilyeneket olvashattunk egy-egy, a 
közvélemény irányítására nagy befolyást 
gyakoroló, előkelő napilapban. De magán-
beszélgetés közben is hallhattunk és hal-
lunk efféléket. 

A legfurcsább a dologban az, hogy 
akik így gondolkoznak és beszélnek, 
nem arra a konklúzióra jutnak, hogy 
tehát népoktatási ügyünket reformálni, 
javítani, intenzívebbé kell tenni, hanem 
arra, hogy nem helyes a népiskolának 
olyan nagy fontosságot tulajdonítani. 

Mindenesetre a legnagyobb mérték-
ben feltűnő az ilyen állítás most, mikor 
azok előtt, akik nem dugják fejüket 
strucc-madár módjára" a homokba, a nép-
iskolának nemcsak, kultúrális és nemzeti, 
hanem közgazdasági és szociális jelen-
tősége is kezd mindinkább kidomborodni. 

Némelyek — úgylátszik — semmi-
képen sem hajlandók letenni azt a régi, 
elavult szemüveget mellyel hajdan a 
magyar népiskoláról fogalmat szereztek; 
nem kötnek ismeretséget a modern nép-
tanítóval, nem tekintenek be a modern 
népiskola szellemi világába, mert isme-
rik a régit. Alkalomszerűleg foglalkoznak 
a népoktatásüggyel s ilyenkor rendesen 
egy-egy kultúrailag elmaradt, istenverte 
község, esetleg vidék lebeg szemök előtt. 
Ilyenkor azután az okok, viszonyok és 
körülmények mérlegelése nélkül kimond-
ják az elhamarkodott ítéletet az „élhe-
tetlen" népiskolákra. 

Annak megítélésére, hogy népműve-
lődésünk a népoktatásügyi törvény meg-
alkotása óta mennyit haladt és hogy 
miért nem haladt többet, nem elégséges 
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az, hogy a népoktatás tágas mezején 
egy-egy nevezetesebb alkalommal végig 
pillantsunk; még kevésbbé elégséges ez 
arra, hogy a népiskola fontosságát mér-
legelhessük. 

Aki igazságosan akar ítélkezni, annak 
figyelembe kell vennie, hogy népisko-
láink túlnyomó része még ott is, ahol 
ma már teljesen rendezett népoktatás-
ügyi viszonyokról beszélhetünk, a tan-
kötelezettség végrehajtását, a tantermek 
és azok fölszerelését, valamint a taní-
tók képzettségét illetőleg, csak a leg-
utóbbi két-három évtizedben jutott ki-
elégítő helyzetbe. 

De hány, különösen felekezeti és 
nemzetiségi iskola nélkülözi még ma is 
a haladás elengedhetetlen föltételeit 
alkotó összes tényezőket ! Ezek teszik 
annyira szomorúvá a magyar népokta-
tásügyi statisztika adatait, hogy néme-
lyek — nem mérlegelve a körülmé-
nyeket kishitűen kételkedni kezdenek : 
vájjon képes-e u népiskola az eléje 
szabott nagy, a nemzet jövőjére kiható 
föladatoknak megfelelni. 

Pedig fényes példák állanak előttünk, 
hogy ahol az általános tankötelezett-
ségről szóló törvényt a közigazgatási 
és iskolai hatóságok szigorúan végre-
hajtották; ahol jól képzett és kizárólag 
hivatásuknak élő tanítók működtek 
hosszabb időn át, akiit növendékeikkel 
az iskolaköteles koron túl is törődtek: 
ott az egész lakosságon meglátszik a 
népiskolai tanítás-nevelés nyoma; any-
nyira meglátszik, hogy nemcsak hogy 
levelet tud írni a juhászbojtár is, hanem 
az elemi iskolai tudás a felnőtt népnél 
is megmaradt, sőt megfelelően kibővült. 
Olvasó- és gazdakörök keletkeztek, majd 
ezeknek működéséből kifolyólag fogyasz-
tási, tej-, értékesítő szövetkezetek ala-
kultak, melyeknek tisztviselői is a nép 
egyszerű, de értelmes fiai sorából kerül-
tek ki. 

Hát mi ez, ha nem a népiskolai ta-
nítás eredménye; olyan eredménye, mely 

előtt mindenkinek tisztelettel kell meg-
emelnie kalapját. 

Lapunkban egyik kartársunk vitát 
indított meg azoknak az okoknak kiku-
tatására, melyek a népiskola eredmé-
nyes működésének sok helyen útjában 
állanak. 

Hát hiszen nem árt, sőt szükséges, 
ha az okok fölött minél többen gon-
dolkozunk, de hogy népoktatásügyünk 
vezetői most is tisztán látják a legelső 
sorban megszüntetendő akadályokat, 
annak elég bizonysága az általános tan-
kötelezettség végrehajtását szigorító, a 
pontos iskolábajárást biztosító, a fiúk 
és leányok ismétlő-oktatását végleg szer-
vező népoktatásügyi reformjavaslat, 
mellyel közoktatásügyi miniszterünk a tnagyar 
népoktatásügy legégetőbb sebeire tette rá gyó-
gyító kezét. A legújabb bizonyíték pedig az 
a nemzeti és népművelődési szempontból szinte 
hiszámíthatatlm fontosságú rendelet, mely az 
ifjúsági könyvtárakat egyszerre országosan 
szervezi s ez által olyan szellemi eszközt ad 
a tanítóság kezébe, mellyel az ifjúsági egye-
sületek fölvirágzását biztosíthatjuk. 

Az ifjúsági egyesület az a gócpont, 
ahonnan kiindulva a népélet ferdesé-
geit. erkölcsi fogyatékosságait megszün-
tethetjük, népiskolai munkánk eredmé-
nyét pedig állandósíthatjuk, kibővíthetjük, 
mindenben a gyakorlati élethez alkal-
mazhatjuk. 

Gyönyörű munkát végzünk mi a nép-
iskola hat évfolyamában s egyáltalán 
nem mondhatjuk, hogy azzal nem állana 
egyenes arányban az eredmény. Sajnos, 
hogy ez a szép eredmény rövid néhány 
év alatt úgy eltűnik, mint a köd és 
pára. 

Ahol azonban a tanulók rendszeres 
gazdasági ismétlő-iskolába, onnan pedig 
jól vezetett ifjúsági egyesületbe léphet-
nek át, később pedig olvasókör, gazda-
kör vagy ily féle intézmény várja őket, 
ott a népiskola elérheti és el is éri 
célját. 

Nyilvánvaló, hogy hazafias, vallásos, 
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értelmes, józan, az életküzdelemben bol-
dogulni tudó honpolgárokat csak úgy 
nevelhetünk, ha növendékeinkkel, a tan-
köteles koron túl is benső összeköttetést 
tartunk fönn. 

Országszerte megnyíltak a népiskolák 
ajtai. Bizonyára nemcsak a gyermekek-
nek, hanem a népnek is megnyíltak. 

(Kilyén.) Burián Albert. 

Románia és Magyarország. 
Most, midőn a magyar közoktatásügyi kor-

mány a magyar nyelvnek, mint államnyelvnek 
a népiskolákban való eredményesebb tanítá-
sának módozatait és eszközeit akarja megálla-
pítani, szolgálatot vélek teljesíteni a közügynek 
és a magyar tanítóságnak, főleg az tí. n. 
nemzetiségi iskoláknál működő kai-társaknak, 
ha megismertetem e lapok hasábjain Sebestyén 
Edének munkáját, mely a romániai magyarok 
életét tárgyalja.* 

Sebestyén Edének ezen munkája nemcsak 
azért érdekes és tanulságos, mert megismertet 
a Romániába szakadt véreink polgári és 
politikai életével, hanem érdekelhet minden 
hazai tanítót azért főleg, hogy megismerje az 
ottani nem-román anyanyelvű polgárok viszo-
nyát a nemzeti államhoz. 

Jelen ismertetésem fonalán csak a romániai 
magyar tanügyi viszonyokat ismertetem s a 
hazai viszonyokkal való összehasonlítást nagy-
részben rábizom az olvasó elfogulatlan ítéle-
tére. 

A jelzett munka egy évi tanulmányútnak az 
eredménye, melyet Sebestyén Ede hírlapíró 
Komániában töltött 1902-ben. Sebestyénnek 
szándéka megírni a romániai magyarok törté-
netét s jelen munkája az elkészítendő műnek 
csak egy részlete. Vállalkozása magyar 
szempontból örvendetes, mely oly téren akar 
alkotni, mely téren a magyar irodalom még 
rendkívül szegény. Különösen áll ez a Romániá-
ban, tehát a tőszomszédságunkban, élő magya-
rokra nézve. Fontos reánk nézve a keleten élő 
magyarság ügye nemcsak jövendő közgazda-
sági érdekeink miatt, hanem fontos a múltra 
nézve is, hisz őseink, kik kelet felől jőve, fog-
lalták el a mai hazánkat, itt vonultak át, itt 
tartózkodtak hosszabb-rövidebb ideig és bizo-
nyára egyes magyar telepeket hagytak maguk 
után, a Kárpátokon túl is, tehát e vidéken, 
hol nyomaik ma is föltalálhatók. 

* Sebestyén Ede : A romániai magyarok élete. 
Budapest, 1904. Ára 1 korona ; megrendelhető a 
Budapesti Hirlap útján. 

Sebestyén munkája két részre oszlik. Egyik 
részben ismerteti a romániai magyar római 
katholikus egyház történetét a XIX. század 
első negyedéről, a másik részben pedig a 
romániai magyarság mai helyzetét és életét. 
Természetesen először a mai Romániának raj-
zolja meg röviden közgazdasági és közművelő-
dési képét. 

Románia 181.353 négyszögkilométer terü-
letén 1899. év végén a lakosság megközelí-
tette a hat milliót. Az ország lakosságának 
15'9 százaléka földmíveléssel foglalkozott; 1 "7 
százalék tisztviselő; 1 "15 százalék közép- és 
kisiparos; 0.95 százalék kereskedő és 0'8 
gyáriparral foglalkozó ; a többi foglalkozási 
csoportok még nincsenek földolgozva. 

Külkereskedelmi forgalma 1902-ben: kivitel 
375 millió és behozatala 283 millió lei. A mi 
közös vámterületünkről kivittek 70 millió és 
ide behoztak 44 millió lei értéket. 

Románia vasútjai 3172 kilométert tesznek ki, 
Bukarest lakossága 276.178. Húszezer lakosnál 
többet számláló város csak tíz van. A lakos-
ság 18'9 százaléka lakik csak városon. Az or-
szág lakosságának az utolsó 25 év alatt az évi 
átlagos szaporasága alig 50 ezer lélek, ami 
azt bizonyítja, hogy a Kárpátokon túli romá-
nok szaporodása jóval alatta marad a hazai 
románokénál. S ha az évi átlagos szaporodás-
ból a bevándorlók számát levonjuk, úgy a 
születési többlet a 25 ezer lelket aligha meg-
haladja évente. 

Műveltség tekintetében Románia nem áll 
valami magas színvonalon, ha csak az írni és 
olvasni tudók számarányát tekintjük. így írni és 
olvasni tudott az utolsó népszámlálás alkalmával : 
a városi lakosságnak 49'4 százaléka és a falusi 
lakosságnak 15'3 százaléka, mi az egész or-
szágra nézve 32'35 százaléknak felel meg. 
(Magyarországon 53%>). Ez az eredmény azért 
is föltűnhetik, mert Romániában 40 év óta a 
közoktatás ingyenes és 4073 népiskola van az 
országban ; igaz ugyan, hogy például egy 
városi iskolára csak 22 tanuló esik átlag. Van 
43 gimnázium, 7 papnevelő, 10 tanítóképző, 
10 kereskedelmi iskola, 10 polg. leányiskola, 
19 női ipariskola, 6 felső ipariskola, 4 föld-
mívesiskola, 3 katonai iskola, 4 művészeti 
iskola, egy állatorvosi főiskola és két egyetem. 

Románia liberális államnak nevezhető, de 
csak addig a mértékig, míg az ország és a 
nemzet érdeke megengedik. Ott is, mint min-
den modern államban, pl. a népszámlálás 
fontos ténykedés, de már annyira nem mennek 
ott, mint nálunk, hogy felekezetek és anya-
nyelv szerint is kimutassák a népesség meg-
oszlását. Ezt ott így kívánja meg az állam 
érdeke s ezért a hivatalos körök aztán nem 
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is törődnek a tudományos és politikai érde-
kekkel, mik a népszámlálás adataihoz fűződnek. 

A felekezetekkel ott így végeznek : kimu-
tatják az államvalláshoz tartozók számát és a 
zsidókat és vége. 

A nemzetiségekkel szintén röviden végeznek, 
mert erre a román statisztika ki sem terjed, 
nehogy be kelljen vallani a nagyszámú idegen-
ajkú román alattvalót ; így a statisztikából 
aztán az olvasható ki, hogy aki román honos, 
az okvetlenül román anyanyelvű is, pedig még 
Romániában sines ez így ! 

De egy országrészről — Dobrudzsáról — 
mégis van nemzetiségi statisztika is. Ezen 
országrész lakossága nem élvez semmi alkot-
mányos jogot s azért folyamodtak a képviselő-
választójog megadásáért, mellékelve az ország-
rész népösszeírását. De mivel kitűnt ezen 
összeírásból, hogy itt nagy számban vannak 
idegen anyanyelvű polgárok — a lakosság 45 
százaléka tíz nemzetiség között megosztva — 
az alkotmányos jogok nem adattak meg. Ez 
céltudatos nemzeti politika ! 

Nevezetes továbbá az is, hogy Romániában 
az állampolgárság megszerzése csaknem lehe-
tetlen. Itt ugyanis csak a román parlament 
maga adhat valakinek román honosságot és 
elfogadott elv, hogy különösen zsidó és ma-
gyar nem fogadható be a román alkotmány 
sáncai közé. 

Áttérve már most a népoktatásügyre magára, 
tudnunk kell, hogy Romániában a népiskolák 
ingyenesek és csak áUamiak lehetnek. Román 
állampolgár gyermeke Románia területén más 
iskolába nem járhat, mint csak románba, 
legyen bármely anyanyelve avagy nemzetiségi 
érdeke az illetőnek. 

Azonban ez a szigorúan végrehajtott intéz-
kedés kiterjed azokra az esetleg évszázadok 
óta ott élő nemzetiségekre is, melyek nem 
nyerhetnek honosságot, de mivel egy állam 
kötelékébe sem tartoznak és Románia területén 
élnek, oda vannak kötve — Románia védelme 
alá helyezkednek, azaz Románia protektorsága 
alá tartoznak. Ebben az emberileg alig elfogad-
ható helyzetben kell hogy éljenek a zsidók 
(256.588) és a magyar állampolgárságukat, a 
hazai honossági törvény kényszerítő kizárása 
folytán, elveszített magyarok (22.072). Ezek a 
politikai hovátartozaiul óságuktól megfosztott 
népek bár számtalan esetben kísérlettek meg 
a román honosság megszerzését, azt el nem 
nyerhették, de azért gyermekeik csak román 
iskolában tanulhatnak; a román hadseregben 
kell katonai kötelezettségüknek eleget tenniök, 
anélkül, hogy bár altisztekké felküzdhetnék 
magukat ; viselniök kell minden közterhet, 
anélkül, hogy akár polgári, akár politikai jo? 

gokat gyakorolhatnának! íme, ily emberáldo-
zatra is képes egy nemzet, csakhogy nemzeti 
érdekeit ne veszélyeztesse! 

Hol vannak a mi nem-magyar ajkú polgár-
társaink ettől a helyzettől ? ! és mégis akadnak 
közöttük, kik a belbékét folytonosan veszélyez-
tetik, kifelé pedig erőszakosan magyarosítóknak 
tüntetnek föl minket ! 

Van a magyaroknak még egy tekintélyes 
csoportja Moldvában, kik mint őslakók román 
alattvalók. Ezeknek száma meghaladja a 70 
ezeret. Ezekről így ír Sebestyén : „ A moldvai 
csángók javarészt Bákan és Román megyék-
ben laknak, de kisebb számban a Székely-
földdel határos Putna és Neámc megyékben s 
az Oroszországhoz közel eső Falcin megyében 
is; s mintha nemcsak a Kárpátok, hanem egy 
egész világrész választaná el őket Magyar-
országtól, olyan keveset tudnak felőle. Az 
emlékezetökben még él dicső származásuk, de 
a lelkökből kihalt a magyar érzés, mivel nem 
kapott táplálékot. S azért máig sem románo-
sodtak el. Egy román újságíró, aki most járt 
közöttük, azt mondja róluk, hogy sok falujokban 
a papon s a jegyzőn kívül senki sem tud 
románul s bár a románokkal jó lábon állnak, 
a vegyes lakosságú községekben külön részen 
laknak és magyarnak, vagy katholikusoknak 
vallják magukat, de semmi esetre sem román-
nak. Vegyes házasságot ritkán kötnek, marad-
nak jó katholikusok, de a kultúrára még az 
írás-olvasás mértékéig sem igen vágyakoznak.(i*) 
Szorgalmas munkások, de szeretik az italt."* 

Es ezen országrészben, hol a katholikusság 
csaknem tisztán magyar s ahol 296 róm. 
katholikus egyházközség van a jassi érsekség 
főhatósága alatt, egyetlenegy magyar iskola 
sincs, róm. katholikus iskola is csak 6 van, de 
egyben sem tanítanak magyarul ! 

Hazai román testvéreink mit szólnának, 
hasonló közművelődési viszonyokhoz ? bár ők is 
oly politikai viszonyban vannak Romániával, 
mint a mi románjaink Magyarországgal. 

Itt önkényt kínálkozik az alkalom, hogy 
Románia népoktatásügyét hasonlítsuk össze a 
hazai románságéval, hadd lássuk, melyik or-
szág nyújt több kultúrát a románságnak. 

Románia román honos lakossága 5,489.296 
lélek s ezek számára van 4073 népiskola s így 
egy iskola esik 1340 lélekre. 

Magyarország román ajkú lakossága 1900-
ban 2,799.479 lélek volt, az összes népesség 
14"5 százaléka. Tisztán román tannyelvű iskola 
volt 2309, magyar-román tannyelvű pedig 706, 
összesen 3015 népiskola; s így egy iskolára 
esett 910 román anyanyelvű lakós. 

* Vointa Nationale, 1903 szeptember 18. 
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Magyarországon 307.165 román fiú járhat 
román iskolába, (a lakosság 11 százaléka) és 
Romániában egyetlen magyar anyanyelvű állam-
polgár sem látogathatja a magyar iskolákat, 
még abban az esetben sem, ha ilyenek vol-
nának! Nekünk magyaroknak tehát nem lehet 
szükségünk a mi nemzetiségeink elnézésére, de 
a mi nemzetiségeink békés nyugalmát zavaró 
izgatókban több igazságérzetnek és méltányos-
ságnak kellene lakoznia ! 

A Királyhágón túli magyarság szomorú köz-
gazdasági viszonyai, sőt a régmúltban politikai 
viszonyai is, sok ezer magyart kényszerítettek 
a szülőföld elhagyására. Ezekből a kivándor-
lókból úgy nyolcvanezer telepedett meg Romá-
niában anélkül, hogy a honpolgári kötelékektől 
megfosztották volna magukat, ami annak is 
köszönhető, hogy Románia polgárai közé 
amúgy sem fogadta volna be őket. Ez a 80 
ezer magyar állampolgár két felekezetre oszlik, 
ú. m. róm. katholikusra és reformátusra. Ezek 
a felekezetek a keletkezett egyházak mellett 
iskolákat létesítettek gyermekeik részére, kiket 
a román iskolák amúgy sem fogadnának be. 

A róm. katholikusoknak Románia területén 
36 iskolájuk van, de ezek közül, annak dacára, 
hogy a katholikusság kétharmadrésze magyar, 
csak háromban tanítottak magyarul is 388 
növendéket. A többiekben, mivel magyar róm. 
kath. pap alig egynéhány van csak az ország-
ban, németül, még abban az esetben is, lia a 
tanulók mind magyarok. 

A reformátusoknak, kiknek száma jóval ma-
gasabb, mint azt Sebestyén hozzávetőleg is a 
hiányos adatok alapján állítja, már több isko-
lájuk van, összesen öt, 488 tanulóval. S mivel 
az ezen iskolákat fönntartó református egyház-
községek tisztán magyarok és nem vegyesek, 
mint a róm. katholikusok, magyar hatásuk is 
nagyobb. 

Amint ezek a kisszámú magyar iskolák léte-
sültek, a román kormány, a többek között, 
ezeknek is szigorúan megtiltotta, hogy román 
állampolgárok és román protektorátus alatt 
levők gyermekeit fölvegyék, befogadják ; sőt 
már az első esetben az iskola bezárásával 
fenyegette meg, ha a rendelet nem tartatik 
be. Már pedig minden rossz szándék nélkül, 
tisztán egy kétséges születési bizonyítvány 
alapján is előfordulhat ilyen tévedés.* Csakis a 
bukaresti német lutheránus iskolának van 
kivételesen megengedve, hogy a román állam-
polgárok gyermekeit is fölvehesse. 

A romániai magyar iskolák beléletére vonat-

* E tanéven kezdve a magyar iskolákba csak 
azokat veszik föl, kik hivatalosan igazolják, hogy nem 
román alattvalók. 

kozó eljárást szószerint idézem Sebestyén köny-
véből, bár mint nem tanügyi ember, csak felüle-
tesen bírálja el a dolgokat. 

„A magyar iskolák, mint a többi idegen 
nyelvűek is, magán-iskola számba mennek és 
állami iskolákba érvényes bizonyítványt nem 
adhatnak ki. Aki magániskolából államiba lép 
át, fölvételi vizsgálatot kell tennie. Ez nem is 
lehetséges másképen Romániában, mivel az 
idegen nyelvű iskolák nem készítik eléggé elő 
a tanulókat arra, hogy a tanulást román nyel-
ven folytathatnák. Ami pedig az idegen isko-
láknak a román kormány által való ellenőr-
zését illeti, az semmiesetre sem lépi át az 
óvatosság határait s ha mi magyarok mégis 
az ellenkezőjét valljuk, csak azért van, mivel 
szigorúbbak, mint mi ebben a dologban. De 
csak nálunk szigorúbbak, a szükséges mér-
téknél nem. 

Szó sincs róla, azért van egy és más sérel-
münk, még pedig egyes iskolakönyvek dolgá-
ban. A magyar iskolák például ugyanazt a 
román olvasókönyvet használják, amelyet a 
román s a többi iskola. Már pedig ezek az 
olvasókönyvek erősen nemzeti szelleműek, sőt 
a dákó-román történeti fölfogás és dogmatika 
is a legteljesebb mértékben érvényesül bennük. 
A román fiút persze lelkesíti ez, a németet, 
olaszt, franciát se bántja, de a magyar gyerek 
lelkét megmérgezi, megöli. Ha a zajos érdekes-
séget vagy ellenségeskedést keresném, föllázító 
részleteket közölhetnék azokból a könyvekből, 
amelyekből itt tanuló fiaink és leányaink nem-
csak a román nyelvet, hanem bizonyos meg-
romlott román szellemet is fölszívnak. De minek 
adjak mutatványokat ? Erős a hitem, hogy 
ebben a dologban teljesen fölösleges, sőt káros 
lépés lenne a háborúskodás; a román közok-
tatási kormány nem állja útját annak, hogy a 
magyarok a tanterv alapján más román olvasó-
könyvet készíttessenek maguknak. 

Méltatlan a magyar iskolák helyzete a törté-
nelem tanításában is. Ebben a dologban csak 
két választás van : vagy román nyelvű könyv-
ből tanítják a magyar történetet is, ami 
tisztára képtelenség, vagy könyv nélkül, így 
pedig szinte semmire se mehetnek. A történelem-
tanítást tehát körülbelül lehetetlenné teszik a 
magyar iskolákban ; csakis a magyar iskolák-
ban, mivel minden más nemzetnek mindegy, 
hogy a román tankönyvírók hogyan tálalják 
föl nekik Románia s a vele olyan szoros 
történelmi kapcsolatban levő Magyarország 
történetét. Ugyanígy vagyunk a földrajzi 
könyvekkel és a térképekkel is, amelyek nem 
annyira a valóságos állapotot ismertetik, mint 
inkább a román politikusok álmát a nagyobb 
Romániáról." 
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Mindezek kiegészítéséül még megjegyzem, 
hogy annak dacára, hogy ezeknek a felekezeti isko-
láknak, melyek beléletét ennyire szabályozzák, 
nem lehet nyilvánossági joguk, mégis a román 
kormány működésüket csak abban az esetben 
tűri meg, ha ezekben a magyar tanító* mellett 
román tanítót is alkalmaz az egyház, ki a 
román nyelvet, történelmet és földrajzot tanítsa. 
Pedig csak elemi népiskolákról van szó ! 
Nálunk még a középiskolákban sincs megho-
nosítva ez a rendszer, pedig helyénvaló volna 
nagyon is! 

Látjuk tehát, hogy a tőlünk keletre eső kis 
szomszédunkban is érvényesül, még pedig foko-
zott mértékben, az a politikai fölfogás, melyet 
Poroszország vall és gyakorol : ae.áUamnak nem 
joga, hanem kötelessége az, hogy idegenajkú 
polgáraival elsajátíttassa az állam hivatalos 
nyelvét! Ez nem annyira az állam érdeke, 
mint az egyes polgároké ! 

Amint látjuk, Románia e téren még Porosz-
országon is túllicitál, mert nemcsak saját 
állampolgáraira kényszeríti rá az államnyelv 
elsajátítását, hanem megköveteli ezt a terü-
letén ideiglenesen élő idegen állampolgárok-
tól is. 

Hol vagyunk mi magyarok ettől, még föl-
fogás dolgában is ? ! 

Erős a hitem és meggyőződésem, hogy a 
magyar közoktatásügy vezetője jövőben ezt az 
ügyet, mely minden más államban természetes 
következmény, csak nálunk volt eddig „kényes 
dolog", nem az izgatásból élő, legtöbbször 
rosszhiszemű vezetők szájaíze szerint fogja 
megoldani, hanem idegen ajkú polgártársaink 
jól fölfogott érdekében. Mi magyarok úgyis 
szeretjük utánozni az idegeneket, most köz-
hasznú dologban vegyünk példát, mikor a 
magyar nyelv sikeresebb oktatása iránti kérdés 
kerül szőnyegre, akár a tőlünk (civilizáció szem-
pontjából) nyugatra eső Poroszországtól, akár 
a mindenképen keletre eső Romániától! 

A vezéreszme ez legyen: A magyar állam-
nak nemcsák joga, de kötelessége, is odahatni, 
hogy minden polgára elsajátíthassa az állam 
hivatalos nyelvét! 

(Kolozsvár.) Barabás Endre. 

* Azonban ezen magyar tanítóktól is megkívánja 
a román nyelv tudását a román kormány s e tudá-
sukat eredeti módon ellenőrzi ; t. i. az okmányoknak 
nem ad teljes hitelt, hanem a magyar tanítókat a 
román közoktatási miniszter „személyes" kihallga-
tásra rendeli be, hogy román nyelvi tudásukról köz-
vetlenül nyerjen meggyőződést. 

Népiskolai munkánk eredménye. 
(Hozzászólások.) 

IX. 
A fönntírt tétel korbácsként hatott tanítói 

lelkemre, mert igazán megvallva, nagy tévedés 
van ott, ahol csak tanítani tudnak, de nevelni 
nem, ragy ha igen is, csak keveset. 

Nemmel csak az felel, aki nem tudja azt, 
hogy nevelve is lehet tanítani. Mert bizony 
nevelve tanítunk, de nem külön-külön, hanem 
összekötve egyszerre, azaz amikor tanítunk, neve-
lünk is. 

Erre vonatkozólag a következőt mondhatom : 
Nem képzelek olyan népiskolai anyagot, ame-
lyet nevelőleg nem taníthatunk, így pl. a 
vallás tanításánál szép történeteket s szép 
tanulságos szabályokat tanítunk, de ha a tanító 
jó kezelője az anyagnak, egyúttal vallásosságra 
és erkölcsiségre nevelheti a növendékeit, tehát 
nevel. A földrajznál pedig a szülőföld, haza 
ismertetésénél, ha jól kezeli, azaz nem nyújt 
csak lelketölő száraz dolgot, akkor fölébreszti a 
gyermekekben a szülőföldhöz, a hazához való 
ragaszkodást, amelyre most a kivándorlással 
szemben égető szükség volna ; a föld s szépségei-
nek fölmutatásával a hazaszeretetet; a lakók 
foglalkozásával, tevékenységével, a munkaszere-
tetet stb. stb. keltené föl. 

Az olvasásnál, rajznál, szépírásnál fejlesszük 
a szépérzéket, a szép iránt való lelkesedést, a 
kedvelő müérzéket és az igazi tisztaságot. A 
természetrajz, egészségtan tanítása alkalmával 
sokra, nagyon sokra nevelhetjük csemetéinket. 

Különben ott van a történelem, a nevelés 
iskolája, amely minden gyermeki érzékre úgy 
hat, hogy felnőtt korában gyakran cselekszik 
úgy, ahogy ő azt hallotta annak idején. 

Ott van az ipar, a gazdaság; mennyi jó 
munkást nevel; persze, hogy a jó nevelő érti, 
hogyan kell nevelni. Fölsorolhatnék többet, de 
minek, eléggé be van bizonyítva, hogy nevelni 
mindenütt lehet, kivált ha nevelve tanítunk. 
Csak az az igazi néptanító, aki minden dolgot 
nevelőleg tud tanítani. 

Ne keressük népoktatási intézményeinkben a 
bajt, hanem magunkban és a családokban ; 
mert rendesen, ha baj van, a tanítók és a csa-
ládok okozzák azt, vagy rossz példaadásukkal, 
vagy szokásukkal, vagy tudatlanságukkal. 

(Sásd.) Postai Péter. 

X. 
Kedves lapunkban, a „Néptanítók Lapjában", 

több ízben volt szó a népiskolai munka ered-
ménytelenségéről. 

Szerintem a népiskolai tanítás eredmény-
telensége főleg a tanítóképzésre, a tanítók 
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anyagi helyzetére és magára a tanítóra vezet-
hető vissza. 

A legtöbb tanítóképzőben nem ismeri meg 
a tanítójelölt a népiskolát, vagy legalább nem 
az osztatlan népiskolát (? Szerit.) 

Az olyan katholikus vagy más felekezeti képző-
ben, hol az intézet elemi iskolát is tart fönn, 
adnak a jelöltnek az első osztályban egy tan-
tárgyat, mit négy éven át tanít. Volt egy 
osztálytársam, ki beszédértelmet kapott taní-
tani az első osztályban és egész ideje alatt, míg 
képzőbe járt, mást nem is látott. ,Leképesí-
tőzvén", egy osztatlan falusi iskolához jött, hol 
meglátva a 98 gyermeket, megijedve, úgy-
szólván elszökött az iskolától. Egy másik tán 
a helyébe ott marad és próbálgat, tán végre 
sikerül is eltalálni a helyes irányt, de hát így 
jól van-e? Nem vallja annak a gyermek kárát, 
ha a tanítója mindig próbálgatja rajta a tanítás 
tudományát ? 

Míg egy inas kellő munkát végezni nem tud, 
nem szabadítják föl. 

Miért elégednek meg egy félig készült 
tanítóval ? Ha már azt mondják, hogy a képző 
szakiskola, miért nem képezi ki teljesen a 
tanítókat ? Igaz, hogy általános műveltségre is 
szüksége van a tanítónak, de azt ne a képző-
ben sajátítsa el ! 

Sokkal fontosabb, lia a tanító tudja, hogy 
kell egy félénk gyermek szívét fölnyitni, mintha 
a^sili kát okról beszél. 

Amely iskolában a tanító átérezve nemes 
hivatását, szívvel - lélekkel tanító és egyéb 
semmi : lehetetlen, hogy az iskolai munka ered-
ménytelen maradjon. Nézzük azonban, hány 
iskolában lehet a tanító szívvel-lélekkel tanító ? 
Száz közül kilencvenkettőben nem. Es miért 
nem ? Mert hogy családját eltarthassa, kény-
telen biztosítási ügynök, írnok, szövetkezeti 
felügyelő, gazda stb. lenni. 

Mindaddig, míg a tanítók kénytelenek mellék-
kereset után járni; míg azt halljuk: „hatszáz 
vagy nyolcszáz koronáért az is elég, ha a 
gyermekekre tíz hónapon át vigyázok" ; kivéve 
a buzgó tanítókat, nem sok eredménye lesz a 
tanításnak. 

De térjünk át a tanítóra. Ha a fiatal tanító 
a képzőből kijön, tűzzel fog a tanításhoz ; 
nagyon sokszor mi az eredmény? Népe ugyan 
becsülni fogja, hanem a kollégák közt irigye 
is akad. 

Ez sem válik javára a nevelve-tanításnak ! 
Tehát szigorú szakképzést, rendezett fizetési 

viszonyokat és több kollegiális szeretetet igye-
kezzünk teremteni, akkor fokozni fogjuk a 
népiskolai munka eredményét! 

(Sopron-Himód.) Göttl Mariska. 

X I . 

A „Néptanítók Lapja" szerkesztősége neme-
sen gondolkodik akkor, amidőn e tárgyban 
hozzászólásokat elfogad. Szükséges, hogy esz-
méinket okos szóval meghányjuk-vessük, egymás 
véleményét meghallgassuk, — s ennek ilyen 
általános tanügyi kérdésben e helyen tárgyalva — 
nagy hordereje, de nagy haszna is van ! 

Addig is, míg az egészséges tanügyi politika 
teljes erővel érvényesülhet minden vonalon : 
addig is, míg a népoktatási intézmények a leg-
jobb útra terelődnek, igyekezzünk mi fölismerni 
igazi hivatásunkat azzal, hogy az oktatást a 
neveléssel összekapcsoljuk s egyiket a másik 
rovására diadalmaskodni ne engedjük. 

Hogy a nevelés el van hanyagolva, ennek 
első sorban a tanító az oka. Bármilyen sok 
legyen a tanítanivalója, jut is, marad is ideje 
a nevelésre. Ezt az időt kell azután hasznosan 
értékesíteni. 

A mai rendszer mellett az ártatlan gyermeki 
lélek hamar kifárad. A studiumokat száraz 
alapon adják be neki, nem csoda, ha hamaro-
san elveszíti étvágyát. Tudományos rendszer, 
kimért és „betartandó rend", ezek a nevelés 
kerékkötői. Több világosságot, de nagyobb 
szabadságot is kérünk a tanításban. 

A gyermek szeret játszani, legyen tehát egy-
szer vagy kétszer játékóra a héten! Hadd mo-
zogjon, szaladgáljon kedve szerint. Reggel is, 
délután is, ha a tanító lelkes ember, szívesen 
eljátszik — tanítás előtt — egy kissé a gárdá-
jával. Legyen minden héten meseóra. Mily 
gyönyörűséggel, milyen áhítattal figyel a gyer-
mek u mesére, ha azt szeretett tanítójától 
hallja ; minden tanító tudja ezt jól. Mily öröm-
mel vonja le az erkölcsi tanulságot a gyermek, 
hogy tanítójának is megszerezze az élvezetet. 

Hatalmas faktorai még a nevelésnek a be-
széd- és értelemgyakorlatok, a dal és a kirán-
dulások. Mindegyikről röviden : 

a) A beszéd- és értelemgyakorlatot össze 
lehet kapcsolni a rajzzal is. A népiskolában a 
rajzoktatás ma még önmagáért van, pedig más 
tárgyak keretében is, mint gondolatébresztő 
motívumot, elő lehet venni. A természet csak-
nem minden kis csöppségnek hajlandóságot ad, 
hogy amit maga körül lát, 'megkísérelje leraj-
zolni. Még alig tud beszélni, már is ákom-
bákomokat, cikornyás, fantasztikus bolondságo-
kat rajzol a fövénybe, később a papírra. Ezt 
a már szerzett rajzoló-ügyességet fejlessze a 
tanító, szoktassa a megfigyelésre a gyermeket, 
hogy a különböző tárgyak karaktere minél 
élénkebben tükröződjék a lelkébe. Ennek az 
ügyességnek azután meg lesz az a haszna, 
hogy amiről szó esik, azt le is fogják rajzolni. 
Persze műremeket nem produkálnak, de szép 
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eredmény az is, ha a lerajzolt alak a gondo-
latot ébreszti föl bennük. 

b) A dal a kedély képzésében fog nagy szere-
pet játszani. Van-e szebb a magyar dalnál ? 
Még a játék is élénkíthető egy-egy dallal. 

c) A szépészeti képzést, illetve nevelést ki-
rándulások által vélném előmozdítani. A ter-
mészet szép panorámája, erdő, hegyszakadék, 
barlang stb. mély benyomást tesz a gyermek 
lelkére. Sőt egyszerűbb jelenségek, a bokorban 
megcsendülő madárdal, a fű közül kikandikáló 
illatos virág is örömére lesznek. 

De az utcán is kísérje figyelemmel növen-
dékeit a tanító, sőt a családi körben is. Példa-
adásával, szorgalmával nevelje növendékeit, akik 
iparkodni fognak őt utánozni. 

Röviden ezt szándékoztam elmondani. Aki 
helyesebbet is tud proponálni, elő vele, ne 
rejtegesse a gyertyát véka alá ! Mindenki köszö-
nettel veszi a jobbat. 

(Ricing.) Hoffmann Richárd. 

XII. 
Minden törvénynek célja, úgy hiszem, az volna, 

hogy az állam kötelékében álló egyéneknek és 
az összességnek boldogulását lehetőleg bizto-O Ü5 D 
sítsa, illetőleg erre saját erejüknek kifejtése 
mellett módot nyújtson, az egyesek és osztá-
lyok érdekellentéteit lehetőleg kiegyenlítse s 
ilyen módon a haza fölvirágzását és előhala-
dását biztosítsa. Egyik eszköze ennek a népok-
tatás is. 

Tanítsd a nép fiait, nyújts neki szükséges 
ismereteket, igyekezzél lelkületét a jóra befo-
lyásolni s ezáltal járulj hozzá a közművelődés 
terjedéséhez és emelkedéséhez. Ilyenformának 
képzelem a népiskola hivatását. 

Teljesen helytelennek vélem a tanítás és ne-
velés fogalmának elkülönítését ; hiszen a tanítás 
is a nevelésnek csak egyik ága: az értelmi 
nevelés. Ha ismereteket nyujtunk valakinek, 
szellemi látókörét tágítjuk; az anyag, melyet 
elméje földolgozhat, több és jobb lévén, ítélő-
képessége is biztosabb és jobb lesz, gondolko-
zása világosabbá válik, ezáltal tettei is öntuda-
tosabbak lesznek s biztosabban tud a jó és 
rossz, vagy jó és jobb között választani. Fogé-
konyabb, a tanulásból eredő alaki képzettségnél 
fogva, más gondolatai iránt. Balhit, kételkedés, 
megrögzött gondolkozás kevésbé befolyásolják. 
A világról, létről magasabb fogalmakkal bír-
ván, önzése is csekélyebb lesz stb. S azt hiszem, 
akkor nevelünk a tanítás és ismeretek által. 

De hát mik is azok az ismeretek, amelyekkel 
állítólag tömjük a gyermekeket ? Hiszen a 
mindenféle szükséges, sőt nélkülözhetetlen tudo-
mányoknak csak oly csekély része az, hogy 
nem sokalnunk, de fájlalnunk kell, hogy viszo-

nyaink, t. i. a tanítási évek kevés volta miatt 
még többet és egyebeket is nem taníthatunk! 
És különben is a tantárgyak jó része határo-
zottan az erkölcsi és érzelmi nevelés szolgála-
tában áll : vallástan, történelem, erkölcsi olvas-
mányok és elbeszélések, remekírók költeményei, 
melyek egyszerűek s mégis fönségesek és 
megragadok. Nem hatnak-e még a felnőtt 
emberek érzületére is ? Annál inkább a gyöngéd 
gyermeki lélekre. A tanítón áll, hogy minden 
alkalmat megragadjon és kihasználjon, hogy a 
vallásosság, haza- és felebaráti szeretet magasz-® . O 
tos érzelmeit felköltse, s ezt meg is teszi mindtn 
tanító. Tehát igenis, midőn tanítunk, egyszer-
smind nevelünk is, szorosabb értelemben véve 
is. Nem szoktatjuk-e a gyermeket rendre, figye-
lemre, illendőségre, tisztességre, illedelmes 
beszédmódra, őszinteségre ? Nem írtjuk-e a 
tolvajlási ösztönt, veszekedést, irigységet, alat-
tomosságot, árulkodást, állatkínzást stb ? Csak 
össze kell hasonlítani egy most fölhozott gyer-
meket olyannal, aki már egy évet járt, vagy 
olyat, aki egyáltalán nem járt iskolába — fel-
nőttet — azzal, aki csak pár évet is járt, vagy 
népiskolát végzett: bizony csak a rosszakarat 
tagadhatná az óriási különbséget. Utoljára 
durva, gonosz, rosszlelkű ember mindig volt 
és lesz is, a legideálisabb nevelés mellett is. 
De ez épp oly kevéssé bűne a nevelőnek, mint 
ahogy a kiváló jellem és tehetség nem az ő 
érdeme. Es végre is lehetetlen, hogy egy 12 
éves gyermek mint kész jellem álljon ki az 
élet sodrába. Sőt csak azután következik, az 
élet hullámai között, a jellemkifejlődés kor-
szaka. Nagyobb erőt, valami varázshatalmat 
ne tulajdonítsunk a nevelésnek, mint amilyen 
van — bár nagy áron, de ne is kicsinyeljük. 

Hibák vannak az iskolában, de évszázadok 
fejlesztették ki a mostani rendszert, s nagy 
merészség azt egyszerűen rossznak, tévedésnek 
nyilvánítani. Tökéletesítem, javítani mindig 
lehet és kell, de egy csapásra föltűnő előhaladást 
semiljen eszközzel se fogunk elérni, mint ahogy 
nem lehetünk egyszerre nagyok. Az iskolában 
megvan az akarat a fejlődéshez, és fog is fej-
lődni, kell is fejlődnie. Ha a külső életben 
nem hirtelen és szembeötlő is nevelésüuk ha-
tása, de a lassú, fokozatos haladás megtetszik 
a későbbi nemzedékeken, s azért nem kell 
kétségbeesnünk munkánk sikertelensége miatt, 
mert nem sikertelen az. Istennek legyen hála ! 

(Nyíregyháza.) Ország Gábor. 

XIII. 
Távol legyen tőlem azt állítani, hogy az 

elért eredmény nagy és hogy többre töreked-
nünk már nem kell ; sőt szívesen elismerem, 
hogy a munkának a derekasa még csak ezután 
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jö. De viszont vallom, hogy arra sincs okunk, 
hogy eredménytelenség fölött kétségbe essünk. 
Mert hiszen, ha népünk műveltségének mai 
fokát összehasonlítjuk azzal, mellyel ezelőtt 
25—30 évvel bírt, lehetetlen be nem látnunk, 
hogy a mi fáradságunk gyümölcsét megtermette. 
Ámde ha mégis valami nagyobb, meglepőbb 
eredményt szeretnénk látni, gondoljuk meg, 
hogy egy pár évtized alatt, kivált olyan esz-
közökkel, amilyenekkel mi dolgoztunk, többet 
elérni lehetetlen volt. Gondoljuk meg, hogy a 
nyugati népek magasabb kultúrája sem 3—4 
évtized szüleménye, hanem hosszú századok 
kitartó munkájának gyümölcse az. Különben eljő 
az idő, amikor a magyar népiskola is gyorsabb 
tempóban fog haladni ; ugyanannyi idő alatt 
nagyobb eredményt fog fölmutathatni. Es ez 
akkor lesz, amikor a család, a társadalom 
vissza kezdi fizetni az iskolának azt, amit attól 
kapott ; amikor annak munkáját nem ellen-
súlyozni, hanem kellően segítni fogja. 

Mikor tanítunk, egyszersmind nevelünk is. 
Tulajdonkép nincs is más, csak nevelés, mely 
áll egyrészt szavakkal és példákkal való taní-
tásból, másrészt szoktatásból. Ha tehát áll az, 
hogy tanítunk, állnia kell annak is, hogy neve-
lünk. Ha pedig tagadjuk ezt, tagadnunk kell 
amazt is. Azt hiszem, hogy Lázár kartársunk 
egészen mást akart mondani, azt t. i., hogy 
ma inkább az értelem, az ész fejlesztésével 
foglalkozunk s az érzület nemesítésével keveset 
törődünk. Ha ezt akarta mondani, akkor egy 
értelemben vagyunk, mert valóban úgy áll a 
dolog, hogy a mai népiskola idejének három-
negyed részét azzal tölti, hogy a gyermekek 
fejét ismeretekkel tömje meg, s a nemesebb 
érzelmek fölkeltésével, azok ápolásával, a rendre, 
tisztaságra való szoktatással, a helyesebb fegyel-
mezéssel, a munkára való neveléssel csak úgy 
futólag bánik el. De ennek nem mi, tanítók 
vagyunk az okai. Oka ennek először a tanítás-
terv, mely túlsók ismeretet követel; okai má-
sodszor azok, kik munkánkat ellenőrzik s akik 
az iskolának nem nevelő hatását fürkészik, 
hanem azt, hogy az ismereteknek milyen hal-
mazával tömte meg a tanulók fejét. Az a harc, 
mely a közelmúltban az osztatlan iskola külön 
tantervéért folyt, szintén azt bizonyítja, hogy 
a tanítóság szeretne már egyszer a szorosabb 
értelemben vett neveléssel is foglalkozni, de 
erre nem futja ki az idő. Senki sem akarja, 
hogy iskolája gyöngének minősíttessék. Úszunk 
tehát mindnyájan az árral ! 

Leszámítva azonban e fogyatkozást, amelyen 
segítni könnyű, az eddig elért eredményt cse-
kélybe vennünk nem szabad, és nem szabad ezt 
annyival inkább, mert még ellenségeink is 
elismeréssel viseltetnek iránta. Sőt inkább szol-

gáljon az buzdításul arra, hogy szeretett népünk 
műveltségét oly fokra törekedjünk emelni, mely-
nek láttára öröm és büszkeség tölthessen el. 

(Magyar-Bagó.) Székely István. 

Külföldi lap az új népoktatási 
törvényjavaslatról. 

Külföldi lapokban a derék szászok már ismét 
elkezdik azt a borzasztó zsarnokságot fesze-
getni, mely alatt Magyarországban az idegen 
ajkúak nyögnek ; vagyis inkább meg sem szűn-
tek még a jajkiáltások, csakhogy dr. Berzeviczy 
miniszter új törvényjavaslata ismét alkalmat 
adott az elégületleneknek, mondjuk inkább, a 
magyar állameszme javíthatatlan ellenségeinek, 
hogy krokodilkönnyeket öntsenek amaz erőszak 
miatt, mellyel reájuk akarják tukmálni a ma-
gyar nyelvet. Valami erdélyi szász tanító 
— neve nincs aláírva, de a cikkből erre lehet 
következtetni - az „Ällgem. deutsche Lehrer-
zeitungu szeptember 18-iki számában így önti 
ki szíve keservét az új népoktatási törvény-
javaslat fölött: „A fájdalom és fölháborodás 
kiáltását hallani most Magyarország azon taní-
tói részéről, kik nem magyarok és nem magyar 
(értsd magyarajkú) iskolákban működnek. Egy 
miniszter közönségesen program is ; legalább 
ezt hozza magával a „kvirili" székre, program, 
amely szabadelvű, de a körülményekhez képest 
reakcionárius is lehet, de mindenesetre eredeti-
nek kell lennie, ha a program képviselője, 
mint államférfiú, nemcsak saját pártfeleinél, 
hanem az ország előtt is, melyet kormányozni 
segít, érvényesülni akar. Dr. Berzeviczy Albert 
közoktatásügyi miniszter sem kivétel. Ő is 
program, amelynek most Magyarország okta-
tásügyében érvényre kell jutnia, mert hisz 
különben kétségbevonnák az ő létjogosultságát, 
mint miniszterét. S e miniszteri programnak 
melyik a legkiemelkedőbb pontja ? Leplezetlenül 
megmondva : egész Magyarország magyarosítása. 
Berzeviczy miniszter mindjárt kineveztetése 
után abból a célból dolgoztatott ki egy tör-
vényjavaslatot, hogy az első magyar népokta-
tási törvényt, az 1868. évi 38. t.-cikket és az 
1879. évi 18. t.-cikket a magyar nyelvnek 
Magyarország összes népiskoláiban való taní-
tására vonatkozólag megváltoztassa. Nem-ma-
gyar köröben világosan tudták, mit várhatnak 
az új közoktatásügyi miniszter részéről, hiszen 
a szóban forgó téren nem homo novus volt, 
miután ő már azelőtt is a legbuzgóbb és leg-
erélyesebb magyarosítónak vallotta magát. 
Mikor a nevezett törvényjavaslat nyilvánosságra 
jutott, az aggodalom nagyon is alaposnak bizo-
nyult. Berzeviczy ugyan megnyugtató magya-
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rázatokat adott, hogy a magyar nyelv tanításá-
nak terjedelmét illetőleg a követelések nem 
mennek túl azon a mértéken, amit az 1879.-ki 
18. t.-c. célul kitűzött, csak az a szándék áll 
f'önn, hogy a Magyarországban élő nem-magyar-
ajkúaknak alkalom adassék, hogy annyit tanul-
janak magyarul az iskolában, hogy magyar pol-
gártársaikkal megértethessék magukat, mintha 
ez eddig magyar iskolai oktatás nélkül nem 
történt volna meg. A törvényjavaslat 14. §-a 
szerint az iskolafönntartó határozza meg a 
tanítás nyelvét (ezek itt a nemzeti egyházak 
hatóságai); de a 15. §. értelmében a minisz-
ternek joga van a magyar nyelv (a cikk írója 
mindenütt e szót használja : das Magyarische) 
tantervét megállapítani és előírni. Tehát két 
egymással homlokegyenest ellenkező erő dol-
gozza ki a tantervet, ugyanazon iskola részére. 
Hogy emellett az alapelvekben s a szellem- és 
jellemképzés egységében való megegyezésről 
szó sem lehet, nyilvánvaló dolog. (Nem olyan 
nyilvánvaló ! Nyilvánvaló itt csak az, hogy ilyen 
üres szofizmákkal szeretnék meggátolni a ma-
gyar nyelv tanulását. Szerit.) Hogy ez így van, 
bebizonyította a magyar nyelv tanterve, melyet 
1879-ben a minisztérium kiadott. A magyar 
nyelv oktatása csak zavaró (?) függeléket képe-
zett az anyanyelvi és honismei oktatáshoz. A 
tanítók keserves munkát végeztek a rossz rend-
szer mellett, melyet követniök kellett, s minden 
buzgalom, föláldozás mellett csekély ered-
ményeket értek el a magyarban. A királyi 
tanfelügyelőknek pedig nem volt sietősebb dol-
guk, mint a megkínzott tanítókat a rossz 
eredményért felelőssé tenni s életüket, ameny-
nyire lehetett, elkeseríteni. 

Eddig Magyarországban az iskolafönntartók 
(állam és egyház) gondoskodtak kizárólag a 
tanítóképzésről. A nem-magyar tanítóképzőkben 
1879 óta a kir. tanfelügyelő szerepelt mint kor-
mányképviselő s csak az ő aláírása adott törvény-
erőt a növendék bizonyítványának. Most azon-
ban nem elegendők már a magyart illetőleg a 
tanfelügyelő követelései, melyek eddig sem voltak 
valami csekélyek, s az új törvényjavaslat azt a 
rendelkezést tervezi, hogy a képezdei növendék 
a 4. év végén az „alapvizsgálatot" teszi le, és 
csak két évi gyakorlat után a pedagógiai szak-
vizsgálatot (Akár csak a külföldön ! Szerk.), és 
pedig ezt állami vizsgáló-bizottság előtt, magyar 
nyelven. Tapasztalás szerint azonban a növen-
déknek nem-magyar képezdéből hozott magyar 
nyelvbeli készsége közönségesen nem elegendő 
(Hát legyen elegendő ! Szerk.) ; ehhez járul, 
hogy a tanító többnyire olyan községbe kerül, 
ahol az osztályán kívül soha egy magyar szót 
sem hall s magyarul beszélnie alkalma nincsen, 
tehát a magyar nyelvben való továbbképzését 

illetőleg a könyvstúdiumra van utalva, továbbá 
hetenként 30—34 órát kell adma, ezekre lelki-
ismeretesen kell készülnie s mindezekfölött sok 
és nehéz templomi szolgálatot is kell teljesítenie ! 
Kérdezzük tehát: mennyi ideje és ereje marad 
még, hogy a magyarban továbbképezze magát ? 
Két esztendő hamar elmúlik s a tanítónak ezek 
után vizsgálatra kell mennie. A vizsgáló-
biztosok elvárják, hogy a vizsgálandó a 
magyarban tökéletes legyen s ha nem az, s a 
fönnforgó körülmények között nem is lehet 
az, bizonyosan megbukik a vizsgálaton és ke-
nyerét elveszti ; emellett a község tanító nél-
kül marad s a nagy tanítóhiány mellett talán 
éveken át. Ezek a magyarországi nem-magyar-
ajkú tanító kilátásai a jövőre nézve, kiknek 
pedig a múltban sem rózsákkal volt vetve 
ágyuk. 

De még rosszabb is következik. A nem-
magyarajkú iskolák iskolafelíigyelete Magyar-
országban a jövőre unikum lesz. Halljuk csak! 
Közvetlenül a kir. tanfelügyelő gyakorolja a 
népiskola fölött a felügyeletet, a község lelkésze 
s az egyházi vizsgáló-biztos egyházi felügyelete 
mellett. Az iskolákat gyakran kell látogatnia, 
utasításokat kell adnia s rendelkeznie. Látoga-
tásait a községi jegyző, a főszolgabíró vagy 
polgármester kíséretében kell megtennie; eddig 
felekezeti iskolákban a községi lelkész volt a 
felügyelő. Minden ilyen látogatás egyúttal vizsgá-
lat ; mert a tanfelügyelő nem a tantervhez tartja 
magát, hanem minden tantárgyat elővétet, ame-
lyet az osztályban tanítanak. Össze-vissza megy ez, 
tarkán ; majd a tanító kérdez, majd a tan-
felügyelő,- s a magyarban rendesen ez utóbbi 
veszi át a kérdezgetést, kérdez minden lehető 
dologról, ami nines a tantervben s amiről a 
gyermekek nem is tanultak. (No, no! Szerk.) 
De magyar részről azt várják, hogy mindenről 
tudjanak beszélni. (Ki hiszi el ezt ? Szerk.) Ha 
az eredmény nem elégíti ki a tanfelügyelőt, 
akkor az ügyet a közigazgatási bizottság elé 
terjeszti. Ez, mint a neve is mutatja, állami 
közigazgatási hatóság, amelyben a megyének 
tíz tisztviselője és a megyei választmánynak tíz 
tagja — a megyének összképviselete, választott 
tagok, ülnek; ez lesz a tanítónak jövendőbeli 
fegyelmi hatósága. 

Ennek a közigazgatási bizottságnak elnöke 
a főispán, a kormány legfőbb képviselője a 
megyében. Többnyire úgy van, hogy a királyi 
tanfelügyelőn kívül egyetlen tanférfiúnak sincs 
helye és szavazata a bizottságban, s így a tan-
felügyelő a tanítóval szemben, kinek sem joga, 
sem alkalma nincs védekezni, vádló és bíró egy 
személyben. Hogyha sikerül neki a főispánt 
véleményének megnyerni, — s ez nagyon köny-
nyű, mert mindkettő magyar és azonos az ér-
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dekük, t. i. nem-magyarajkúak megmagyarosí-
tása — akkor fegyelmi esetében a tanító 
menthetetlenül veszve van, mivel a megyei tiszt-
viselők, a közigazgatási bizottság tagjainak fele 
a főispán minden szemhunyorgatására őt kész-
ségesen követik és egyenlő szavazat esetében 
a tanfelügyelő javára dönt. Nagyjában és egé-
szében az új reform-törvényj avaslat a tanító és 
tanítói munka méltatlan megítélését (?) vezeti be. 
A nem-magyarajkú felekezeti tanító úgy fog 
a jövőben élni, mint a katona az ostromlott 
várban. Ha szíve vonzalmát követve, népének 
nemzeti érdekeit előmozdítja, akkor ezt magyar 
állami részről rossz néven veszik tőle, sőt úgy 
magyarázzák törekvését, mintha ez az állam 
magyar nemzeti érdekével ellenkeznék, s aztán 
lesz fenyegetés, üldözés, büntetés, talán a hiva-
taltól való felfüggesztés. Ezek szomorú kilátá-
sok a nem-magyarajkéi iskolák és tanítóira 
nézve . . . " 

Megtámadja a cikk írója Eötvös Károlyt, 
hogy egyik beszámolója alkalmával határozot-
tan hangsúlyozta, hogy Magyarországon minden 
oktatásnak magyar nyelven kell történnie. S a 
cikkíró azt teszi hozzá: „Habár az ország lakosai-
nak fele nem-magyar, ez nem akadályozta őt ilyen 
igazságtalan és agyafúrt követelést támasztani." 

„Habár — így fejezi be lamentációját — 
a szász képviselők ellene lesznek a törvény-
javaslatnak, bizonyára törvénnyé lesz az, mert 
Magyarország mindenható sovinizmusa áldozatot 
akar. Isten változtassa meg a szomorú időket." 

Egyelőre érdemleges válasz nélkül közöljük 
ez alaptalan állításokat, amelyeknek kellő érté-
kükre való redukálása nem fog elmaradni. 

= A M. T. Orsz. Bizottsága a kolozsvári 
házavatás alkalmából a köv. köriratot intézte 
a magyarországi tanítókhoz: „Kedves Kartár-
saink! Az isteni Gondviselés megengedte érnünk 
a kettős örömnapot. Megvalósult az a magasz-
tos eszme, melynek gondozója eleinte az Or-
szágos Bizottság volt. Ez az eszme : az Eötvös-
alap fölvirágoztatása és ezzel kapcsolatban a 
második tanítói ház fölavatásának ünnepe. Ez 
az ünnep 1904 szeptember 30-án lesz. Öröm-
napunk ez nekünk, Országos Bizottságnak, 
mint a magyarországi tanítók alapszabálysze-
rűleg hivatott jogos képviselőjének. Nemcsak 
a mi bizottságunk 20.000 tagja, de a magyar 
tanítóság egész családja szívből, lélekből ör-
vend ezen a napon, amikor a mi kedves fiaink 
első lakói lehetnek Kolozsvárt a „Tanítók 
Hunyadi-Házának". Apai érzésünk, kar társi 
szeretetünk szavára hallgatva, legyünk ott az 
avató-ünnepen mindannyian, akik csak tehetjük. 
Ugyanazon a napon, f. évi szeptember hó 
30.-án d. u. 5 órakor mi, a Magyarországi 

Tanítók Országos Bizottsága is díszgyűlést 
tartunk, örömünk ünnepélyes kifejezésére, az 
alább közzétett tárgysorozattal. Egy napon 
tehát jelen lehetünk a házavatáson és jelen 
lehetünk díszgyülésünkön. Szívünk egész mé-
lyével vegyünk részt az immár hatalmas test-
véregyesület : az Eötvös-alap díszgyülésén is, fe-
jezzük ki evvel is erkölcsi közös érzületünket. — 
A M. T. Orsz. Bizottságának díszgyűlése Ko-
lozsvárt 1904. évi szeptember hó 30.-án d. u. 
5 órakor a Tanítók-Hunyadi-Házában (Hunyadi-
tér). Tárgysorozat : 1. Sólyom, János, alelnök 
megnyitója. 2. Márki Sándor dr., egyet, tanár 
„Műveltségünk állapota I. Mátyás király korá-
ban" c. előadása. 3. Koltai Lajos, el. isk. tanító 
„A magyar nyelv tanítása a nem-magyarajkű 
iskolában" c. előadása. 4. Göőz József dr., al-
elnök elnöki zárószava. Az Eötvös-alap rend-
kívüli közgyűlése d. e. 8 órakor lesz. Tárgyai : 
1. Tiszteletbeli tag választása. 2. Az alapsza-
bálytervezet folytató és befejező tárgyalása. 
D. e. 11 órakor : Házavatás. Berzeviczy Albert 
dr., vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
avatja föl a Tanítók Hunyadi-Házát. Egyik 
ünnepi pontja lesz ennek a díszgyülésnek 
Havas István, főv. tanító „Avató" c. költe-
ménye. Budapest, 1904 szeptember 18. Kar-
társi szíves üdvözlettel: Somlyay József, elnök. 
Sólyom János, alelnök. Göőz József dr., alelnök. 
Hajós Mihály, titkár." 

= A Magyar Tanítók Naptára, melyet az 
Athenaeum irodalmi r.-társaság ad ki, már 
sajtó alatt van s október első felében meg-
jelenik. A tanítóság 1905. évi naptárának is 
egyik főérdekessége Péterfy Sándor emlékira-
tainak egy újabb becses részlete lesz. Közölni 
fogja a naptár a Hunyadi Tanítók Háza képét 
és a házavató ünnep leírását is. Különös érde-
kessége lesz a naptárnak a Tanítók Kis-
Icátéja, mely a többi hasznos tudnivalón kívül 
részletes tájékoztatót fog közölni a katonai 
iskolákba való fölvételekről, folyamodvány-min-
tákkal. A'i a közlemény, amelyet lapunkban 
Adjuk fiainkat a katonatiszti pályára ! címmel 
közöltünk, oly általános érdeklődést keltett és 
a kérdezősködések oly nagy tömegét vonta 
maga után, hogy — lehetetlen lévén minden 
egyes kérdezősködőt a fölvételi módozatok felől 
külön értesíteni — legcélszerűbbnek véltük, ha 
a Magyar Tanítók Naptárában, mely a tanítóság 
közt, mint az Eötvös-alap céljaira jövedelmező 
naptár úgyis közkézen forog, tesszük közzé a 
tudnivalókat és a folyamodvány-mintákat. 
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S Z Ó N O K A 

Házavatási a.* 
Van-e édesebb a mosolygó reménynél, 
Mikor rózsás arccal hó szívünkbe szárnyal, 
Minden lépésünkben vágyat keltve kísér, 
Megtölti lelkünket sejtett boldogsággal — ? 
Van-e édesebb ? ! Oh nincs, ennél nem lehet ! 
Napjaink borúján ez a szivárványunk, 
Ez, ami betöltvén az emberi lelket 
Biztatón susogja : nem hiába várunk. 

Suhannak a percek, reppennek az évek, 
Az idő csak száguld villámgyorsasággal. 
És mit tesz az ember ? — Elmélyedt lelkének 
Szeme jövőbe néz varázslatos vággyal. 
Boldog, szép remények, magasztosult vágyak 
Töltik be most itt is az ittasult keblet : 
Hogy a tatátok már nem hiába várnak 
Ok, leik lélkeikkel művelik a lelket. 

Vezérlő csillaguk : hit, munka, szeretet 
S a hazáért mindent féláldozva tenni, 
Igaz, magyar érzés töltse be a léiket 
Áldó és áldott tett nyomán jónak lenni... 
Ezek a csillagok vezérlik útjában, 
Összetartó erő ettől kél szívökben, 
Ezek fognak élni e dicső, szent házban 
Tanító gyermekek szíve szent tüzében. 

Tiszta szívek lángja, amit fölhalmozott : 
Szent, ezerszer szent hát e ház minden köve, 
Örök kincsként érzi, hogy itt megáldatott, 
Aki ide hittel, szeretettél jő be. 
Zsenge szívek-lelkek, kik itt izmosodnak, 
Kik az élet-áldást innen viszik szerte : 
Ti őrei lesztek a szép magyar honnak, 
Erényes élettél tettről tettre kelve. 

S ha talán vihar jő, hont, nemzetet rázva, 
S erejétől inog a hazának üdve : 
E haza, e nemzet jobban kire várna 
Es kire találna igazabbra, hűbbre, 
Mint a tanítóra s tanító fiára, 
Ki, mikor életét a hazának adja : 
Kincset érte nem kap, de az boldogsága, 
Hogy, ha bár ez áron, boldog lesz hazája. 

* Temesvárt f. hó 27-én avatták föl a Bélmagyar-
országi Tanítóegyesület középiskolai konviktusát, mely-
alkalommal maga a szerző szavalta el ezt a szép 
verset. Szerk. 

Itt e bástyafokon, hol Losonczy védte 
A hazának üdvét haVdmegvetéssel : 
Tanító legyen majd a nemzetnék vértje, 
Bástyája a lelkek megművelésévél ! 
Ne vér által legyen szentségessé a rög, 
De a szív és szellem fennen lángolása, 
Eszmék diadala, mi szép, nagy és örök, 
Ezekből fakadjon a honnak áldása ! 

Szív s lélek legyen egy a honszeretetben, 
Zengje a magyar ajk, magyar szóval egyre : 
Hogy örök erő él a magyar nemzetben — 
S ha kell, acélkarral tör rá az ellenre. 
0 te dicső hajlék, töltsd be hivatásod, 
Időtlen időkre nevelj a hazának 
Tanító-sarjakból dicsőét és nagyot, 
Kik érted küzdeni, tenni készen állnak ! 

Es te nagy Istenünk, magyarok Istene, 
Két kezeddel áldd meg a buzgókat, jókat ! 
Kik itt e hajlékot e célnak emelve, 
Érte szentélt munkát percről percre rótták. 
Te hajlék: legyen szent, dicső benned minden, 
Tudásnak, erénynek, tetteknek mannája ; 
Fényt árasszon és mind, aki kilép innen 
Tanító gyermeke, szép magyar hazánkra ! 

Minké Béla. 

IRODALOM. 
Magyar regényírók címen a légértékesebb 

magyar regények egyöntetű képes kiadását 
kezdte meg a Franklin-Társulat. Szerkeszti 
Mikszáth Kálmán, aki a nagy vállalat kötetei 
elé megírja az írók jellemrajzát. A gyűjtemény 
34 író 54 munkáját öleli föl; minden kötet 
egy-egy kiváló festőművész illusztrációival 
(összesen ezer illusztrácóival) jelenik meg, 
félévenként 5 kötetes sorozatokban. Az első 
sorozat most hagyta el a sajtót s tartalma a 
következő: Csiky Gergely: Az Atlasz-család. 
Illusztrálta Neogrády Antal. />'. Kemény 
Zsigmond: A rajongók. Két köt. Illusztrálta 
B. Hirsch Nelli. Pálffy Albert: Esztike 
kisasszony professzora. Illusztrálta Márk Lajos. 
Vadnay Károly : A kis tündér. Illusztrálta Nagy 
Sándor. A 60 kötet ára előkelő kötésben 300 
korona. Törleszthető havi 4 koronás részle-
tekben is. Megrendelhető bármely könyvkeres-
kedés útján. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Szakkay Róza obi. tanítónőt a 
volóci áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Silber-
nagel Janka oki. tanítónőt a mohai áll. elemi 
isk.-hoz r. tanítónővé; Munteán Pál okleveles 
tanítót a beregszói áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá; Mokk István oki. tanítót a debrétei 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Lukácsné illol-
nár Eszter volt kézdivásárhelyi egyesületi polg. 
isk. r. tanítónőt a kézdivásárhelyi áll. polg. 
leányiskolához a X. fiz. oszt.-ba r. tanítónővé; 
Gáljfy Lajos székesfővárosi kir. tanfelügyelő-
ségi tollnokot a X. fiz. oszt. 3-ik fok.-ba az 
1904. évi I. t.-c. értelmében megillető személyi 
pótlékkal Besztercenaszód vármegye kir. s.-tan-
felügyélőjévé ; dr. Liber Józsefet a XI. fiz. oszt. 
3-ik fok.-ba az 1904. évi I. t-c. értelmében 
megillető személyi pótlékkal Pest-pilis-solt-kis-
kun vármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokká ; 
Polyánszky László kir. s.-tanfelügyelőt a VIII. 
fiz. oszt. 3-ik fokozatába az 1904. évi 1. t.-c. 
értelmében megillető személyi pótlékkal Besz-
tercenaszód vármegye kir. tanfelügyelőjévé ; 
Vasady Lajos a kecskeméti tanfelügyelői ki-
rendeltség vezetésével megbízott kir. s.-tanfel-
ügyelőt a VIII. fiz. oszt. 3-ik fokozatába az 
1904. évi 1. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal Bihar vármegye kir. tanfel-
ügyelőjévé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Kováchné 
Komlóssy Róza munkácsi áll. óvónőt a kispesti 
áll. óvóhoz ; Bartha Lukács mezőbándi áll. el. 
isk. tanítót a zágoni áll. el. isk.-hoz ; Kelemen 
Viktor és Zemplényi Gizella szászlónai áll. el. 
isk. tanítót, ill. tanítónőt a csepeli áll. elemi 
iskolához ; Hankiiz Blanka haburai áll. el. isk. 
tanítónőt a mádi áll. el. isk.-hoz ; Jászberényi 
Róbert kereknyei áll. el. isk. tanítót a magyar-
lapádi áll. el. isk.-hoz; Kiss Lajos zágoni és 
Nagy Zsuzsánna beresztelki áll. el. isk. tanítót, 
illetve tanítónőt a szászlónai áll. el. isk.-hoz; 
Krenkó Géza Pest-pilis-solt-kis-kun-vármegyei 
kir. tanfelügyelőségi tollnokot a Budapest szék.-
főv. kir. tanfelügyelőséghez. 

Nyugdíjat utalványozott: Janzer György 
németszárcsai közs. el. iskolai munkaképtelen 
tanítónak évi 1160 K-t; Weszelovszlyvé 
Kacskovies Ilona újvidéki munkaképtelen áll. 
polg. isk. tanítónőnek évi 1260 K-t; Êgeni 
Sámuel datki munkaképtelen áll. elemi iskolai 
tanítónak évi 1060 K-t ; Makszim Péter arany-
mezői munkaképtelen g. kath. tanítónak évi 
440 K-t; Horváth Lajos kassai közs. el. isk. 
tanítónak évi 2000 K-t; Krafcsik János kásói 
g. kath. el. isk. tanítónak évi 880 K-t; Pap 
László felsőgyékényesi és sajgói munkaképtelen 

g. kath. tanítónak évi 520 K-t ; Iíosszti Dénes 
soósmezői munkaképtelen gör. kath. tanítónak 
évi 560 K-t ; Zoványiné Viski Anna krasznai 
áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 
900 K-t; Rezes András kolbásai ev. ref. el. 
isk. tanítónak évi 720 K-t ; Schoeh Konrád 
dvoreci munkaképtelen ág. h. ev. tanítónak évi 
780 K-t ; Molnár István petneházai gör. kath. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 740 K-1 ; 
Mészáros Ferenc törökszentmiklósi puszta-
szakállosi közs. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 680 K-t ; Glavan Lucián dezesti gör. 
kel. elemi isk. munkaképtelen tanítónak évi 
680 K-t; Alberthy Miklósné, szül. Riickkert 
Magdolna munkaképtelen róm. kath el. isk. 
tanítónőnek évi 700 K-t ; Balogh István kopócs-
apáthy munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanítónak 
évi 800 K-t; Vid István bokszegi gör. kel. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 680 K-t ; 
Zsáry József Lajos lesti munkaképtelen ág. ev. 
tanítónak évi 520 K-t ; Hoffmann János glogo-
váci róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1080 K-t; Seszták Bertalan vencsellői 
munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanítónak évi 
600 K-t; Heezegán György sóspataki munka-
képtelen gör. katli. tanítónak évi 320 K-t ; 
Görgey József nyíregyházai róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1280 K-t; Weise Fülöp pankotai 
munkaképtelen izr. magánisk. tanítónak évi 
380 K-t; Jung Ignác zombori elaggott róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1240 K-t. 

TANÍTÓK TANÍCS ADÓ JA. 
Gr. I. Deáki. 50.463. sz. a. most van 

számvevőségi tárgyaláson. — B. F. Zárány. 
64.660. szám. alatt elintézték. — N.-Récse. A 
kérvénynek a minisztériumban nincs nyoma. — 
H. A.-né. Tanítónő is talán kétszáznál több van 
előjegyezve, aki áll. isk.-hoz pályázik. Hogy remél-
hetné tehát kisdedóvónői oklevél alapján az ilyen 
állást ? Különben, ha tetszik, próbálja meg. — 
K. K. Hivatalos titkokat nem közölhetünk. — 
Tóth F. A statisztikai adatokat a tanító ingyen 
tartozik kitölteni hivatalos célra. Ha az iskola-
széki elnök úr a 30 fillér postaköltséget az ön 
fizetéséből levonja, kicsinyes dolog ; ily kicsiny-
séggel , kár bántani az agyonkínzott tanító érzé-
keny lelkét. — D. F. G. Ügyére már kapott 
fölvilágosítást. Végtére mi is emberek vagyunk. 
Most augusztusban volt olyan nap, hogy 122 levél 
érkezett hozzánk. Ne kívánja tehát, hogy egy és 
ugyanazon levélre kétszer küldjünk választ. — 
S. Emil. Magán-óvónőnek nincs joga arra, 
hogy az államtól korpótlékot kérjen. Ha 
esetleg intézettulajdonos és különösen meg-
érdemli, intézet-fönntartási költséget kaphat. — 
Reiter M. Kérjen fölvilágosítást az illető iskola-
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széktől, hogy hogyan lehet az, hogy a Nép-
tanítók Lapjában hirdette az Sz.-T.-i tanítói 
állást, és midőn ön folyamodott, azt a kelle-
metlen választ adták, hogy tanítói állásra pá-
lyázat hirdetve nem volt. — K. J. Ügyé-
nek nincs nyoma. Ha a kir. tanfelügyelői 
fölterjesztés számát tudnók, akkor könnyebben 
eligazodhatnánk. — Paintler. Ügye lent van 
a köz. biz.-nál. — A. Mihály. Nincs kizárva a 
lehetőség, hogy az iskolaszék megelőző határo-
zat alapján meghívás útján töltse be a taní-
tói állást, ha arra alkalmas jelöltje van. — 
I). Gizella. Utána nézünk ügyének és esetleg 
külön is értesíteni fogjuk. — K. Lipót. Az 
iskolaszékkel intézze el a bizonyítvány-formula 
ügyét. Különös dolognak tartjuk, hogy ha azt 
2 fillérért kaphatja a tanító, az iskolaszék 
mégis azt követeli, hogy 20 fillérért tőle vegye 
a tanító. —- P. Péter. Folyamodjék korpótlé-
kának nyugdíjigénybe való beszámításáért. — 
Tanító Nagykörös. Ha állására rendszeresen 
meg van választva, s arról le nem mondott, 
lehetetlenség, hogy állására pályázatot hirdes-
senek. Ha nem felelt meg kötelességének, akkor 
fegyelmi eljárás megindításának van helye. — 
G. Márton. 44.997/904. sz. a. ügye jogügyi 
tárgyaláson van. — M. I. Az ügy lenn van a 
királyi tanfelügyelőségnél. — Iskolaszéki 
elnök. 43.567/904. sz. a. ki van utalva. — 
Biró K. 41.009/904. sz. a. ki van utalva. — 
Sz. J. Láposbánya. A tisztán kántori fizetést 
nem számítják be nyugdíjigény alapjául. Jog-
talan tehát ez a kívánsága. A polg. iskolai 
tanítóképző ügyében forduljon dr. Kiss Áron 
igazg. úrhoz, Bpest, I., Győri-út. Pedagógium. — 
Sp. Hngóné. A férjét ápr. 7.-ig illette meg a 
korpótlék. Az özvegyet is megilleti a korpót-
lék félévig. Ezt is az iskolafönntartó tartozik 
adni. Ha saját erejéből nem bírja, özvegyi ellá-
tás címén kérje folyamodvány alakjában a 
minisztériumtól az iskolafönntartó. — Cz. Gy. 
A fizetési osztályok fokozatai a Hivatalos Köz-
lönyben is megjelennek. — G. Márton. Az 
isk.-szék tudtával és beleegyezésével ne vegyen 
föl osztályába olyanokat, kik még csak ezután 
töltik be hatodik évöket, miután úgyis 110 
növendék van osztályában. Sőt az osztálynak 
szétválasztását szorgalmazza az isk.-székùél. — 
0. J. Ha majd most szeptemberben állást fog-
lal el, új jövedelmét be kell jelentenie a minisz-
tériumnál nyugdíjigény helyesbítés végett. 
Bizony le fogják szállítani nyugdíjigényét, mi-
után új állásán tanítói fizetése kevesebb. — 
Sz. K. L. Ha új fizetésfölvételt akarnak esz-
közölni, arról majd annak idején miniszteri 
rendelet fog gondoskodni. — S. Sz. Nyugdíjazott 
tanító nyugdíjas állapotában kötött házassága 
után hátramaradt özvegye nem kaphat az Or-

szágos Nyugdíjalapból özvegyi segélyt. — 
H. Cs. D. Tudakozódjék az illető intézet igaz-
gatóságánál. — Cs. M. Apáca. A kir. tan-
felügyelőségnél tisztázhatja azt a kérdést, hogy 
áthelyezése végleges-e vagy nem? — X. Y. 
Az iskolaszék állapítja meg, hogy van-e önnek 
joga a bizonyítvány kiállításáért díjat szedni. — 
W. Ernő. Alkalmilag hivatkoztunk már minisz-
teri rendeletre, amely egyik iskolafönntartó 
ügyében kijelentette, hogy az állami tisztviselők 
nem vonhatják ki magukat hitfelekezetük adó-
zási viszonyai alól. — H. Béla. Folyamodja-
nak a kir. tanf. útján második ötödéves korpót-
lékának nyugdíjigénybe való beszámításáért. — 
Tidéki. Ha nem jól tanul, akkor semmiféle 
tanuló nem lehet tandíjmentes az állami polg. 
iskolában. I j tanító. írásban szerezze meg 
az iskolafönntartónak abbeli határozatát, hogy 
önnek más hitfelekezetek tanítványaitól joga 
van külön tandíjat szedni. — N. N. A kötele-
zett heti óraszámon belül ismétlő-iskolában is 
köteles a tanító tanítani külön díj nélkül. — 
Esztergom. Az ifj. egyesületek alapszabályainak 
jóváhagyását és megszerkesztését a közokt. min. 
41.856 1903. sz. körrendelete rendeli el. — 
H. S. Korpótlékügye nem érkezett föl. — 
M. S. A közigazgatási bizottságnál van. — 
F. F. Békés. 65.006. sz. a. lenn van a köz-
igazgatási bizottságnál. — Szíves tudomásai. 
Állami iskolai tanítók személyi pótlékát hiva-
talból utalványozzák ki, ezért tehát nem keh 
folyamodni. — B. A. Sály és B. J. Tápió-
sáp. Korpótlékuk ki van utalványozva. — 
H. S. Kor pótlékügye a min.-ba föl nem érke-
zett. — M. L. Kérvényére a miniszteri döntés 
33.560/904. sz. a. lenn van a közig, biz.-nál. — 
Özv. Cs. J.-né. Iszkrony. A férj szolgálati 
bizonyítványa hiányzott ; ezt kérték be a tan-
felügyelőségtől. Míg ez föl nem érkezik, az 
ügy el nem intézhető. Száma: 52.261. — 
L. M.-né. Csíkszereda. Áthelyezési ügyében 
a minisztérium még nem döntött. Az előleg 
utalványoztatott. — R. .T. Katymár. Nyugdíja-
zása megtörtént. — Sz. J. Abaúj-Szolnok. 
Államsegélye meg lett állapítva s 32.392. 
szám alatt nemsokára utalványozva lesz. — 
Sz. S. Szinpetri. Ügyeiben a miniszteri hatá-
rozat 59.546. sz. a. e napokban leér a közig, 
biz.-hoz. — A rendkívüli államsegélyek 
alapja erre az évre ki lévén merítve, segélyek 
majd csak a jövő évi költségvetés terhére lesz-
nek engedélyezhetők. — Z. T. Hátmeg. Csak 
annyit tudunk, hogy dr. B. miniszter a nép-
oktatásügy reformjára vonatkozó törvényjavas-
latot őszkor nyújtja be a képviselőházban, a 
többi a képviselőháztól függ. Másik kérdésére 
nem tudunk válaszolni. — 1. J. Kindia. Leg-
jobb, ha kir. tanfelügyelője terjeszti föl valamely 



40. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 5 

üresedésben levő áll. tanítói állásra. Különben 
csak pályázatra bocsátott állások elnyeréséért 
lebet folyamodni. — N. R. M. Óbecse. A kér-
vény még nem érkezett föl a minisztériumba. — 
G. J. Bolvasniea. A min.-ban nincs nyoma. — 
A. tanítónő, Cegléd. Nincs tudomásunk olyan 
rendeletről. — K. T. A korpótlékot csak 
oklevelének megszerzésétől lehet számítani. — 
J. .T. Lúgos. Pótléka 63.515.sz.a. kiutalv.-tott. — 
S. A. Mezőtarpa. Az áll. segély 61.122. sz. a. 
eng van s e napokban leküldik az utalványt. — 
V. E. Kéty. Ügye számv. megvizsgáláson van. 
Szám: 68.522. — B. S. Langvíz és Sz. H. N.-Dió-
szeg. Kor pótlékuk utalását megsürgettük. — 
Gy. L. Nógrád-Szentpéter. 70.357. sz. a. ügye 
még döntésre vár. - B. Gy. Pányik és özv. 
H. Y.-né Kiskanizsa. Kérelmük csak nem régen 
érkezett a min.-ba ; még elintézés alatt van. — 
G. L. Zarjecs. Korpótléka a minisztériumban 
71.815. sz. alatt tárgyalásra soron van. — 
K. B. Fástanya. Korpótlék iránti kérvénye 
nem érkezett föl a minisztériumba. — H. K. 
Kishajmás. és H. Ii. Kandárfalva. Korpót-
lék-ügyében kérvényök nincs a min.-ban. — 
N. P. Lippi. 70.390. sz. a. számvevőségi tár-
gyaláson van. — L. Oy. Garamszegh. Elintézve 
70.806. sz. a. lenn van a tanfelügyelőségnél. — 
Kr. S. Szendrö. 1. Az államsegélyt 61.400. sz. a. 
kiutalványozták. 2. Az egyetemes gyűlés naplója 
még i em jelent meg. — Sz. M. Vállaj. Kerestet-
tük, de neve alatt a kérvény nincs a min.-ban. — 
B. J. Mással töltötték be. Nagyon fontos ok nél-
kül időközben nem helyes az állás elhagyása. — 
V. I. Böhönye. 64.578. sz. a. engedélyezték. —-
Sz. I. Ászár. 60.237. szám alatt elintézték. — 
Szentkirály. A miniszter minden csütörtökön 
délután 4 órakor fogad. Hogy miként fog a 
dologban dönteni : mi előre nem tudhatjuk. — 
E. M. Yersec. Az Eötvös-alap szerződéses vi-
szonyban van a Gazdáit Biztosító Szövetkeze-
tévél s a megkötött életbiztosítások után évi 
jutalékot kap. — M. A. Alibunár. Majd csak 
a kérvény benyújtásakor emlékszünk meg róla. — 
Éltes M. Budapest. Szíveskedjék a lap homlo-
káról elolvasni, hogy mi módon kell a lap ingyen-
példányát az iskola számára kérni s aszerint 
eljárni ; a szabályoktól mi nem térhetünk el. — 
Y. I. Kistelek és N* S. A. Töok. A szem. 
pótlék beszámíttatván a nyugdíjba, belőle 50°/o-t 
levonnak ; ezt hivatalból, folyamodás nélkül 
teszik meg. Ha eddig nem történt meg, oka 
a tömérdek sok elvégzendő. — Y. B. Vármezö. 
A Hivatalos Közlöny a kiadónál : Lampel R. 
könyvkereskedésében (VI., Andrássy-út 21. sz.) 
rendelhető meg; előfizetési ára egy évre 5 K. — 
W. B. Buzásbesenyö. A népkönyvtárt a fóld-
mívelésügyi minisztériumtól vagy közvetlenül, 
vagy a főszolgabíróság útján kell kérni ; a 

közoktatásügyi miniszternek nem állanak ren-
delkezésére kiosztandó könyvek. —- K. P. 
Gulács. Lapunk hirdetései a kiadóhivatalra 
tartozván, azok tartalmáért is az egyetemi 
nyomda igazgatósága felelős s nem a szerkesz-
tőség. Lev.-lapját áttettük, miheztartás végett, 
a tud.-egyetemi nyomda igazgatóságához. — 
F. J. 21. A kir. tanfelügyelőségtől tessék 
megtudni ; mi úgy hisszük, hogy nem. — 
N. M. Baranda. Azt kérdi tőlünk, hogy: „mi 
ez? makacskodás, bizalmatlanság?" Ez bizony 
kanapé-pör, amivel mind a két fél okosan 
teszi, ha fölhagy. Reméljük, ért majd ebből a 
„kartársnő" is! — K. Bernát. A fölszerelés 
dolgában a kir. tanfelügyelőség útján fordul-
janak az egyetemi nyomdához. — Lajta-
vidéki. A tanító a heti óraszámon belül 
ingyen köteles tanítani az ismétlő-iskolában. — 
B. Gyula. Azt kell tisztába hozni, hogy öt év 
előtt az iskolaszék mily alapon adta az iskola 
földjét a tanító fizetésének javítására. Már 
akkor tisztában kellett lennie azzal a kérdéssel, 
hogv jogosan teheti-e ezt. — K. M. Bácsföldvár. 
A Hirsch-féle alapítvány helyei most mind 
el vannak foglalva. Ha új pályázat lesz hir-
detve, azt bizonyára lapunkban is közzéteszik. — 
M. Miklós. Ha a tanítói pályát elhagyja, a tanítói 
pályával járó katonai kedvezményeket is elve-
szíti. — F. Pál. Cs. Péterffy József, a minisz-
tériumba van berendelve. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötrös-alap köréből. A Tanítók 

Hunyadi Házának holnapi ünnepi avatására ma 
d. u. mintegy 30-an utaztak a fővárosból Kolozs-
várra. A házavató ünnepen, melyről lapunk jövő 
számában közlünk részletes tudósítást, jelen lesz 
a kolozsvári tudományos, egyházi, tanügyi és 
hivatalos világ színe-java. — Adomány. Szent-
ivány Oszkár ferendiai földbirtokos 20 koronát 
küldött az Eötvös-alapra, melyért az alap 
elnöksége a nemeslelkű adakozónak a nyilvá-
nosság előtt is köszönetet mond. — A gyara-
podás. P. év január 1.-től f. é. szept. 25.-ig 
összesen 947 új tag lépett be az alap kötelé-
kébe összesen 7.895 K befizetéssel. Az új tagok 
közt van 769 háromkoronás évdíjas és 168 ötven-
koronás részesjegyes tag. 

— A tanfelügyelőségek köréből. Kozma 
Ferenc kir. tanfelügyelő helyébe, aki a Tanítók 
Hunyadi-Háza gondnokává választatván, nyuga-
lomba vonult, a közoktatásügyi miniszter Kolozs-
megyébe dr. Csernátoni Gyula besztercenaszód-
megyei kir. tanfelügyelőt helyezte át. Dr. Cserná-
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tonit, aki Beszterce-Naszódban érdemes munkát 
végzett, távozásakor úgy a tanügyi, valamint 
a városi és megyei körök melegen ünnepelték. — 
Ugyancsak nyugdíjaztatását kérte Bihar megye 
nagyérdemű kir. tanfelügyelője: Sipos Orbán, 
akinek helyére Vasady Lajost nevezte ki a 
miniszter. Vasady előbb Arad megyében, majd 
utóbb Kecskeméten, mint az ottani tanfelü-
gyelői kirendeltség vezetője, végzett derék 
munkát. Kecskeméten úgy a hatóságok, vala-
mint a tanítóság szeretetét rövid idő alatt 
meghódította. Biharban fontos föladatok vár-
nak az új tanfelügyelőre, aki azonban előre-
láthatólag teljesen meg fog felelni e fölada-
toknak. 

— Az Uránia Szinház Amerikában. Mol-
nár "Viktor miniszteri tanácsosnak, az Uránia 
elnökének sikerült egy igen figyelemreméltó 
tervet megvalósítania : az amerikai elszakadt 
magyarság összetartására az ottani magyar tele-
peken állandósítani fogják az Uránia előadásait. 
Dömötöri Németh Péter, az Uránia amerikai 
megbízottja jelenti, hogy Amerikában midenütt 
nagy lelkesedéssel fogadták az eszmét, és mi-
óta a st-louisi kiállításon előadott magyar tárgyú 
darabok oly nagy sikert arattak, egymásután 
jelentkezik minden városból, ahol magyar egye-
sület van, az egyesületek részéről egy-egy vál-
lalkozó, aki hasonló előadások és hozzájuk való 
vetítőképek küldését kéri. Az első előadások 
New-Yorkban lesznek ; ott is, úgy mint St-
Louisban Budapest-e t, A magas Tát rá-1 és az 
Alduná-t fogják bemutatni s onnan küld szét 
a megbízott az Egyesült-Államok többi részeibe 
is hasonló tárgyú fölolvasásokat. Molnár Viktor 
elnök intézkedett, hogy a magyar művelődés-
történet összes ágazatai megírattassanak, s ki-
nyomatva és képekkel fölszerelve, az amerikai 
magyarságnak megküldessenek. Fokozatosan el 
fog így készülni, egy-egy órás előadásokban 
megírva : a hazai történelem, irodalom és 
művészettörténet, az egész ország leírása és 
tájképekben való bemutatása. 

— Ötvennyolc évig tanító. Az Ujság-ból 
vesszük át a következő közleményt: „Á Sárrét 
egyik községében, Szeghalmon a minap egy 
öreg tanító ment nyugalomba. A neve Bencze 
Péter. Működési ideje: ötvennyolc év. Ötven-
nyolc éve, 1846 óta folytonosan egy helyben 
és megszakítás nélkül nevelte az egyház vete-
ményes kertjének csemetéit. S mindig a leg-
nagyobb becsülés és tisztelet volt az osztály-

részé. Es fölnevelt kilenc gyermeket : három 
leányt, hat fiút. A kilenc gyermeke közül hat-
nak diplomát szerzett, mindent a maga kerese-
téből, kicsike tanítói fizetéséből. Gyermekei 
közül most három tanító, egy kántor, egy 
jegyző, egy óvónő. Mind jeles a hivatalában s 
mind tisztelt és szeretett. Az öreg tanító het-
venhat esztendős, ép, erős, egészséges, s most 
is csak nehezen szánta rá magát, hogy nyu-
galomba menjen (ötvennyolc esztendő után!), 
mert azt tartja, hogy még bírja a munkát . . . 
Még egyszer ideírjuk a derék, példás életű 
öreg tanító nevét, hogy sokan megjegyezzék 
maguknak: Bencze Péter a neve . . ." 

— Rövid hírek. A XX. század igazi nép-
nevelői c. közérdekű és nélkülözhetetlen munka 
szerzője arra kéri lapunk olvasóit, hogy mun-
kája megrendelésénél ne könyvkereskedőkhöz, 
hanem egyenesen hozzá forduljanak, mert így 
sokkal hamarabb és célszerűbb módon kapják 
meg, mint könyvkereskedők útján. A mű szer-
zője : Sassi Nagy Lajos, szegedi tanár. A har-
madik javított és bővített kiadás ára portóval 
együtt csak egy korona 60 fillér. A 205 oldal-
nyi munkát mindenkinek őszintén ajánljuk. — 
Gyűlések. Az Udvarhely vármegyei Tanító-
Egyesület „Homoródvidéki Járásköre"' f. évi 
október 6.-án, d. e. 9 órakor, Derzsben, az 
állami iskola helyiségében, a székelyudvarhelyi 
hírlapokban közrebocsájtott tárgysorozattal gyű-
lést tart. A veszprémvidéki róm. kath. tanító-
kör f. évi őszi közgyűlését október hó 6.-án 
tartja Veszprémben. 

— Fölszólítás. Nyugtatványaik mielőbbi 
szíves beküldésére fölszólítjuk a következő 
urakat : Mezey Mihály (4 K), Simon Lajos (6 K), 
Wagner János (41 K), K. Nagy Sándor (7 K), 
Végh István (10 K), Kardos Árpád (10 K), 

j Medgyesi János (8 K), Loveczky Ernő (8 K). 
— Halálozás. Szente József budapesti II. ker. 

áll. tanítónőképző-intézeti nyug. igazgató-tanár, 
1848/49-iki honvédhadnagy, f. hó 20.-án, éle-
tének 80-ik évében, rövid szenvedés után az 
Urban elhunyt. — Id. Vigh Ferenc nyug. róm. 
kath. kántortanító Békésen f. hó 21.-én életé-
nek 79. évében elhúnyt. Áldás emlékökre! 

Tartalom : Népiskola és népművelődés. Burián 
Albert. — Románia és Magyarország. Barabás Endre. — 
Népiskolai munkánk eredménye. IX. Postai Péter. X. 
Göttl Mariska. XT. Hoffmann Richárd. XII. Ország 
Gábor. XIII. Székely István. — Külföldi lap az új 
népoktatási törvényjavaslatról. — M. T. Orsz. Bi-
zottsága. — Magyar Tanítók Naptára. — Sziin-
óra : Házavatásra. — Irodalom. — Hivatalos rész. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz Józse f dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T OK. 
A pozsonyeperjes i 800 K és lakással javadal-

mazott I. tanítói állásra szept. 30-ig pályázatot hir-
detünk. Yele kapcsolatos a kath. kántorság, melynek 
javadalmazása 7 hold szántóföld, közmunka 6 holdra, 
150 kéve rőzse, 22 mérő rozs, stólakép 130 K. Kér-
vények az iskolaszékre címzendők. (1389—III—3) 

A diósgyőri ev. ref. egyház egyik tanítói állása 
elköltözés folytán megüresedett. Fölhivatnak a pá-
lyázni kívánó oklevelesek, hogy ez állásra, mely 800 
korona készpénz-fizetéssel, lakással és tüzelőfa élve-
zéssel van egybekötve, kérvényüket a lelkészi hivatal 
címére ez évi szeptember hó 29-ig nyújtsák be. A 
megválasztott tanító kötelessége : az I—Il-ik osztály 
önálló vezetése. Megjegyeztetik, hogy orgonálni tudók 
előnyben részesíttetnek s kilátásba helyeztetik, hogy 
e kvalifikációval bíró tanító 200 korona pótdíjban 
részesül. Marsalko Endre, lelkész. Dr. Derczeny Imre, 
főgondnok. (1416—II—2) 

Báró Harkányi Frigyes Gyoma határában fekvő 
zsófiamajori gazdaságában fönntartott tanyai iskolá-
ban a tanítónői állás megüresedvén, erre ezennel 
pályázat hirdettetik. Az illetmények a következők : 
500 korona készpénz, 16 hl. búza, 4 hl. árpa, 12 hl. 
tengeri, 1 tehéntartás, 2 sertésjárás, 36 kg. petroleum 
és minden tanköteles után 2 korona tandíj. Pályázni 
óhajtók bizonyítvány-másolatokkal fölszerelt folya-
modványaikat az alulirott központi irodához juttassák. 
Csakis kellő képesítéssel bíró folyamodók vétetnek 
figyelembe. Az állás f. é. október 1-én foglalandó el. 
Budapest, 1904 szeptember hó 9. Báró Harkányi 
Frigyes gazdasági központi irodája, Budapest, VI., 
Andrássy-út 4. sz. (1396—III—2) 

A pusztaszabolcs i róm. kath. osztatlan népisko-
lánál a tanítói állás a volt tanítónak nyugdíjaztatása 
folytán megüresedvén, arra ezennel pályázat hirdet-
tetik. Az áilás évi javadalma a következő: 1. Termé-
szetbeni lakás a szükséges mellékhelyiségekkel. 2. 
Készpénz-járandóság 950 korona. 3. 12 köbméter 
puhafa. 4. 5 drb sertéstartás. 5. Egy hold kukorica-
föld, megmunkálva. 6. Ve hold kenderföld. 7. '/>g hold 
káposztáskert. 8. Az uradalmi tehenészetből napon-
ként 2 (kettő) liter tej. A pályázni óhajtó róm. kath. 
okleveles tanférfiak okmányokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket őmélt. br. Springer Gusztáv nagybirtokos 
úrhoz címezve, legkésőbb f. évi október hő 1-éig 
küldjék a pusztaszabolcsi (Fehér m.) tiszttartói hiva-
talhoz. U. pósta s vasúti állomás Adony-Szabolcs. Az 
október 1-én túl érkező kérvények figyelembe nem 
vétetnek. Csöngedi Gyula, plébános, elnök. 

(1370—II—2) 
Zsombolyán (Torontál m.) a szt-kereszt.ről c. 

irgalmas nővérek Jesuleum-intézetében a polg. leány-
iskolához egy polg. isk. okleveles tanítónő kerestetik, ki 
anyelvtudományi és történelmi szakcsoportra képesítve 
van. Fizetése : 500 kor., az intézetben lakás és teljes 
ellátás. A folyamodvány az intézet főnöknőjéhez (tiszt. 
Kertész M. Leonarda nővérhez) küldendő. Az állás 
azonnal elfoglalandó. (1447—11—2) 

A tatárfalvai ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése 900 korona, melyből 742 korona 
államsegélypénz, mely havi részletekben fizettetik ; 
csinos, úri lak, házikerttel. Pályázati határidő szep-
tember 30. ; az állomás azonnal elfoglalandó. Pályázat 
Tatárfalvára, ref. lelkészi hivatalhoz címzendő. Pósta 
Csenger, Szatmár megye. (1460—11—2) 

A bodajki ev. ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Díjlevele a közigazgatási hatóság által 
694 koronára van értékelve, mihez okleveles tanító 
részére még 104 korona államsegély járul. Pályázók 
kellően fölszerelt kérvényeiket okt. 15-ig alulírotthoz 
küldjék. Bodajk, 1904 szeptember. Maller Károly, 
reform, lelkész. (1472 -11—2) 

A b é n y e i (Pest m.) ág. hitv. ev. egyház elemi 
iskolájának I—III. osztályához tanítót keres. Fizetése 
egy bútorozott szoba és 800 korona. Jelentkezni lehet 
okt. l-ig alulírottnál. Riecsánszky, lelkész. 

(1450—II—2) 
Szent imre i (Pest megye) reform, fiókegyház 

tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése az egyháztól 
és államtól összesen 800 korona, lakás, kerttel. Köte-
lessége : az elemi és ismétlő-iskolaköteles növendé-
keket tanterv szerint vezetni, kiknek száma 40—50. 
Csak reform, vallásúak pályázhatnak, szeptember 30-ig. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok a fülöp-
szállási lelkészi hivatalhoz intézendők. (1451—II—2) 

A darufalvai (Sopron megye) községi iskolánál 
lemondás folytán megüresedett osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdetek. A tanítói javadalmazás áll 800 
korona készpénzből, szabad lakás és a tanítói szobá-
nak szabad fűtéséből. Pályázati kérvények folyó évi 
októbor 10-ig alulírottnál nyújtandók be. Darui:Iva, 
1904 szeptember hó 17-én. Illeditsch Nándor, községi 
iskolaszéki elnök. (1474—II—2) 

Az alsó-eörsi (Zala m.) ref. tanítói állás java-
dalma, lakáson és kerten kívül: 12 kila rozs; 42 kiló 
hús ; 28 kiló só ; 8 kiló faggyú ; 4 hold 300 QÖ1 
szántóföld; 1 hold 380 H-öl rét; 380 Q ö l kert; 
4 öl kemény tűzifa ; a földbirtokokat egyház munkál-
tatja, adójukat fizeti, a fát meghozatja, fölvágatja; 
minden házcsaládtól 7 liter must ; tandíj a kisebbek-
től 1 K 40 f, nagyobbaktól 1 K 80 f; gyermekek 
száma 50 körül ; ismétlő-iskolások tanításáért 24 K ; 
államsegély 252 K ; stóla. Kötelesség : az itt szokott 
kántortanítói teendők. Pályázatok szept. 30-ig kül-
dendők Balatonfüredre, az ev. ref. esperesi hivatalhoz. 

(1432—II—2) 
A n a g y s z e b e n i belv. rk. elemi fiúiskolához a fő-

tanítói, vagy előléptetés esetén a 4-ik tanítói állásra, 
mellyel a kántori összes teendők is járnak, ezennel 
pályázatot hirdetek. A főtanító javadalma : 1400 kor. 
törzsfizetés, 100 kor. lakbérjárulék és a törvényes kor-
pótlék. A 4-ik tanítói állás javadalma: 1100 kor. 
törzsfizetés, 100 kor. lakbérjárulék és a törvényes 
korpótlék. A kántori teendők külön 600 koronával 
díjaztatnak. Csak az egyházi szertartásokat teljesen 
ismerő, az orgonálásban kitűnően jártas és úgy a 
tanítóságra, mint a kántorságra képesítő oklevéllel 
bíró oly róm. kath. kántortanítók pályázhatnak, kik 
az iskolában a tanítást, valamint a szent ténykedé-
seknél az egyházi éneket magyar és német nyelven 
tökéletesen vezetni képesek. Megjegyzem : a) hogy a 
kinevezendő egy egész osztály vezetékével és tanítá-
sával lesz megbízva ; b) hogyha a főtanítói állás kül-
pályázóval fog betöltetni, akkor az illető tartozik a 
.kántorságot is elvállalni, mely esetben a 4-ik tanítói 
állásra hirdetett pályázat elesik. A mindkét nyelven 
szerkesztett és szabályszerűen fölszerelt kérvények 
folyó évi október hó 6-ig alulirotthoz küldendők. Nagy-
Szeben, 1904 szept. 6. Gidófalvy Gergely, prépost-
plébános. (1372—III—2) 

Bazin szab. kir. r. t. város hat osztályú köztégi 
elemi iskolájánál nyugdíjazás folytán megüresedett 
tanítói állást elnyerni óhajtók fölhivatnak, hogy kel-
lően fölszerelt folyamodványaikat f. évi október hó 
1-éig az alulírt iskolaszéki elnöknél nyújtsák be. 
Ezen állással évi 1000 korona fizetés és 200 korona 
lakbérátalány jár. A német és tót nyelvben való jár-
tasság is igényeltetik. A választásnál, a váltakozó 
sorrend szerint, római katholikus pályázók, valamint 
a zenében jártasak előnyben részesülnek. A megvá-
lasztott állását azonnal köteles elfoglalni. Bazin, 1904. 
évi szeptember hó .14-én. Lovag Meissl Ferenc, iskola-
széki elnök. (1478-11—2) 

Okleveles, róm. kath. tanító, ki az idén végzett, 
sürgősen állást keres. Ter Sándor, A r a n y o s m e g y es 
(Szatmár m.). (1515—1 — 1) 
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A k ö v e s g y ü r i uradalmi pusztai iskola számára f. 
évi október l-re kerestetik egy róm. kath. okleveles 
tanítónő, ki önállóan az elemi osztályokat taníthatja. 
Évi fizetés 600 korona, 20 méter tűzifa, 2 darab ö .eg 
sertés legelő, circa 1600 Q-öl kert, 600 [J-öl bur-
gonyaföld, 3 liter tej naponta, és szabad lakás. 
Folyamodványok, bizonyítványmásolatokkal, melyek 
vissza nem adatnak, az iskolafönntartóhoz, Meiler 
Dávid, Tótvázsony, Veszprém megye, intézendők. 

(1482—II—2) 
Landoki szepesmegyei róm. kath. kántortanítói 

állomásra október 8-ig pályázat nyittatik. Javadal-
mazása : I. Tanítói : 1. Készpénzben a községtől 244 
kor. 2. Tandíj 160 kor. 3. Földjövedelem : a,) 7481 (H° 
szántóföld haszonélvezete 120 korona értékben ; b) 
legeltetési jog 16 korona értékben. 4. 24 köbm. 
tűzifa házhoz szállítva 48 korona értékben. 5' Az 
iskola fűtésére minden gyermek után 20 fill., összesen 
24 korona. II. Kántori : l. Az angyali üdvözletre való 
harangozásért 40 korona, minden temetési harango-
zásért 16 fillér. 2. Fű a határmesgyén 2 korona ér-
tékben. 3. 18 pozsonyi mérő árpa 90 kor. értékben. 4. 
Consipatio alkalmával a hitközségtől 20 kor. 5. Éven-
kénti háromszori éneklés címén 30 kor. 6. A gyónásra 
köteles lelkek összeírásáért 20 kor. 7. Stóla, oft'er-
torium és coleda címén 100 kor. 8. Ostyasütésért 8 
korona. Tannyelv tót-magyar. Kérvények intézendők 
Greschik Rezső r. kath. plébánoshoz Szepes-Tótfalvára. 

(1492—1—1) 
To lna -Kéty ág. hitv. ev. hitközség I-ső számú 

tanítói állása nyugdíjaztatás, Il-ik számú pedig lemon-
dás folytán üresedett. Mindkettőre pályázatot hirdet. 
Kötelességek : elsőnek a 3 felső, másodiknak a 3 alsó 
Oiztályt a fönnálló tanterv szerint tanítani, kántori 
teendőket fölváltva teljesíteni és a lelkész urat aka-
dályoztatása esetén helyettesíteni, nemkülönben az 
összes egyházi írásbeli munkákat együttesen végezni. 
Javadalmazások : elsőnek szabad lakás, gazdasági mel-
léképületek és kerttel. Készpénz és tandíj 86 kor. ; 
földjövedelem 87 kor. ; négy öl fa 144 kor. ; termé-
nyekben 427 korona; szolgálmányokban 365 korona ; 
gazdasági ismétlők oktatásáért 120 korona az államtóli 
korpótlék; végre kántori fizetés 220 korona. Máso-
diknak : szabad lakás, gazdasági épületek és kerttel ; 
készpénz 500 kor. ; 1 öl fa 36 kor. ; tandíj 21 kor. ; 
államsegély 264 kor. ; kántori fizetés 100 korona és 
1 öl fa 36 korona. A pályázati kérvények alulirott-
hoz f. é. október 6-ig küldendők be. Tannyelv : ma-
gyar-német. Tolna-Kéty, 1904 szeptember 21-én. 
Hammel Alajos, ev. lelkész. (1497—1 — 1) 

A muravid i róm. kath. népiskolához másodtanító 
kerestetik. Fizetése : évi 800 korona, havi előleges 
részletekben, 1 hold föld és ez idő szerint 60 korona 
lakbér. Kötelessége : a 2., 3. és 4. osztályokat — s 
amennyiben jelentkező lesz — az 5. és 6. osztályokat 
is, úgy az ismétlőleányokat tanítani ; az összes tanu-
lókat templomba és körmenetekre vezetni s ott rájok 
felügyelni. Mert a tannyelv magyar és horvát, a 
horvát nyelvet némileg is bírók előnyben részesülnek. 
Állását a megválasztott évközben hasonló állással föl 
nem cserélheti. Okleveles férfitanítók kérvényeiket 
küldjék be az iskolaszék elnökségéhez október 15-ig. 
Muravid (Muraköz). Pósta helyben. Az iskolaszék. 

(1489-1—1) 
B a r o m l a k - v e r z á r i (Bihar m.) egyesített fiók-

egyháznál a róm. kath. kántortanítői állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazása: 1. Hitközségtől 80 
korona. 2. Egyházmegyei alapítványokból 598 kor. 
3. 4 hold (12u0 C'-ö1) f ö l d és kert.'4. 40 (negyven) 
szekér tűzifa beszállítva, melyből a tanterem is fütendő. 
5. Kántorális stólajövedelem és természetbeni lakás. 
A tót nyelv némi bírása szükséges. Pályázati kérvé-
nyek október 7-ig a széplaki rkath. plébániai hivatal-
hoz intézendők. (1510-1—1) 

A kisboldogasszonyi plébániához tartozó Stodra 
községben az osztálytanítói állás megüresedett. Jöve-
delme : 800 korona, egy bútorozott szoba, és fűtés, 
I kert és takarítás. Folyamodványok a kisboldog-
asszonyi iskolaszékhez október 15-ig címezendő. Zené-
ben jártasok előnyben részesülnek. Pósta Zemenye. 

(1479—1—1) 
A z ó l y o m p ó n i k i róm. kath. tót-magyar nyelvű 

kántortanítói állásra pályázhatni. Javadalma 106 kor. 
államsegély, 750 korona évi fizetés, kétszobás lakás, 
melléképületek, két kert A tanító köteles kántortanító-
sággal egybekötött teendőket végezni. Végleges 
kinevezésre számíthatnak, kik már véglegesen alkal-
mazva voltak, ellenben csak egy próbaév leteltével. 
A kellően fölszerelt folyamodványok a besztercebányai 
m. kir. erdőigazgatóságra címzendők s október 15-ig 
az iskolaszék elnökéhez beterjesztendők, Pónikon. 
Kekát József, elnök. (1514—1—1) 

A póniki (Zólyom megye) ág. h. ev. egyházközség 
kántortanítót keres. Kötelessége : az alsó három osztály 
vezetése, az ismétlősök fölváltva tanítása és a kántori 
teendők fölváltva végzése. Javadalma : o) tanítói kész-
pénzben 722 kor., terményekben 284 kor. 80 fill. ; 
fi) kántori készpénzben 125 kor. 40 fill., termények-
ben 24 kor. Tannyelv : tót-magyar. Csak okleveles 
tanítók pályázhatnak október 8-ig. A kérvények az 
alulirotthoz küldendők. Izák Gábor, lelkész. 

(1486—II—1) 
Az ecséd i (Heves megye, u. p. Horth) róm. kath. 

népiskola 111—Vl-ik leányosztályának tanítói állomá-
sára október 2-ra pályázat hirdettetik. Csak férfitaní-
tók pályázhatnak. Javadalma : a templom pénztárából 
800, azaz nyolcszáz korona, negyedévi előleges részle-
tekben ; kis szobából, konyhából, kamarából, fásfél-
szerből álló lakás ; körülbelül egy negyed hold kert 
és 10 métermázsa kőszén fűtésre. Kötelessége : a fönt-
nevezett osztály tanulóit az előírt tantárgyakban ön-
állóan oktatni. Kellően fölszerelt kérvények alulírthoz 
intézendők. Dolánszky Alajos, iskolaszéki elnök. 

( 1 4 8 7 - 1 - 1 ) 
Pályázat a c s i k l á z á r f a l v l (Csik m.) magyar tan-

nyelvű, államilag segélyezett községi elemi népiskolai 
tanítói állásra. Evi javadalmazás : 800 kor. készpénz-
fizetés ; 5 öl száraz bükkfa, avagy 60 kor. faátalány ; 
tisztességes lakás, külön sütőház és kamrával és mel-
léképületekkel, valamint szép gyümölcsös és nagy 
veteményes kert ; illetőknek törvényes korpótlék állam-
segélyből. A gazdasági ismétlő-iskolaérti tiszteletdíj 
utalványozás alatt. Kötelmei: a mindennapi I—VI. 
osztályú vegyes és a gazdasági irányú ismétlő-iskola 
törvényszerinti vezetése, faiskola kezelése, róm. kath. 
hitoktatás ellátása, énektanítás, és a népkönyvtár 
kezelése. Kellően fölszerelt kérvények — melyben a 
róm. kath. kántori képesség is igazolandó — folyó 
évi szept. hó 30-ig a községi iskolaszéki elnökséghez 
intézendők Csikkozmásra, u. p. Csikszentmárton. 
Bardocz István, plébános, isk.-széki elnök. Virág József, 
gondnok. (1490-1—1) 

Helyettest keresek október elsejétől augusztus végéig. 
Havi fizetés hatvanöt korona, bútorozott lakás, fűtés-
sel. Egy osztály vezetése, ismétlő fölváltva. Okleveles 
férfitanítók egyszerű levélben szíveskedjenek hitelesí-
tett oklevél-másolatukat beküldeni. Magyarszö l -
g y é n b e n (Esztergom m.) Szvoboda Román. 

( 1 4 9 3 - 1 - 1 ) 
Jó hangú kántorsegédet keresek, ki ügyesen orgo-

nál, misét és temetéseket végezni tud. Oklevél nem 
kívántatik. Fizetése : mosás és ágynemű kivételével 
teljes ellátás, havi 20 korona. Csima Béla kántor, 
Miskolcon. (1510-1—1) 

Tanítói vagy nevelői állást keresek, kitűnő műkö-
dési bizonyítvánnyal ; beszélek magyarul, németül. 
Cím : „Tanító", Csurgón, Diófa-utca 428. 

( 1 4 9 6 - 1 - 1 ) 
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Dötki róm. kath. kántortanítói állásra október 
15-ig délelőtt pályázhatnak. Javadalom : szabad lakás, 
negyed belsőséggel, községtől 520 Iv, Veszprémből 
47'50; tandíj 60, államsegély 200 K. Állás azonnal elfog-
lalandó. Kérvények Takáts József plébános címére 
Pakodra (Zala megye) küldendők. (1494—II—1) 

Gyömrö nagyközségben, Budapest mellett, róm. 
kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma: természetbeni lakás kerttel, 386 K államsegély, 
100 K alapítványokból, 56—60 pár után 1 véka rozs 
és 50 f, valamint megfelelő stólajövedelem. Állam-
segély fölemelése folyamatban. Üllői plébánia. 

(1508—11—1) 
Bükösdl (Baranya m.) kántortanítói állomásra 

pályázat hirdettetik október 11-ig. Próbaéneklés októ-
ber 10. Jövedelme: 800 korona készpénz, korpótlék, 
9 öl fa, negyed kültelek. Tisztán tanítói : 1014 ko-
rona, kántori 200 korona, két szoba, istálló, belsőség. 
Tannyelv : magyar. Folyamodvány esperességhez kül-
dendő, Szent-Dienesre. (1511—1—1) 

Fólya temesmegyei községben a rk. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : szabad 
lakás két szoba, konyha és melléképületekkel és 
kerttel ; 800 korona készpénz, 10 korona iroda-, 20 ko-
rona tanítógyűlésre úti-átalány ; 6 méter kemény 
tűzifa ; egy öl szalma ; stólailleték 500 lélek után. 
Kötelezettség : vasár- és ünnepnapokon a kántori 
teendők végzése és a rendes iskolanapokon kívül 
gazdasági ismétlő-iskola tartása. Tannyelv : magyar-
német. Személyes megjelenés szükséges. Kellően föl-
szerelt kérvények október 2-ig a fólyai róm. kath. 
iskolaelnökség címére küldendők. Pólya, 1904 szeptem-
ber 3-án. Schwarz Mihály, iskolaszéki elnök. 

(1341—1—1) 
A miavai ág. ev. egyház Polánka-irtványban levő 

iskolájánál megüresedett tanítói állomásra pályázatot 
hirdet. Jövedelem : lakáson és kerten kívül 600 kor. 
készpénzben, 50 pozs. mérő rozs, 2 hold szántóföld és 
6 öl fa, melyből a tanterem is fűtendő. Kellően föl-
szerelt kérvények alulírott iskolaszéki elnökhöz f. évi 
október hó 10-ig küldendők. Az állomás október 20-án 
foglalandó el. Valásek Samu, ev. lelkész. (1500—I—1) 

Minthogy megválasztott tanítónk időközben lemon-
dott, Szakályba (Tolna vm.) a II. számú róm. kath. 
férfitanító-állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
600 korona törzsfizetés, egy bútorozott szoba fűtéssel 
és tisztogatással, 120 korona lakbérpótlék és 40 ko-
rona kertilletmény ; ha a természetbeni lakást igénybe 
nem veszi, akkor a lakbérpótlék 160 kor. Kötelme : 
egy tanteremben önállólag tanítani, az ismétlőket 
oktatni és a kántorságban segédkezni. Csak képesített 
tanítók pályázhatnak. Megválasztott állását évközben 
csak kántortanítóvá leendő megválasztatása esetén 
hagyhatja el. Állomás azonnal elfoglalandó. Iskolaszék. 

(1503-1—1) 
A baranyakisfaludi róm. kath. oszt.-tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 800 kor., egy 
kis előszobás bútorozott szoba és egy öl fa. Kötelmek : 
az I., II. és III. oszt. oktatása, a kántoriakbani segéd-
kezés, a kántortanító akadályoztatása esetén a kán-
toriak elvégzése, az ismétlősök egyik nembeli osztályá-
nak oktatása. Tanítási nyelv : magyar-német. Pályázati 
batáridő 1904 okt. 16. Csak nőtlen és a kántoriakban 
kellő jártassággal bíró férfitanítók pályázhatnak. 
Iskolaszék. (1504—1—1) 

Rk. vallású, okleveles tanítónő sürgősen állást keres. 
Szíves megkeresések kéretnek Zsigmond Dezsőhöz, 
V. ker., Csanády-utca 3., Budapest. (1509—II—1) 

Cseklészi (Pozsony megye) községi iskolához 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 
800 kor., ismétlősök oktatásaért 66 kor., fél öl fa és 
lakás. Kézimunkát is köteles tanítani. Folyamodvá-
nyok október 8-ig iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(1502—1—1) 

A hegybánya i (Hont m.) róm. kath. kántortanítói 
állásra f. évi október 15-ig pályázat hirdettetik. A 
magyar-tót állomás jövedelme 806 korona. Köteles-
sége : a II. osztály tanítása s a kántori teendők vég-
zése. A fölszerelt folyamodványok, 1 koronás bélyeggel 
ellátva, a nagyméltóságú földmívelésügyi m. kir. 
miniszter úrra, mint kegyúrra címezve, alulirotthoz 
küldendők Hegybányára. Litassy János, ker. tan-
felügyelő. ( 1522-1 -1 ) 

A megürült Ol'SOvai r. k. kántori állásra f. évi 
október hó 10-ig pályázat hirdettetik. Évi fizetés : havi 
utólagos részletekben 1000 korona, szabad lakás 2 
szoba és 3200 lélek után stóla, 250—300 korona. Próba-
éneklés október 12-én délelőtt 10 órára tűzetik ki ; 
német és magyar nyelv tudása, zenei képzettség, 
valamint egyházi énekkar vezetése kívántatik. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Halmay Károly, r. k. plé-
bános, egyházi elnök. Orsova, 1904 szeptember 24. 

(1523—II-1) 
A t lmári (Szabolcs) róm. kath. új tanítói állásra 

pályázat. Javadalma : két szoba, konyha, kamra, pince, 
istálló, fáskamra, sertésól, 245 Q'-öl kert; 7 kh., 112 
• - ö l szántó, 2 kh. 908 Q-öl kaszáló (kat. tiszta jöve-
delmük 109 kor. 40 fill.) ; a politikai községtől segély 
200 kor., államsegély 491 korona. Kötelessége: a 
mindennapi és esetleg az ismétlő tanköteleseket a 
püspöki tanterv szerint — a vallástanban is — ok-
tatni, nevelni s földjavadalma után is minden, még 
az esetleges ártéri adót is fizetni. Oklevellel s egyéb 
bizonylatokkal fölszerelt kérvények folyó évi október 
hó 16-ig Halász János plébánoshoz, Rakamazra kül-
dendők. Állomás november 1-én elfoglalandó. 

(1524-1-1) 
Betöltendő a tornyai hat-tantermes állami elemi 

iskolánál évi 800 korona fizetés, 200 korona személyi 
pótlék és szabályszerű lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állo-
más elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, gör. kel. vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal fölszerelt kérvényeiket, a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez címezve, legkésőbb 1904. 
évi október hó 10-ig Csanád vármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál, kisded-
óvodáknál, állandó gyermekmenedékházaknál már 
alkalmazott, a gör. kel. szerb kántori teendőkben 
jártas, ezeknek a tornyai gör. kel. szerb hitközségtől 
esetleg nyerendő külön megbízatás és díj mellett 
köteles elvállalására alkalmas és hajlandó tanítók 
előnyben részesülnek. Makón, 1904 szeptember hó 
20-án, Groó Vilmos, kir. tanácsos, Csanád vármegye 
kir. tanfelügyelője. í50/h—I—1) 

A torontálmegyei Szárcsa község községi jellegű 
iskolájánál üresedésben levő Il-ik (felsőbb) osztálybeli 
tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalmazás : 
1200 korona évi készpénzfizetés s a törvényes ötöd-
éves korpótlék ; azonkívül szabad lakás, mely 3 szo-
bából, konyhából, éléskamrából, pincéből, padlásból, 
udvarból és 1/a hold házikertből áll. A megválasztott 
tanító e nembeli törvényes teendőin kívül köteles a 
kántori összes teendőket elvégezni, melyekért a stóla-
jövedelmen kívül semminemű más díjazásra igényt 
nem tarthat. Előléptetés esetén az 1-ső osztálybeli 
tanítói állás lészen betöltendő. Javadalmazás : 1000 
korona évi készpénzfizetés s a törvényes ötödéves 
korpótlék ; ezenkívül szabad lakás, mely 2 szobából, 
konyhából s '/s hold külső konyhakertből áll. Köte-
lessége : a törvényszabta tanítói teendőkön kívül a 
kántori teendőkben segédkezni. Tanítási nyelv ma-
gyar-német ; pályázati határidő f. é. október hó 10. 
Október hó 4-én tartandó orgona- s énekpróbára 
minden pályázó személyesen megjelenni tartozik. 
Szárcsán, 1904. évi szeptember 23-án. Bäsch Péter, 
iskolaszéki elnök. (1531—I—1) 
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A Néptanítók Lapja 38-ik számában közlött theés i 
ág. liitv. evang. levita-tanítói állásra hirdetett pá-
lyázat október 8-ig meghosszabbíttatik. Kérvények az 
ott közlött helyre küldendők. (1525—1—1) 

Jeles oklevéllel, kitűnő bizonyítvánnyal, róm. kath., 
nőtlen tanító, magyar vidéken tanítói állomást keres 
oly helyen, hol kosztot is kaphat. Ajánlatok „Tanító" 
címen ázakolcára (Nyitra m.) intézendők. 

(1526—II—1) 
A ki igypusztai ev. ref. 6 osztályú vegyes elemi 

iskola tanítói állására pályázat nyittatik. Fizetés : 
800 korona államsegély, másfél öl tűzifa, ami tan-
díjjal együtt 170 korona díjlevél szerint. Tisztességes 
lakás, kerttel, melléképületekkel. Okleveles tanítók 
október 15-ig pályázhatnak. Ev. ref. lelkészi hivatal 
Nyüved, u. p. Paptamási. (1527—II—1) 

A lemondás folytán megürült cse ledobokai 
magyar-német tannyelvű kántortanítói állomás betöl-
tése céljából október 20-ig pályázat nyittatik. Java-
dalma : 1. Természetben tisztességes lakás. 2. A köz-
ségben levő 45 házaspár után, házaspáronként 3/4 
pozs. mérő rozs = 222/< — 133 K. 3. Minden házas-
pár után 1 K 20 fill. = 54 K. 4. Hat itce bor à 
16 fill. = 43 K 20 fill. 5. 2 öl fa — 48 K. 6. Iskola-
fűtésre 2/4 öl fa = 12 K. 7. Két hold szántóföld és 
74 hold rétnek megmívelése és jövedelme 110 K. 8, 
Minden iskolás gyermek után 1 K (a gyermekek 5 évi 
átlaga 30) 30 K. 9. Ismétlő-iskola 24 K. 10. Stóla 
10 K. 11. Javított fizetése, a hitközségtől 140 K. 12. 
Az egyházmegyei hatóságtól további intézkedésig 
(2 évre) 116 K. 13. A jelenlegi plébánostól, míg a 
sombereki plébánia jövedelmét élvezi 100 K, összesen : 
820 K 20 fill. A választás okt. 24. Az oklevéllel bíró 
pályázók okmányaikat a dunaszekcsői esperesi hiva-
talnál nyújtsák be. Személyes megjelenés előny. 
Sombereken, 1904 szeptember 21. Geliring Fülöp, 
plébános. (1513—1—1) 

Az újpalotai (Nagyvárad szomszédságában, vasúti 
állomás) róm. kath. kántortanítói állomás üresedésbe 
jővén, arra ezennel pályázat hirdettetik. Javadalma-
zása: 1. Közös kántortanítói fizetés: 252 korona. 2. 
Tisztán kántori javadalom : a) szentmise-alapítványok 
után évenként :J146 K 98 fill. ; bj stólából körülbelül 
43 korona. 3. Tisztán tanítói fizetés : aj évi díjazás 
a község pénztárából : 104 K; b) ismétlő-iskolások 
oktatásáért a község pénztárából : 40 K ; c) 19 kat. 
hold, 457 Qj'öl szántóföld haszonélvezete, átlagban : 
462 K ; dj a községtől 12 köböl kétszeres, átlag : 
168 K; ej a községtől 3 öl kemény tűzifa, beszál-
lítva : 120 K ; f j 100 koronás ötödéves korpótlék (öt 
ízben) ; g) három szoba, konyha és kamarából álló 
lakás, istálló és faszín, házikerttel. Tannyelv magyar, 
de a német nyelv ismerete is szükséges. A folyamod-
ványok a várad-kerületi róm. kath. esperesi hiva-
talhoz, Nagyvárad-Olasziba, legkésőbb október 17-ig 
beküldendők. A próba, illetve a választás okt. 20-án 
d. e. 10 órakor Új-Palotán történik, melyen a szemé-
lyesen megjelenők előnnyel bírnak. Dencs János 
várad-kerületi esperes és n.-várad-olaszii plébános. 

(1539—11—1) 
A fehérmegyei bicskei reformált egyház segéd-

tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése : 800 
korona, 4 méter tűzifa, bútorozott szoba, ágynemű 
nélkül. Állás azonnal elfoglalandó. Nőtlen egyének 
pályázhatnak. Határidő októker 9. Balogh György, 
lelkész. (1540-11—1) 

Okleveles tanítót keresek Ajkarendekre (Veszprém 
megye). Évi fizetés : 800 kor., szoba, fűtéssel. Férfi-
tanítók és a német nyelvben jártasak előnyben része-
sülnek. Megválasztott ebben a tanévben mint helyettes 
szerepel, egy óv elmultával véglegesítve leszen. Kér-
vények azonnal az ajkarendeki plébános úrboz kül-
dendők. (1543—1 — 1) 

Lopér-i (Zólyom m.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat nyittatik. Jövedelme : a hitközség-
től 590 kor., erdőkincstártól 140 kor., stőláris jöve-
delem 220 kor., 35 méter tűzifa, három hold szántó 
haszonélvezete, lakás, kerttel. Véglegesítésre csak azon 
pályázók számíthatnak, kik eddigelé mint rendes 
tanítók működtek. Kellően fölszerelt, bélyeges és a 
nagytekintetű m. kir. Erdőigazgatősághoz, Beszterce-
bányán, címzett folyamodványok 1904 okt. hó 15-ig 
az alulirotthoz küldendők. Garam-Szent-Miklós (u. p. 
Zólyom-Szent-András), 1904 szept. 24. Gáspár Ferenc, 
egyházkerületi tanfelügyelő. (1535—I—1) 

Túrkevén (J.-N.-K.-Szolnok megye) 568 • - ö l e s 
kerttel s melléképületekkel bíró, kétszobás, róm. kath. 
kántortanítói állomás betöltése végett 1904 október 
11-én énekpróba lesz. Jövedelem: 930 korona kész-
pénz, 2—2 korona tandíj, 1 korona kis temetésért, 
2 korona nagy temetésért, azonfölül minden aktusért 
1 korona, búcsúztatásért személyenként kiskorútól 
50 fillér, nagykorútól 1 korona. Á hívek száma 840. 
Korpótlék az állampénztárból. Az állomás a jelenlegi 
kántortanító elköltözése után foglalandó el. A folya-
modványok október 9-ig beterjesztendők. A róm. kath. 
iskolaszék. (1541—1—1) 

Xiókútra (pósta : Zirc) kántorságban segédkező ok-
leveles róm. kath. osztálytanító kell mielőbb. Java-
dalma nyolcszáz korona, bútorozott szoba, fűtésre fa. 
Iskolaszék. (1536—1—1) 

Dunakeszin (Pest mellett) a róm. kath. iskola Il-ik 
osztályában tanítói állás azonnal betöltendő. Java-
dalma : községtől 600, államsegélyből 200 korona ; 
egy öl fa és kert ; kántorfőtanítói laknál egy bútoro-
zott szoba, előszobával. Kérvények október hó 9-ig 
az iskolaszékhez küldendők. Személyes bemutatkozás 
esetleg előnyös. (1542 -1—1) 

H I R D E T É S E K . 

JUHAY ANTAL gyakorlati vezérkönyvei 
az elemi népiskola I., II., III. és IV. osztályában köte-
lezett összes tantárgyak tanításában kalauzolják a 
tanítót. Hatósági ajánlás és intézkedés folytán ezek a 
művek a székesfőváros valamennyi elemi népiskolai 
könyvtára részére beszereztettek. Egy-egy osztály teljes 
vezérkönyve 5 korona. K a p h a t ó k : JUHAY ANTAL 

tanárnál BUDAPEST, VII., Hungária-kőrút 233. sz. 
(1091—VIII—6) 

A „Néptanítók Naptára" Ember János szerkesztésé-
ben megjelent Lévai Mór kiadóhivatalában Ungvárt . 
1 K 10 f utalványozása ellen bérmentve küldetik. 

(1227-12-5) 

Kerestetik 
egy okleveles (keresztény) taní tónő 2 I. elemi és 
1 I. polg. isk. leányka tanítására. Fizetése havi 30 K 
és teljes ellátás. Cím : M1CHNIK GYULA, Trebosztó, 

u. p. Túróc-Szt-Márton. (1288-III-2) 

Katholikus nevelőnő 
kerestetik három leányhoz vidékre, polgári iskolai 
tantárgyak, zongora és kézimunka tanítására ; német 
nyelv tudása okvetlenül szükséges. Bizonyítvány-
másolatokkal ellátott ajánlatok a fizetés megjelölésével 

NEPOKOJ JÁNOS, SZERENCS címre kéretnek. 
(1459-1—1) 
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Oki. nevelönöt keresek 
két leánykám mellé. Tanítani kell a II. polgári, 
IV. elemit, zongorát és német nyelvet. HALBWÍRTH 
FERENCNÉ, Zeliz (Bars megye). (1426-I-lj 

Őrmező (Zemplén m.) mellett lévő Plány-pusztára 
két leánykám mellé (1423-1-1] 

ok leve l e s t a n í t ó n ő t k e r e s e k 
havi 35 korona díjazás és teljes ellátás mellett. 

FISCHER EDE, erdész. 

Előnyös álláscwere! 
Sopronmegyei Siklós községben többtanítós áll. iskolá-
nál működő tanítónő cserélni óhajt városba vagy nagy-
községbe. Szállítási s utazási költséget adok. Az első 
osztályt tanítom, létszám 35. Pestmegyeiek előnyben 
részesülnek. Ajánlatokat két héten belül saját címemre: 

TARI ANNA, SIKLÓS (Sopron megye) kéretnek. 
(1437—1—1) 

C S E M E I i áll. óvónő. Solymár (Pest megye). 
(1439-1—1) 

CSERE-AJANLAT. 
Délvidéki két nagy város szomszédságában levő nagy-
községben, két - tanerős állami iskolánál működő 
igazgató-tanító és róm. kath. kántor bármely vidékre 
cserét ajánl. Mellékjövedelem 600 kor., 3 szobás lakás. 
Vasútállomás helyben. Kántorságot nem keresek. Cím : 

„Vidéki állami", Fehértemplom. Postrestant. 
(1412-1 -1 ) 

Fontos a tejgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modem tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszöretkezeti berendezések kézi-, 
erő - és turbina - hajtásra, úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszállítás-
hoz, vaj- és sajtgyártáshoz leg-
előnyösebben szállít az Első nxagy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

Fuchs és Schlichter, 
BUDAPEST, VI., Jász-utca 7. az. 

VAIKIVITFI 1 F r i s s TaÍ ; l t> é v i k ö t é a mellett, 
I 21J i l l V 11 u l i . minden mennyiségben a legma-

gasabb árakon átveszünk. 
Árjegyzékek, köl tségvetések, tervek Ingyen 

és bérmentve. (810—XII—5) 

Elismert legjobb 
használati óra a svájci Rosskopf-óra 8 kor. I. rendű 
ébresztő-óra 4 kor. 5 évi jótállás. Kapható csakis 
SCHILLER S. és J. óra- és ékszer-üzletében. Buda-

pest, IV., Királyi Pál-utca 12. 
(1228—X—3) 

T . O . 
A gazdasági ismétlő-iskolák részére ezideig 

még tankönyv nem jelent meg, mely úgy a leg-
újabb tanterv, valamint a gyakorlati gazdaságnak 
megfelelő tankönyvül szolgálhatott volna. 

Ezen hiányt volt szerencsénk pótolhatni, 
midőn a már országosan legjobbnak elismert 

VADAY JÓZSEF 
nagyváradi közs. iskolai igazgató 

Gazdasági 
ismétlő-iskolások könyvének 

átdolgozására 

DÉNES KÁROLY És JUHÁSZ VILMOS 
k i r . t a n f e t ü g y e l ő k i r . f ö l d m í v e s - í s k . i g a z g a t ó 

urakat megnyertük. Hogy a könyv mily kiváló 
alkotás, mi sem bizonyítja jobban, hogy már 
4 kiadás (100.000 péklányban) jelent meg. 

Bolti ára 1 korona. 

® 
ír © 
e © 

© 

i 
9 Az álattenyésztést sikeresen tanítani csakis 
é a szemléltető ábrák segítségével lehet. Ezen 
% elvek alapján bízta meg a nm. Földmívelésügyi 
|> Miniszter úr 
1 JUHÁSZ VILMOS földmíves-iskolai igazgató 
I urat egy ilyen gyűjtemény 

állattenyésztési falitábla 
j megszerkesztésére. 
0 Ezen kiválóan sikerült falitáblák kiadásunkban h 
% jelentek meg, és a 18 lapból álló csoport % 
í l O k o r o n a bolti áron rendelhető meg. f 

1 Mutatvány-példányokat ingyen küld a j 

I POLATSEK-féle könyvkereskedés, f 
§ Temesvár. | 
§ (1373—111—3) I 
« e e e e « w » e e e e s g w a a a e d e w s a s ®® ®é »eea « 

hivatalos összeállításban az 1904—5. tanévre meg-
jelentek az áll. elemi isk. 

tanító- és tanítónőképezdék, 
valamint az (1318—X—3) 

áll. polg. isk. tanító- és tanítónő- (Erzsébet-
nőiskola) képezdék részére. 

Kivánatra bárkinek ingyen és bérmentve küld: 

T O L D I L A J O S 
könyvkereskedése, 

BUDAPEST, I I . ker., Fö-utca 2. sz. 
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PÁRTOLJUK A HONI IPART! 
" P t * C I n f > n szállítja a miniszterileg ajánlott 6 
J? x t u l L L U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós é8 használatkési 

Iskolatábla-mázat. 
E •gy '/1 

'/2 
bádogszelence klg. 18 m2 ter. kor. 7.— 

9 m2 ter. „ 3.60 

A Z „ A N K E R ' 

„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Űj mázolási és vonalozási utasítással. 

Greschik Gyula, 
(1226-V-4 ) L Ő C S É N . 

K r e m l i o k n - f é l e f é n y t e l e n . 
iskolatábla - máz 

koromfekete, teljesen fénytelen, alkalmas úgy használt, 
mint új táblák bemázolására. A bemázolt tábla 12 óra 
múlva már használható. 1 kg máz 10—12 m2 felületre 
elegendő. 1 kg ára 6 korona, 1 tégely piros vona-

lozási festék ecsettel együtt 70 fillér. 
Több tanszer- és világkiállításon kitüntetve. 
Kremlicka Ferenc, 

droguista, (1161—V-4) 
Prága-Karolinenthal, Király-út 4. sz. 

élet- és járadékbizto-
sító-társaság magyar-

I I Ii in •—in Ii mii inMiii I i országi vezér-képvise-
lőség : Budapest, VI., Deák-tér 6. szám (Anker-udvar). 
Vagyon 1903. év végén: 160 millió korona. Biztosí-
tási állomány 1903. év végén: 521 millió korona. Kifize-
tések : 261 millió korona. A társaság eszközöl min-
dennemű tőkebiztosításokat halálesetre, kiházasítási 
és aggkori ellátási biztosításokat, továbbá gyermek-
biztosításokat, nevelési járulékkal és anélkül, melyek-
nél a díjfizetés a szerződő korábbi elhalálozásával 
megszűnik, életjáradék-biztosításokat! meghatározott 
és olcsó díjak mellett. A társaság vágj onából Magyar-
országon 1903. év végén 26'A milliij korona van el-
helyezve. Mindennemű fölvilágosítást készségesen és 
díjmentesen nyújtanak az „Anker" képviselői, kik 
prospektusokkal és díjtáblázatokkal költségmentesen 
szolgálnak. (1469—III—2) 

Eg-y posztóárúház 
csődbejutása folytán sikerült egy nagy raktár finom 
bel- és külföldi gyapjúszövetet megvásárolni, ennél-
fogva azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy míg 
ezen finom gyapjúszövet-készlet tart, készítek saját 
elsőrangú fértíszabó-műhelyemben mérték után egy 
teljes őszi férfiöltönyt vagy felöltőt, a legfinomabb 
hozzávalóval s a legdivatosabb szabásban, 12 forintért, 
fekete, sötétkék, szürke és barna színben. Kérném a 
t. megrendelni szándékozó urakat, hogy rendeléseiket 
minél előbb eszközöljék, mert ezen finom gyapjúszövet-
készlet előre láthatólag nem tart sokáig. Minták a 
nagy forgalom miatt nem küldhetők. Vidéki rendelé-
seknél kérném a mértéket elküldeni, vagy egy viselt 
ruhát. A megrendelt ruhák 5 nap alatt készülnek el és 
utánvét mellett szállíttatnak. Lichtmann Sándor, 
férfiszabó-mester. Budapest, VII., Rottenbiller-utca 
4/b. szám. Kívánatra a fenti szövetekből szétküldök 
egy teljes férfiöltönyre elegendő 3 méter szövetet 
5 forintért, utánvét mellett. (1316—12—4) 

! T E N E R I F F A ! 
női kézimunkát, valamint a hozzátartozó anyagot, 
továbbá összes horgoló-, kiítö-, Smyrna- és struc-
pamutok. Congre ills, Illet Marly- és Tull-szövetek. 
Pointlae-szalagok és rajzok legolcsóbban beszerez-
hetők : WIEG testvéreknél, BUDAPEST, V., Deák 

Ferenc utca 1(5. (1403-X-3) 
Tanítónők rabattban részesülnek. 

Erzsébet-tanintézet szállítója. 

! T E N E R I F F A ! 

K é z i m u n k á k 
s hozzávaló anyagok legnagyobb 

raktára 
C z a m r a R ó b e r t 

BUDAPEST, 
IV., Párisi-utca 5. (a volt Zsibárus-u.) 

Legnagyobb rajzterem. 
Elismerő nyilatkozat az Erzsébet állami nőiskolától. 

Iskoláknak árengedmény. (157-20-12) 

M A R X é s M É R E I 
magyar tanszergyár 

BUDAPEST, VI., Aradi-utca 60. sz. 
Fizikai és kémiai tanszerek elemi, ismétlő- és tanonc-

iskolák részére. Jutányos beszerzési forrás. 
(710—XXVI—11) 

I 

€ 

€ 

O o p 
p 

Előfizetési felhívás 
a 

\ c p t a n í í í í k L a p j á - r a . 

Előfizetési ár: 
Egész évre l ö kor. — fill. 
Félévre ... 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 5© fill. 

Előfizetést naptári évnegyed 
szerint kikerekített egy évnegyed-
nél kevesebb időre nem fogadunk 
el, s az előfizetési pénzek ezen 
igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi 
nyomda igazgatósága. 

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

20 

9» 

a> 

o © 

> 

> 

8» 
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E L S Ő M A G Y A R V I L L A M O S E R Ő R E 

B E R E N D E Z E T T H A N G S Z E R G Y Á R . 

— (1267-52-36) 

Iskolai Hegedű vonóval és lak-
kozott latokkal 5 frt 50 ki tol feljebb. 

Hegedű voDóval 3. 4, 5; 6. 3, 
frttól feljebb. 

T á r o g a t ó (Rákóczi) i s k o l á v a l 
e g y ü t t 30 f i t tő l feljebb 

H a r m o n i u m o k 65 frt feljebb. 

= : S T O W A S S E R J . — . 
cs. és k i r . u d v a r i hangszer gyára , o R á k ó c z i 

Jav í to t t tá rogató egyedül i f e l t a l á l ó j a 

Budapest, Lánczhid-utcza 5 szám. 
Árjegyzék minden hangszerről külön, ingyen_^ 

— bérmentve küldetik.1— 

-=S< B U D A P E S T , íjs-
V I I I - , J ó z s e f - k ö r ű t 15. s z 

ajanlja európai szerkezetű harmo 
niumait is. 

A. gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elóvarazsol, önma 
ganak zeng dicséretet. 

Ara la« k«roi<«Kíl fö l 
Jfbb. M koromt« részié* 

t « k b e a ia. 
Képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. 5 éri jótállás. 

(1440—52—48) 

M E P TBI T Î N T f a » K I S MUZSIKUS" II . füzete, 
ÍIIJQUJELELI i : 50 magyar dallal ! Ára 80 fillér. 
„Szövegkönyv" a z l — I I . füzethez. 100 dalszöveggel 40f . 
JÓSVAY GÁBOR k.-tanító, Poroszló, Heves megye . 

(1495—III—1) 

C i m l j a l m o f e , 

legújabb acélszerkezet-
tel, 5 évijótállással, leg-
szebb hanggal , részlet-
fizetésre is kaphatók. Sa-
ját gyártmányú hang-
szerek, ú. m. cimbalom, 
hegedűk, harmonikák, 
fuvolák okkarinák, bőgök 
stb. Kitűnő magyar 
húrok. Számos kitün-
tetés és elismerés a jó 

munkáért. 
Nagy képes árjegy-
zéket ingyen és bér-
mentve kiildök m e g . 

Lehel-kürt, a Jászberényi eredeti után híven utánozva, 8 K. 
T a n í t ó k - é s t a n í t ó n ő k n e k 1 0 °/o e n g e d m é n y 

v a g y j u t a l é k . 

M o g y o r ó s s y G y u l a 

magyar hangszeripar-telepe 

B U D A P E S T , V I I I . , K e r e p e s i - ú t 71. s z , 
(821—XII—8) 

Az amerikai cottage-orgonák 
gyárának r a k t á r a : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 

készpénzért vagy rész let f izetésre ju tányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

K é p e s á r j e g y z é k I n g y e n é s b é r m e n t v e . 
(1304—40—40) 

I S I Í O T J Á K zongora, hegedű , c imbalom, o rgona és 
h a r m ó n i u m h o z n a g y vá lasz tékban k a p h a t ó k 

S Z E G Ő J E N Ő z e n e m ű k e r e s k e d é s é b e n . 
Budapes t , Eskü-iít 5. (Klotild pa lo ta . ) 

T a n í t ó k é s k á n t o r o k n a k e n g e d m é n y . 
( 1 1 0 7 — V - 5 ) 

K é p e z d é k é s m a g á n o s o k részére a l eg jobb és leg-
I olcsóbb H E G E D Ű - I S K O L A a H o h m a n n -
i H e r z f e l d - f é l e , m a g y a r k i adású . 2 füzet . Egy-egy ára 3 

korona. M É R Y B É L A , zeneműkiadó . Budapest , 
A n d r á s s y - ú t 12. (1183—VI—5) 

j — — 

I s k o l a - h e g e d ű k kaphatók 
3, 4, 5 , 6 , 8 í r t ér t és fe l jebb. 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb vá lasz tékban és 

j u t á n y o s á rakon 

ïjjte Sternberg A. és Testvére 
cs. és kir . udvar i hangsze rgyá r 

központi üz le tében 
B U D A P E S T , K e r e p e s i - ú t 3 6 T s z á m . 

Árjegyzék (minden hangszerrő l k ü l ö n ) ingyen 
kapható . (490—25—13) 

T a n í l ó k hangszere ike t a legolcsóbban és legjobb 
kivi te lben a i s i sn^y . í » i r . z e n e -
a k a d é m i a házi hangszerkészítőjétől 

szerezhetik meg . 
Iskola-hegedűk, tokok, vonók a legjobb 
fölszereléssel 3 fr tó l fö l jebb, minden 

á rban . 
Harmoniumok, európai és amerikai szer-
kezet te l , a legolcsóbb g y á r i á rakon. 

ü l l a i i g f o k o z ó g e r e n d a ! ! 
(Óvakod junk u tánzás tó l ) 

mely á l t a l bá rme ly hegedű v a g y gor-
donka sokka l jobb , erősebb, szebb és 
ke l l eme-ebb hango t nyer . Biztos siker. 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Cím: 

R E M É N Y I W I H Í L Y 

műhangszerész, ( í im-xv—6) 

Budapest, Király-utca 44. sz. 
K é p e s á r j e g y z é k a z ö s s z e s h a n g s z e r e k r ő l 

i n g y e n é s b é r m e n t v e . 
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T a n h ö n t f v e l e 
e lemi é s polgári , tanító-, tan í tónő-
képezdék, valamint az ország ö s s z e s 
tan intéze te i számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá : Á l t a l á n o s n y e l v t u d o m á n y i 
j e g y z e t e k Gyu la i Á g o s t tanártól, F ö l d -
rajzi j e g y z e t e k Kohn J. tanártól, Ter-
mésze tra jz i j e g y z e t e k dr. V a n g e l 
Jenötö l és tör téne lmi j e g y z e t e k L o v -
csány l Gyu la tanártól a polgári iskolai 

tanítóképző számára kaphatók 

T O U U L A J I I Ü 
könyvkereskedésében, 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r . , 

F ö - u t c a ' 2 - i U s z á m . 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
(1267—XY—4) 

S $ 

í 
P 

i » 
t 

H 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 
FEIWEL LIPÓT u t ó d a Ä r 

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

K í v á n a t r a meg-
küld i ú j o n n a n 

k i a d o t t á r j e g y -
zéké t i n g y e n és 

b é r m e n t v e . 
(1415—10—1) 

Hogyan tanítsunk magyarul beszélni 
című könyv által bármily nyelvű iskolát lehet rövid 
idő alatt és könnyen megmngyarosítani. A könyv ára 
2 K 10 f. Kapható Csipkay Lajos tanítónál, Abelova 

(Nógrád megye). (1528 - III—1) 

C Z E R E T E T T E L VALÓ N E V E L E S 
u ÉS J Á T É K O S TANÍTÁS ^ r 
szolgálatában állanak Dr. GÖŐZ JÓZSEF ok-
leveles elemi iskolai tanító és okleveles közép-
iskolai tanár reformművei. Tanító és tanuló 
munkáját legalább tízszeresen megkönnyítik. 
1. „Hangutánzó olvasás- és írástanítás." (Taní-
tók Útmutatója, II. rész.) Ara 3 K. Kötve 3 ko-
rona 40 fillér. Eng. 1903. évi 2088. ein. sz. a. 
2. „Hangutánzó képes ÁBÉCÉ" (eredeti gyer-
mekbetükkel). Ara kötve 60 fillér. Engedé-
lyeztetett 1903. évi 2429. elnöki szám alatt. 
3. „Tanítók Útmutatója, III. rész." Tartalma : 
a) Játékos Rajzolás ; b) Kézügyesítő Játékos 
Foglalkozás ; c) Játékszerű Testgyakorlat ; d) 
Mese és Versike ; e) Eredeti Magyar Gyermek -
dalocskák. Ara kötve 3 korona 40 fillér, -fa 
Szerzőn°k saját kiadása ; ezt nála is lehet ren-
delni. Budapest, II., Zárda-utca 30. Mind-
három könyv kapható LAMPEL RÓBERT 
(Wodiáner F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyv-
kereskedésében Budapesten, VI., Andrássy-út 21. 

(1537—1—1) 

DOBI Pontosan kijelölt, használt I. évfolyamú 
PEDAGÓGIUMI TANKÖNYVEK és összes jegy-
zetek a nyelvészeti szakból 55 koronáért frankó. 

^^^mtmm Társ. iskola Brád-Muszári. i 
(1501-1-1) 

HOSOVITZ ADOLF kiadásában Nagyszombatban megje lent 
a MATULAY ISTVÁN, főtanító úr által szerkesztett : 

Napló az iskolában végzett tananyagról. 

10 hónapra terjedő kötet ára K 3.50 
8 » 3 . -

Ez a Napló teljesen megfelel az iskolai hatóság igé-
nyeinek és úgy az osztott, mint az osztatlan iskolák-
ban használható. Kívánatra szívesen küld mintalapot 

akiadó. (1461—1—1) 

Magyar szövegű tankönyvek a román és szerb iskolák számára. 
Gramma-László Képes magyar ABC a nem-magyar ajkú iskolák számára. 

10. kiadás ' — K 50 f. 
Képes fali olvasótáblák a G-ramma-László-féle ABC-hez. 30 lap 6 „ — „ 
Grama-Putici, A BCD-arul ilustrat (az általánosan kedvelt ABC román kiadása) — „ 50 „ 
Sebesztha, Földrajz a román tannyelvű elemi iskolák számára (magyar-román 

szótárral) — „ 50 , 
Sebesztha, Geogralia Comüatului Timis pentru a III. closä elementora . . . . — „ 50 „ 
Sebesztha, Magyarok története szerb ajkú elemi népiskolák számára (magyar-

szerb szótárral) — „ 50 „ 
Sebesztha, Földrajz a szerb ajkú elemi népiskolák számára (magyar-szerb 

szótárral) — „ 50 „ 

Kívánatra mutatvány-példányt küld : (1400—II—2) 

POLATSEK-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

i l * 
Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja o lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elóljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A. helység (a megye meg-
jelölésével) es az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés utan 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki altal kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dijak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSEG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. HAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a ci ti n ie v i s sza , . 

Tanítók Hunyadi-Háza. 
Nagy ünnepet ült a magyar tanító-

ság szeptember 30.-án Kolozsvár váro-
sában: dr. Berzeviczy Albert »vallás- és 
közoktatásügyi miniszter jelenlétében föl-
avatta második főiskolai internátusát, a 
Tanítók Hunyadi-Házát. Az avató-ünnep, 
melyről alább számolunk be, magasztos, 
lélekemelő volt. 

Rendeltetésének átadva, immár tehát 
két főiskolai és két középiskolai inter-
nátusa van a magyar tanítóságnak. Ez 
utóbbiak egyikének : a temesvárinak 
díszes, áj épületét szintén e napokban, 
szeptember hó 27.-én avatták föl. 

Ezek az alkotások a legékesebb szó-
nál is szebben hirdetik, hogy a magyar 
tanítóságban élénken él az altmisztikus 
érzület, melyet mirendesen kartársi szere-
tetnék szoktunk nevezni. Hála az Égnek 
és a magyar tanítóság önzetlen áldozat-
készségének. ez a gyűléseinken gyakran 
elhangzó kifejezés nem üres szó többé, 
mert hiszen százados életre hivatott al-
kotások adnak neki tartalmat. 

Felednünk nem szabad azonban >ha, 
ebben az ünnepi hangulatban sem, vagy 
most még kevésbé, hogy ez alkotások 
létrejöttét a magyar kormány nagyit an 
előmozdította s hogy összes intemácu-
sainkat állandóan támogatja is. Ezért 
köszönettel tartozunk a magyar kor-
mánynak, illetőleg dr. Berzeviczy Albert 

közoktatásügyi miniszternek, s ennek a 
köszönetnek az avató-ünnep szónokai 
kifejezést is adtak. 

Abból a kisded magból tehát, amelyet 
a mi Péterfy Sándorunk ezelőtt közel 
három évtizede elvetett, íme, hatalmas 
tölgy fejlődött, és hála a Gondviselés 
jóságának, a magvető megérte eszméje 
örvendetes megvalósulását. Az avatás 
ünnepén — fájdalom! — nem örven-
dezhettünk ugyan az ő örvendezésén is, 
mert a nagy út fáradalmainak nem merte 
egy emberöltő munkájában kifáradt tes-
té t kitenni, de, mint az alap jelenlegi 
elnökének í r ta : lélekben velünk volt s 
együtt örvendezett, együtt imádkozott 
velünk, és pozsonyi magánya felé 30.000 
magyar tanító áldása szállt. 

Péterfy Sándor alkotása : az Eötvös-
alap — hála az alapítók szívósságának 
és a magyar tanítóság jobbjainak — 
immár leghatalmasabb szabad egyesüle-
tünk; tagjainak a száma meghaladja a 
nyolcezret és vagyona — az államkincs-
tár tulajdonát képező két házat nem 
számítva a fél milliót. De nagyarányú 
fejlődésével azok a föladatok is tete-
mesen megnőttek, amelyeket teljesítenie 
kell. Immár két főiskolai internátus fönn-
tartásáról kell gondoskodnia és emellett 
a jelesen tanuló ifjak és leányoknak 
ösztöndíjakkal való támogatását, az öz-
vegyek, árvák és betegek segítését sem 
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szabad fölfüggesztenie. Mindehhez pedig 
nagy évi jövedelemre v a n az a l apnak 
szüksége. A pénzügyi mér leg — a föl-
lendülés el lenére — mos t nem a 
legkedvezőbb, s azért, hogy az Eötvös-
alap alapszabályilag k i tűzö t t összes cél-
j a inak eleget tehessen, még legalább 
8—10 .000 t an í tónak évi 3 korona t ag -
sági díjjal b e kellene lépnie köte lékébe. 
Olyan lehetet lenség volna ez ? Éri 3 ko-
ronát ne t u d n a áldozni még vagy 8 — 
10.000 kar tá r sunk , amidőn ez az „áldo-
za t " dúsan meghozza a k a m a t j a i t ? 

Ujabb időben az Eötvös-alappal szem-
ben egyesek már követelőleg lépnek föl. 
Az alap az idén kiosztott 81 ösz töndí ja t 
és segélyt, 80 szabadasztal t és meg-
szavazott 2 0 0 internátusi fölvételt . Vol-
t a k ugyan — fá jda lom! — akik ösz-
töndí jér t és segélyért fo lyamodtak és 
n e m kapha t t ak , de akik föl té t lenül k a p -
ha tnának . h a minden negyedik t a n í t ó 
helyet t legalább minden második t á m o -
ga tná az a lapot . 

Szeptember 30.-ki örvendetes ünne -
pünk emlékére nem volna-e váj jon el-
érhető az, hogy tanítótestületekként l épné-
nek be t. ka r t á r sa ink az Eötvös-alapba? 
H a legalább fele a magyarországi t a n í t ó -
ságnak t á m o g a t n á az EötvöS'álapot, n e m 
távoznék ü res kézzel egy segítségre szo-
ruló sem! 

Ú j Házunk ava tásának legmél tóbb 
megünneplése az volna, h a a m a g y a r -
országi t an í tó ság tömegesen belépne az 
Eök'ös-alap kötelékébe. Ez esetben n e m -
csak annak örvendhetnénk, hogy i m m á r 
megnyíl t a mi második Házunk, h a n e m 
annak is, hogy gyönyörű a lkotásaink 
fönntartásáról is kel lőképen gondoskod-
hatunk. 

* 

A házavatás. 
A Tanítók Hunyadi-Házának ünnepi ava-

tása szeptember 30.-án d. e. 11 órakor ment 
végbe a díszes új Ház földszinti nagytermében. 

Az avató-ünnepen megjelent — a nagy-
számú tanítóságon kívül — Kolozsvár város 

értelmiségének színe-java, mely dr. Berzeviczy 
Albert minisztert, aki Halász Ferenc és dr. Szász 
Károly osztálytanácsosok kíséretében érkezett, 
riadó éljenzéssel fogadta. 

Az avató ünnep az Eötvös-alap elnökének 
következő megnyitó beszédével vette kezdetét: 

„Az első hálaadó szó, mely e díszes Házban 
elhangzik, illesse Magyarország apostoli királyát, 
a mi Fölséges Urunkat, aki atyai jóságával lehe-
tővé tette, hogy az ő dicsőséges nevét viselő 
budapesti Ferenc József Tanítók Háza után léte-
sülhetett a magyar tanügy munkásai fiainak be-
fogadására ez a második főiskolai internátus : a 
Tanítók Hunyadi-Háza. A mai ünnepi alka-
lommal is, mint mindig, háláját küldi a ma-
gyar tanítóság a legmagasabb trón zsámolyához 
s egy szívvel-lélekkel kiáltja: Éljen a király! 
(Zajos éljenzés.) 

Illesse hála a magyar nemzetet, törvény-
hozását és kormányát, amért a magyarországi 
tanítóságnak azt a régóta táplált vágyát, hogy 
jelesen tanuló fiait főiskolai internátusokban az 
Eötvös-alap gondozására bízhassa: megvalósí-
totta, valamint Kolozsvár sz. kir. város közön-
ségét, mely emberbaráti intézményünket barát-
ságos falai közt fogadván,, annak legszebb 
terén telket adományozott. (Éljenzés.) 

Hálatelt köszönetet mondunk a magyar kor-
mány azon illusztris tagjának, aki a tanítóság 
iránt érzett régi keletű rokonszenvét azzal is 
kifejezésre juttatta, hogy mai örömünnepünket 
személyes megjelenésével tisztelte meg. 

Kettős örömünnep ez a mai nap a magyar 
tanítóságra, mert íme, amidőn második Háza 
fölavatására egybegyűlt, megjelenik köztünk, 
legszerényebb munkatársai közt, Magyarország 
vallás- és közoktatásügyi minisztere, jelenlété-
vel urbi et orbi hirdetve, hogy a magyar 
tanítóság humánus törekvéseit szívesen látja és 
kellőképen értékeli. 

Szerencsésnek érzem magamat, hogy nem-
csak az Eötvös-alap 8000 tagja, de az egész 
magyar tanítóság nevében — mert hiszen az 
Eötvös-alap az egész magyarországi tanító-
ságé ! — köszönetet mondhatok szíves érdek-
lődéseért és nagylelkű támogatásaért dr. Berze-
viczy Albert miniszter úr ő nagyméltóságának, 
aki hathatós pártfogásába vette és támogatja 
ezt a második Házunkat is, mint ahogy támo-
gatja idősebb testvérét : a budapesti Ferenc 
József Házat. 

A magyar tanítóságban örökké fog élni a 
hála mindazok iránt, akik a nehéz körülmények 
közt élő tanítók jeles fiai magasabb kiképez-
tetését lehetővé tették, s amidőn az Eötvös-alap 
nevében mély tisztelettel üdvözlöm Nagyméltó-
ságodat, Kárpátoktól Adriáig hallom vissz-
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hangját a mi őszinte szívből fakadó lelkes kíván-
ságunknak, hogy Nagyméltóságodat a Gond-
viselés a magyar művelődés javára sokáig 
éltesse !" 

Az egész közönség hosszasan, tüntetőleg 
éltette dr. Berzeviczy Albert minisztert. 

Az elnök megnyitottnak nyilvánítván az Eöt-
vös-alap dísz gyűlését, jelentette, hogy szót kért 
a Magyar Tanítók Orsz: Bizottságának képvise-
letében, — Somlyay József elnököt betegség aka-
dályozván meg a megjelenésben, — eh-. Göőz 
József alelnök, aki a következő üdvözlő beszédet 
mondotta : 

„Nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszter Úr ! Kegyelmes Urunk ! Krisztusnak 
egy nagy, magas hegyen mondotta kedves 
tanítványa: „Uram, jó nekünk itt laknunk; 
építsünk magunknak hajlékot." (Máté ev. XVII. 
rész 4. verséből.) Magyarország tanítósága a 
bérces haza s annak büszkesége, Kolozsvár felé 
vetve tekintetét, sóvárgó szemmel és vágyódó 
lélekkel szintén ilyenformát mondott : „Jó volna 
nekünk itt laknunk : építsünk magunknak haj-
lékot! . . 

Az isteni Gondviselés meghallgatta a magyar 
tanítóság imádságát. Bölcs királyunk atyai 
gondoskodása, a magyar nemzet törvényhozá-
sának áldozatra való készsége, a magyar kor-
mány s különösen a közoktatási miniszter úr 
támogatása folytán íme : építettünk magunk-
nak díszes hajlékot hazánk keleti részén, amerről 
a Nap kel föl Magyarországon . . . S jó nekünk 
itt laknunk ! . . . 

Nagyméltóságú Uram ! Nem dobban-e pieg 
szíve, nem reszket-e meg lelke, ha végigtekint 
ezen az épületen, ezen a hatalmas alkotáson és 
ezt sóhajtja: „Hála Istennek, hogy ezt a müvet 
is bevégezhettem!" 

Egész Magyarország tanítóságának a szíve 
megdobban e mai napon ! Ügy érzem, úgy 
látom : minden tanítónak lelke, gondolata itt 
jár közöttünk ebben az ünnepélyes pillanatban, 
midőn várjuk, hogy Nagyméltóságod fölavassa 
gyermekeinknek, a magyar tanítók fiainak a 
Hunyadi-Házat. Kelet felé, ide, a hajdan „kin-
cses Kolozsvár "-nak nevezett ősi városra, a 
magyar tudományosság egyik kiváló forrására 
tekint ma minden igazán érző magyar tanító-
nak a szeme. Mert a mi édes gyermekeink, a mi 
édes fiaink, a mi édes reményeink bizonyára 
századokon át fogják fölkeresni ezt a ma föl-
avatandó Házat, hogy itt százával tanyát ver-
jenek a tudományegyetem színhelyén. 

A Magyar Tanítók Országos Bizottsága, 
alapszabályszerü hivatásánál fogva, kezdetben 

első és egyedüli gondozója, s később mindig 
lelkiismeretes támogatója volt az Eötvös-alap-
nak. Örömmel telt szívvel jött ide az Országos 
Bizottság e ház fölavatásának ünnepére s 
gyönyörködve látja, hogy az eszme mily hatal-
masan, mily szépen megvalósult az Eötvös-
alap országos tanítóegyesület szerető gondosko-
dása alatt . . . 

Az Országos Bizottság nevében hálás szívvel 
üdvözlöm Nagyméltóságodat, aki a magyar 
kidtúra és magyar tanítóság magasztos érdekei 
hánt táplált rokonszenvének egyik tanúságát 
midatja most, midőn örvendezve az örvende-
zőkkel, fokozza örömünket idejöttével és a ház 
fölavatásával. A gondviselő Isten áldja meg 
járását-kelését, áldja meg keze munkáját, szen-
telje meg szívét-lelkét, hogy Nagyméltóságod 
magas állásában mindig szerető gonddal, min-
dig lelkesedéssel foglalkozzék az igazi magyar 
közművelődés és magyar nemzet-nevelő nép-
tanítóság jól fölfogott érdekeivel. 

A magyarországi tanítók 20.000-nél több 
tagból álló Országos Bizottsága nevében a leg-
mélyebb tisztelettel kiáltom : Éljen dr. Berzeviczy 
Albert!" 

Az éljenzés csillapultával a Királyhágón túli 
rész kir. tanfelügyelői nevében szót kért dr 
Csernátoni Gyula, Kolozs megye kir. tanfelü-
gyelője, s a következő beszédet mondotta: 

„Kegyelmes Urunk! Az erdélyrészi tankerü-
letek ezen ünnepélyes alkalomra egybegyűlt 
tanfelügyelői nevében mély tisztelettel üdvöz-
löm Nagyméltóságodat e hazarész kultúrális 
központján és ezen épületben, amely arra van 
hivatva, hogy falaihoz a magyar tamtó-csalá-
dok boldogulásának és műveltségi foka emel-o ra 
kedésének emlékei fűződjenek ! 

Mindig ünnep az nekünk, közharcosoknak, 
midőn a vezér körünkbe jön, hogy személyesen 
győződjék meg arról, ami történt és azokról, 
amiknek történniök kell. De sokszorosan 
ünnepnap a mai, midőn vezéri minőségében 
először van szerencsénk üdvözölni Nagyméltó-
ságodat szorosabb értelemben vett működési 
körünk határai közt, hogy irányító szellemével 
és megjelenésének buzdító hatásával új erőt és 
lelkesedést öntsön kebleinkbe. Mert mi abban 
a meggyőződésben élünk, hogy a mi pályánk 
nemcsak hivatal, amely az előképzettségen 
kívül főként szorgalmat, lelkiismeretességet és 
pontosságot igényel, hanem hivatás is, mely-
nek betöltéséhez ezek mellett önfeláldozás, sok 
önmegtagadás, csüggedést nem ismerő kitar-
tás és oly fokú hazafias lelkesedés szükséges, 
hogy ideálizmusunk az esetleges csalódások 
ellenére is sértetlen megmaradjon. Es épen 
ezekre nézve látjuk a Nagyméltóságod mélyen 

4 0 * 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. •11. SZÁM. 

tisztelt egyéniségében ragyogó példányképün-
ket és nyertünk ez ünnepélyes alkalommal 
űjabb útmutatást a hivatás azon részének tel-
jesítésére is, melynek törvényei nincsenek meg-
írva, hanem a hazafias kötelesség érzéseként 
szívünkben élnek és kell élniök. 

Midőn tehát ismételten üdvözöljük Nagy-
méltóságodat Magyarország szívének e második 
kamrájában : a mi szívünk is földobog a vágy-
tól, hogy a Nagyméltóságod lelkesítő példája 
és bölcs irányítása mellett nemes intencióinak 
minél hívebben megfelelni tudjunk s a ránk 
bízott kultúrális intézményeknek, melyek ön-
álló individuumokként külön-külön történettel 
és természetes fejlődési processzussal bírnak, 
nemcsak őrei, hanem gondos kertészei is 
legyünk. 

Kérjük, gyámolítson Nagy méltóságod e tö-
rekvéseink elérésében és fogadja kegyesen 
azon ígéretünket, hogy valamint e hajlék min-
den egyes kövét az emberi szív legszebb és 
leggyöngédebb érzelmei hordták össze : úgy 
igyekszünk mi is szívünknek és lelkünknek 
egész melegével, erejével és lelkesedésével 
egybegyűjteni az anyagot a magyar kultúrá-
mnak lelkünk álmaiban élő fényes palotájához, 
amely tündér varázsával szívben, szóban és ér-
zésban egyesítse Magyarország minden lakóját. 

Isten hozta, tartsa meg és segítse Nagy-
méltóságodat magasztos törekvései véghez-
vitelében !" 

Az erdélyrészi tanítók nevében Pallós Albert 
igazgató, a Kólozsmegyei Alt. Tanítótestület ér-
demes elnöke beszélt s a következőket mondotta : 

„Nagyméltóságú Miniszter Ur ! A Király-
hágón inneni tanítótestületek képviseletében 
jelentünk meg hazarészünk metropolisában, 
Kolozsvárott, hogy itt, e történeti emlékben gaz-
dag helyen üdvözöljük Nagyméltóságodat. 
És üdvözletünkhöz fűzzük hálás köszönetünket 
is azért az atyai gondoskodásért és jóindulatú 
támogatásért, melyben a Tanítók Hunyadi-Házát 
eddig is részesíteni kegyes volt, s mellyel annak 
fönntartását s fiainak gondos elhelyezését lehe-
tővé tette. Ezzel nem a hideg udvariasságnak 
vagy épen a még ridegebb hivatalos kötelesség-
nek akarunk eleget tenni, hanem a Nagyméltósá-
god személye iránt érzett tiszteletünknek, ragasz-
kodásunknak és az ezeken alapuló szeretetünk-
nek kívánunk kifejezést adni. Szebb alkalmat 
pedig erre, mint a Tanítók Hunyadi-Házának föl-
avató ünnepét, e nagyjelentőségű kulturális ese-
ményt, melynek értékét Nagyméltóságod hálás 
köszönettel fogadott személyes megjelenése is 
emeli, és megfelelőbb helyet, mint bérces hazaré-
szünk fővárosát, keresve se találhattunk volna. 
Nemzeti kulturánk egykori nagysága és mindent 

átható ereje beszél hozzánk itt csaknem lépten-
nyomon, elmondva, hogy mily békés egyet-
értésben élt és dolgozott a haza javára e 
haza földjén, nyelvre és vallásra való tekin-
tet nélkül, magyar, német és oláh ; és mily 
büszke volt mindenik arra, hogy magyar hon-
polgárnak mondhatja magát. Az erdélyrészi 
magyar ifjúság ezeken az emlékeken lelkesülve 
nő föl, s természetesen a magyar tanítóság is, 
amelynek munkáját ugyancsak ezek az emlé-
kek irányítják. 

Az erdélyrészi tanítótestületek munkásságá-
nak minden éve egy-egy útmutatója azon törek-
vésnek, melynek célja e hazarészben a magyar 
nemzeti kultúra tekintélyének és mindent át-
ható erejének visszaállítása. Ez a nyitja azon 
őszinte lelkesedésnek, mellyel az erdélyrészi 
magyar tanítóság Nagyméltóságod népiskolai 
törvényjavaslatát fogadta. Ebben lát ugyanis a 
jeleztem irányban való működéséhez erős és 
biztos támaszt, nemcsak, hanem a? abban meg-
jelölt cél és az abban megnyilatkozó szellem 
mindenben megegyezik a ini sajátos viszonyaink-
kal és az erdélyrészi magyar tanítóság törek-
véseivel, mellnek jelszava : a békés út, a szere-
tettel végzett munka. A törvényjavaslat ugyanis 
sem a felekezeti, sem a nemzetiségi határokat 
nem sérti, s a magyar nemzeti kultúra nagy 
és erős épületét úgy akar ja fölemelni, hogy annak 
erős falai között, nyelv és felekezeti különbség 
nélkül, mindenki otthon találja magát s körülötte 
ne romokat, hanem viruló mezőket, békés, mun-
kás és megelégedett népet lásson. És ez a tör-
vényjavaslat kiváló ereje, melyet mindenki, aki 
látva lát és érezni tud, kell, hogy lásson és kell, 
hogy érezzen is ! 

Mi tanítók látjuk is meg érezzük is ezt. 
Epen azért is óhajtanok, ha 'a jövő tanítói, 
a mi utódaink, a reájuk váró munka végzé-
sére nagyobb erővel és kiválóbb képességekkel 
rendelkeznének, mint mi. És óhajtanok, ha ezt 
a munkát nem parancsszóra, hanem, mint fej-
lett akaratú férfiak, lelkesedéssel és hivatásuk 
iránti szeretetteljes odaadással végeznék, mint 
ahogy mi is végeztük, parancsszó nélkül is, sok-
szor nehéz viszonyok között, és végezzük majd, 
ugyancsak parancsszó nélkül, ha a Gondviselés 
is úgy akarja, a még reánk váró kulturális és 
szociális föladatokat. A hivatását megértő és 
hivatásának élő tanítóságra annyival is inkább 
szükség van, mivel az élet nap nap után bizo-
nyítja, hogy a jövő nagy kérdéseit nem törvé-
nyek, hanem reá termett és arra nevelt emberek 
segítségével lehet megoldani. Jókai úgyszólva 
élete utolsó napjaiban, mintegy végrendelkezés-
ként, ismételten figyelmeztet is, hogy egy új hon-
alkotás vár reánk s ennek alapvetése az új nemze-
dékre, mely munkának előmozdító ereje : a köt-
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csönös szeretet. „Szeretete a népfajoknak egymás 
iránt s együtt a közös haza iránt." „Szeretete a 
felekezeteknek egymás iránt s együtt a közös 
vallásosság iránt." „Szeretete az osztályoknak 
egymás iránt s együtt a közös jólét iránt." 
Ebben a szellemben kell, hogy minden tanító 
munkára tegye a kezét, hogy munkája nyomá-
ban élet fakadjon s hogy az a szellem, mely 
Nagyméltóságod törvényjavaslatából hozzánk 
szól, munkára hív s mely az egészet áthatja : 
a magyar nemzeti kultúra hegemóniája, testet 
öltsön a béke jegyében, a kölcsönös szeretet 
összeforrasztó erejével ! 

íme, Kegyelmes Uram, ezek a gondolatok 
foglalják el a mi lelkünket, amelyek egyúttal 
igazolják azt is. amit beszédem elején mond-
tam, t. i. hogy nem a rideg kötelesség, hanem 
a lélek meleg érzése volt az, mely minket ezen 
ünnepélyes pillanatban Nagyméltóságod elé 
vezetett és ugyancsak ez adja ajkunkra azon 
óhajtást is, hogy a Gondviselés Nagyméltó-
ságodat nemzeti kulturánk, kedves családja és 
mindazok örömére és javára, kik szeretettel 
veszik körül, sokáig éltesse ! " 

Dr. Berzeviczy Albert minisztert a jelen-
voltak az összes beszédek után zajos ovációk-
ban részesítették, úgyszintén akkor is, amidőn 
Ujváry Béla elnök bejelentette, hogy dr. 
Berzeviczy Albert nevére a Tanítók Hunyadi-
Házában 20.000 koronás alapítványt tettek. 
Fölolvastatta és átadta az elnök a miniszternek 
a következő alapító-levelet : 

„Az Eötvös-alap (orsz. tanítói segély egyesü-
let) 1904. év augusztus havának 25,-i közgyű-
lésén, tekintettel azokra az országosan elismert 
érdemekre, amelyeket dr. Berzeviczy Albert, 
v. b. t. t., vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr ő nagyméltósága a hazai művelődés érde-
kében immár 30 éve kifejt s arra a nagy jó-
akaratra, melyet a tanítóság érdekében min-
denha, de különösen azzal is tanúsított, hogy 
legféltettebb intézményét : a Tanítók Házát 
hathatós oltalmába fogadta, egyhangú lelkese-
déssel elhatározta, hogy dr. Berzeviczy Albert 
nevére a kolozsvári Tanítók Hunyadi-Házában 

20.000 (húszezer) K alapítványt tesz. 
Ez az alapítvány — a magyar tanítóság 

örök hálája jeléül — a Tanítók Hunyadi-Há-
zának fönnállásáig, tehát az idők végtelenjéig, 
arra fog szolgálni, hogy kamataiból két tanító-
árva a Tanítók Hunyadi-Házában teljesen in-
gyenes ellátást nyerjen. Az ingyenes helyek 
odaítélésének jogát az Eötvös-alap fölajánlja 
dr. Berzeviczy Albert v. b. t. tanácsos úrnak, 
aki, hogy mennél hosszabb időig gyakorolja 

ezt a jogot: minden magyar tanító szívének 
hő kívánsága. 

Az Eötvös-alap 1904. évi aug. 25.-i köz-
gyűlésének rendeletéből, az alap képviseletében 
és nevében ezt az alapító-levelet az Eötvös-
alap pecsétjével és aláírásunkkal ellátva ki-
adtuk, Kolozsvárt, 1904. év szeptember hó 30. 
napján. Ujváry Béla, elnök. Dr. Gcöőz József, 
alelnök. Trájtler Károly, alelnök. Kapy Rezső, 
titkár." 

Az alapító-levél fölolvasása után az Eötvös-
alap elnöke arra kérte a minisztert, hogy 
avassa föl a Tanítók Hunyadi-Házát, mire dr. 
Berzeviczy miniszter a következő beszédet 
mondotta : 

„Báró Eötvös József, k inek miniszteri 
működése az akkori képviselőházban 
gyakran részesült kicsinylő, sőt ócsárló 
megítélésben, egy n a g y r a t ö r ő f ia ta labb 
képviselőnek, ki azt mond ta , hogy n e m 
l á t j a 3 évi miniszteri működése nyo-
mai t , azt f e le l t e : „Azt hiszem, mindezek-
ért bő jutalmat ad azon öntudat, hogy habár 
észrevétlen, de a jövőnek dolgozunk, és az-
zal vígasztalhatom, magamat, hogy évek múlva, 
ha nem is oly kitűnő férfiak, mint a kép-
viselő úr, hanem szerény iskolamesterek, 
majdan észre fogják venni működésem nyo-
mait, észre fogják venni, hogy az ő érde-
kükben, a jövő érdekében dolgoztam én is." 

Hogy az, ami t Eötvös önmagának 
megjósolt , be te l jesedet t , a z t a magyar 
t an í tó i ka r h á l á j a és kegye le te azzal 
is t anús í to t t a , hogy dédelgetve szere te t t 
kincsét, a tá rsa ik , gyermekeik , u tódja ik 
j avának szolgáló humánus jótékonysági 
in tézményt , m e l y e t a m a g y a r t an í tóság 
lé t rehozot t , n a g y Eötvösünkrő l Eötvös-
alapnak nevez te el. 

H a mél tó volt ehhez a névhez a 
gondolat, a cél, mely az in tézményt 
lé t rehozta , mind mél tóbbá válnak r á 
azok a s ikerek is, me lyeke t fejlődése, 
haladása, e l t e r jedése és a lkotásai föl-
m u t a t n a k s melyeknek legújabbja, de 
bizonyára n e m legutolsója, a kolozsvári 
Tanítók Házának l é t re jö t t e . 

Ezek az eredmények legvilágosab-
ban m u t a t j á k , mire képes a magyar 
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tanítóság, ha igazán nemes célokra egye-
sülve összetart, lui az elérhetőt veszi célba, 
mérlegeli az erőket és viszonyokat s magát 
senki által tévútákra nem vezettetve, biza-
lommal fogadja el azok segítségét és 
jóakaratú irányítását, akiket szolgálati 
viszonyuk, kötelességük, föladatuk egy-
aránt vezéreiül jelöl ki s akiket nem-
csak kötelességérzetük és hazafiságuk, 
de minden józan becsvágyuk is csak 
arra ösztönözhet, hogy a tanítóság bi-

• zalmát megőrizzék, munkássága sikerét 
előmozdítsák. 

A kolozsvári Tanítók Házát közös 
egyetértéssel a nagy Himyadiról Hu-
nyadi Tanítók Házának neveztük el. 

Ez az elnevezés bizonyára nemcsak 
azt a tényt példázza, hogy ez az inté-
zet a Hunyadi Mátyás szülővárosában, 
a már előbb Hunyadiról elnevezett téren 
épült föl, de példázza azt is, hogy a 
kor minden változása és az intézetnek 
a polgári tanulmányok szolgálatába ál-
lítása ellenére, ez a ház bizonyos érte-
lemben mégis a Hunyadi katonáit fogja 
magába fogadni. 

Mert amint Hunyadi János és az 
ő nagy fia főkép az anyagi fegyverek 
s a katonai erények hatalmával küzd-
ték le azokat a veszélyeket, melyek a 
magyar haza fönnállását, a keresztény-
ségtől megszelídített és közművelt em-
beri szellem uralmát akkor fenyegették, 
úgy kell majd azoknak, kiket a magyar 
tanítóság küldött ide kiképzés végett, 
az erények és ismeretek szellemi fegy-
vereivel vértezetten kikerülniök innen, 
hogy a változott kor viszonyaihoz képest 
szintén a haza jövőjének megszilárdítá-
sát, szintén a műveltség, a nemzeti 
szellemű magyar műveltség békés ural-
mát segítsenek ezen a földen minden 
időkre biztosítani. 

Őszinte örömömre szolgál, hogy a 
nemes jótékonyság és a közmívelés mun-
kájának ezen a mai ünnepén az erdély-
részi tanítóságot oly nagy számmal lát-
hatom együtt s megragadhatom ezt az 

alkalmat is arra, hogy ez országrész 
tanítóságát arról biztosítsam, miszerint 
érdekükben s a nemzeti köznevelés ér-
dekében működhetni életem legszebb 
föladatának és egyúttal legszebb jutal-
mának tekinteném, bármily megítélés-
ben részesülne működésem. 

Hálámat kell kifejeznem a rokon-
szenves üdvözlésekért, melyekben i t t 
részesültem, s az Eötvös-alap vezetősé-
gének azért, hogy engem is abban a 
kitüntetésben részesített, mely nagy-
érdemű elődömet érte, amidőn egy ala-
pítványt nevemről nevezett el, s midőn 
a kormány nevében köszönetet mon-
dok mindazoknak, kik az új intézet 
létrehozása körül buzgólkodtak és há-
lás kegyelettel s szeretettel emlékezem meg 
arról a távollevő aggastyánról, kinek nevét 
az Eötvös-alap egyetlen ünneplő napján sem 
szabad említetten hagynunk: Péterfy Sán-
dorról Isten áldását kérem a kolozs-
vári Tanítók Hunyadi-Házára, s azt ezennel 
megnyitottnak jelentem ki." 

A miniszter beszéde nagy hatást tett és 
percekig tartott az éljenzés, mely nyomában 
fölhangzott. 

Nagyon tetszett Havas István fővárosi kar-
társunk Avató című szép költeménye is. melyet 
Mórits Ida tanítónő k. a. szavalt el lendületesen. 

A Tanítók Háza ifjúságának éneke : a Szózat 
zárta be a lélekemelő ünnepet, mely után a mi-
niszter, kísérete és a közönség megnézték a 
Hunyadi-Házat, mely szép arányaival, világos, 
tágas szobáival nagyon jó benyomást tesz. 

Az Eötvös-alap rendkívüli közgyűlése. 
A házavatást megelőzőleg az Eötvös-alap 

rendkívüli közgyűlést tartott, melyen Ujváry 
Béla, majd Trájtler Károly elnökölt. 

Ujváry Béla elnök bejelentette, hogy dr* 
Wlassics Gyula, akit a házavatásra az elnökség 
meghívott, levélben fejezte ki sajnálkozását, 
hogy az ünnepen „más irányú elfoglaltsága 
miatt" nem jelenhetik meg, de »jóleső öröm-
mel gondol arra a nemes hivatásra, melyet ez 
intézmény (a Hunyadi-Ház) be fog tölteni" 
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e's „Isten áldását kéri az ott kifejtendő nemes 
működésre". Jelentette továbbá az elnök, hogy 
Molnár Viktor min. tanácsos hivatalos elfog-
laltsága miatt nem jelenhetett meg, de üdvöz-
letét küldi az Eötvös-alapnak, házavató ünnepe 
alkalmából. Indítványozza, hogy az Eötvös-alap 
megalapítóját : Péterfy Sándort a közgyűlés 
táviratilag üdvözölje, mit lelkes éljenzések közt 
egyhangúlag elfogadtak. 

A gyűjtő- és kezelő-bizottság indítványára a 
közgyűlés dr. Szvacsina Géza kir. tanácsost, 
Kolozsvár sz. kir. város polgármesterét egy-
hangúlag tiszteletbéli taggá választotta. A 
tiszteletbeli tagságról szóló, nagyon díszes okle-
velet a polgármester úrnak nagy küldöttség 
adta át, amiről alább emlékszünk meg. 

Az elnök meleghangú beszédben üdvözölte a 
Hunyadi-Ház gondnokát: Kozma «Ferencet. 
Bizalommal, reménységgel és szeretettel bízzuk 
rád —- mondotta — gyermekeink gondozását, 
mert a népoktatásügy szolgálatában kifejtett s 
egész emberöltőre terjedő munkásságod biza-
lommal tölti el lelkünket irántad ; reménységgel, 
mert bizalmunk alapján bízvást remélhetjük, 
hogy gyermekeinket az egyedül üdvös úton 
fogod vezetni, és szeretettel, mert ismerjük 
szerető szívedet, mely a mi fiaink nevelésében 
is támogatni fog. 

Kozma Ferenc meghatottan és a népes köz-
gyűlés lelkes éljenzése közt válaszolt az elnök 
üdvözlő szavaira. 

Ezután az alapszabály-tervezet tárgyalását 
folytatták. 

A tárgyalás Trájtler K. elnöklete alatt — 
mivel az első 19 §-t már az 1903. évi rendes 
közgyűlés letárgyalta és elfogadta — a 20. §-nál 
vette kezdetét. Néhány § körül élénk vita fej-
lődött ki, melyen részt vettek: Máthé József, 
Kozma László, Turcsányi ág. hitv. ev. lelkész-
tanító, Koliányi Gyula, Schön József, Deák 
Lajos kir. tanfelügyelő, Bedő Dénes és mások. 

A Kolozsmegyei Alt. Tanítótestület és más 
egyesületek azon kívánságát, bogy a tisztújítás 
alkalmával az egyesültet összes tagjai írásban 
szavazhassanak, tehát az egyénenként való sza-
vazást, mivel a kérdés még kellőképen nincs 
előkészítve, a közgyűlés még nem iktatta 
ugyan alapszabályokba, de megbízta az elnök-

séget, liogy az eszmével foglalkozzék. Ujváry 
Béla elnök megjegyezte, hogy az egyénenkénti 
szavazást csak úgy lehetne megvalósítani, ha 
minden tanítóegyesület minden tagja egyúttal 
rendes tagja volna az Eötvös-alapnak is, amikor 
a tagok az egyesületekben szavazhatnának. 

A kolozsmegyeiek azt is kívánták, hogy az 
Eötvös-alap közgyűlései fölváltva Budapesten 
és Kolozsvárt tartassanak. A közgyűlés úgy 
határozott, hogy közgyűlések tartandók azok-
ban a városokban, ahol főiskolai internátusunk 
van, de nem kötötte meg a vezetőség kezét a 
sorrend tekintetében. 

Fontosabb módosítás az, hogy alapszabály-
módosító- és tisztújító-közgyűlés csak augusztus 
hóban tartható, amikor a vidéki tagok is meg-
jelenhetnék a közgyűlésen. 

Az alapszabályok többi §-ait lényegtelen 
módosításokkal elfogadták. 

A közgyűlés Trájtler Károly alelnök buzdító 
szavaival s Deák Lajos kir. tanfelügyelőnek az 
egyesület tisztikarával szemben tolmácsolt 
elismerésével és köszönetnyilvánításával lelkes 
hangulatban d. e. 10 órakor ért véget. * 

A lakoma. 
A liázavatás után lakoma volt a New-York 

szálló nagytermében, melyen a kolozsvári társada-
lom előkelőségei közül is számosan jelentek meg. 
A lakoma vidám hangulatban folyt le. Termé-
szetesen pohárköszöntő is volt sok. Ujváry 
Béla, az Eötvös-alap elnöke, a királyra mon-
dott felköszöntőt, melyet a társaság állva hall-
gatott végig s zajosan éljenezte a királyt. Dr. 
Berzeviczy Albert miniszterre Sólyom János, a 
M. T. Orsz. Bizottságának alelnöke ; Zsilinszky 
Mihály államtitkárra és Molnár Viktor min. 
tanácsosra Fazakas József; Halász Ferenc 
min. oszt.-tanácsosra Trájtler Károly ; dr. Szva-
csina Géza polgármesterre, „legfiatalabb ta-
gunkra", dr. Göőz József; az egyházakra Tóth 
József; a kir. tanfelügyelőkre Minké Béla, 
a Kolozsmegyei Altalános Tanítótestületre és 
általában az erdélyrészi kartársakra Hajós 
Mihály, az Orsz. Biz. titkára és Kozma, Fe-
renc gondnokra Schön József mondott felkö-
szöntőt. A polgármester nevében Fekete Nagy B. 
az Eötvös-alap elnökét köszöntötte föl. A tár-
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saság vidám ünnepi hangulatban együttmaradt 
addig, amíg a polgármester üdvözlésére, majd 
pedig a M. T. Orsz. Bizottságának ülésére 
kellett mennie. 

Nagy nap volt, szép nap volt: magyaror-
szági tanítók, vonjátok le belőle a következ-
tetést, támogassátok az Eötvös-alapot! 

A nemzet virága. 
Törvényhozók, publicisták, orvosok és peda-

gógusok1 körében már régebben élénk mozga-
lom indult meg a közegészségügyi igazgatás 
államosítása érdekében s egyre hangosabbá 
válik az óhaj, hogy külön közegészségügyi 
minisztérium létesíttessék. Ez a minisztérium a 
legnemzetibb munkát végezné, amennyiben meg-
mentené népünket a romlástól. Közegészségügyi 
politikusok és nemzetgazdászok erősen hiszik, 
hogy a közegészségügyi minisztérium sokat 
lendítene egészségügyi adminisztrációnkon. Nagy 
kötelességek tudatát jelképezné és nagy köte-
lességek teljesítését sürgethetné. (Nem szük-
séges ahhoz külön minisztérhun, csak lelkiisme-
retes munka az egész vonalon. Szerk.) 

A néptanító hivatása és munkája szoros 
nexusban van az orvoséval, s így nagyon érde-
mes, hogy ezt az ügyet mi is elmélkedésünk 
tárgyává tegyük. 

Itt van mindjárt az óriásmérvű csecsemő-
vész ! Magyarországon az összes líjszülötteknek 
legalább 25%-a pusztul el már első életévében. 
És nagyobb részük nem is ragályos betegségek 
folytán, hanem rossz táplálás miatt. Különben 
is lassan szaporodó népességünk részére tehát 
minden negyedik születés kárbavész. 

Sokkal nagyobb szám ez, mint amennyit a 
tüdővész elragad és majdnem a legnagyobb 
arányszám az egész kontinensen. Németország 
23°/o-ot veszít, Olaszország 20%-ot, Francia-
ország 177o-ot, Anglia 15%-ot, Svédország 
13%-ot, Norvégia csak lOVo-ot. Legföljebb 
Oroszországban rosszabbak a viszonyok, mint 
nálunk. 

A fővárosban és nagyobb vidéki városokban, 
különösen a munkáscsaládokban, 30—35%-ra 
is tehető a csecsemők halálozási aránya. Ha 
pedig ezen sűrű elhalálozás okát keressük, 
akkor az eseteknek legalább is felében az 

emésztő-szervek bántalmát ismerjük föl a kisde-
dek valóságos öldöklő rémének. Egy fertőző beteg-
ség sem szed annyi áldozatot, mint ez a suttyom-
ban belopódzó, eleinte ártatlan képű, de gyilkos 
munkájában könyörtelenül előhaladó kór. A nyári 
hónapokban jó, ha minden második mesterségesen 
táplált csecsemő kiszabadul vészes karmai közül. 

Mert igen egyszerű és ártalmatlannak tetsző 
ennek a pusztító rémnek a fegyvere : csakis a 
rossz tej. A statisztika tanúsága szerint az el-
halt csecsemőknek .90%-a tehéntejjel táplál-
tatott. Az anyatejjel táplált csecsemőknek csak 
tizedrésze pusztul el egyéb betegségekben. A 
három nyári hónapban sokkal nagyobbak a tej 
megromlásának esélyei, ezért még sokkal több 
a gyomor-, bélhurut zsenge áldozata. 

A városokban sok anya nincs abban a sze-
rencsés helyzetben, hogy csecsemőjét maga 
szoptathatná. Még kevesebben vannak, kiknek 
dajkára telik. Ezért legtöbben a piacra hozott, 
már magában is elég rossz tehéntejhez kény-
telenek folyamodni, mely azután napközben, a 
használatig, még tovább romlik. Csak ezzel táji-
lálhatja gyermekét az anya, kinek nincs ele-
gendő teje, vagy aki maga is beteg ; a dajka, 
ki emlőjét kereset forrásává teszi és saját gyer-
mekét öreg anyjára bízza. Főleg pedig a 
munkásosztály asszonya, ki mihelyt fölkelhet, 
külső munka után lát és csecsemőjét idősebb 
nővérkéje oltalma alatt otthon hagyja. 

Itt az igazi, de hallgatag nyomor. Ez a nép-
pusztulás valódi fészke. Itt nyílik a leghálásabb 
tér a nem lármás, de annál gyümölcsözőbb 
jótékonyság részére. Ezeken a mizériákon a 
csecsemőtáplálás országos rendezésével segíteni 
volna az egészségügyi vezetésnek legáldásosabb 
munkatere, legelső kötelessége. A kultúrállamok 
kellő érzékkel és lelkiismeretességgel már sokat 
tettek ezen szomorú állapotok javítására. Intéz-
ményeiket tanulmányozni, nálunk is meghono-
sítani és fejleszteni volna egyik legtermésze-
tesebb szociálpolitikai föladatunk. Pénzáldozatba 
ez alig kerülne. Gondoljuk csak el, mily veszte-
séget jelent a nemzet részére az az ezernyi 
meg ezernyi elveszett munkaerő ! És mennyire 
terheli a betegápolási alapot azon szerencsét-
lenek nagy száma, kik csecsemőkori rossz táp-
lálta tásukat túlélték ugyan, de annak következ-
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menyeit egész életükön át ki nem heverhetik. 
Az angolkórosak, skrofulózusok, tüdőbajosok, 
testileg és szellemileg csenevészek minden beteg-
ségre hajlamosabbak. 

Franciaországban időről időre plakátok szól-
nak az anyákhoz s intik, kérik őket : szeressék 
az ő kicsinyeiket, óvják őket, vigyázzanak reá-
juk : — a jövendő Franciaországra. 

A minap a francia kormány a legszegényebb 
és legmegvetettebb anyákat oktatta ki, kiknek 
szégyent és gyalázatot jelent a gyermek, hogy 
az anyaság mindent expiál s ne igyekezzenek 
lerázni nyakukról az apróságot. A kormány 
haljandó nagyobb segedelmet is adni, csak a 
gyermekek ne szakadjanak el az anyjuktól. Az 
utóbbi plakát meg arra oktatta az anyákat, 
hogy az iszonyú hőségben mint kell gondozni, 
táplálni, óvni a kicsinyeket: lehetőleg csak 
tejet s fölforralt vizet kell adni nekik s kerülni 
kell a bacillust tenyésztő gummiból vagy kau-
csukból való tápláló-eszközöket, nem szabad a 
csecsemőkkel gyümölcsöt etetni stb. A szülék elé 
tárják a mai napok egyik legveszedelmesebb és 
legkegyetlenebb müveit, sőt tudákos babonáját, 
azt az edzés címén űzött gyermekkínzást és 
gyermekpusztítást. Mert a papa vagy a mama a 
knájpolás bolondja, a szegény úrigyermekek-
nek húszfokos csikorgó hidegben födetlen nyak-
kal, mezítelen karral és térddel kell sétálniok 
az utcákon. Éles elmével mutatják ki e balga-
ság logikájának ferde voltát, hivatkozván ama 
fontos és szomorú tapasztalatra, hogy minden 
józan orvos tudomása szerint a difteria és a 
járványos gyermekbetegségek általában legtöbb 
áldozatukat ezek közül az edzett angyalkák 
közül szedik. Mert ellentállásukat csökkenti a 
természetellenes csupaszonj árás. 

Millió és millió ilyen ingyenfüzetet, plakátot 
termel a francia nyomda s a hatóságoknak ma 
már a gyermekvédelem a legelsőrendű dolguk 
Mindez pedig jele annak a nagy vélemény-
változásnak, melyen az elnéptelenedés problé-
mája dolgában a francia hivatalos és nem-
hivatalos gondolkozás átesett. Lehetetlen, hogy 
valami tanulságot ne nyújtson ez nekünk is, 
magyaroknak, kik sok helyütt — sajnos — 
majdnem ugyanazt a veszedelmét látjuk az 
államalkotó fajnak, mint a franciák a magukénak. 

Ma már Franciaországban általános az a hit, 
hogy az elnéptelenedés ellen államilag és tár-
sadalmilag csak egyetlen tennivaló van: a ha-
lálozás csökkentése. Franciaországban több mint 
százötvenezer piciny csecsemő pusztul el éven-
ként. És félmillióra rúg a korán elhaltak száma. 
Csak felére szállítani le ezt a rettenetesen gyászos 
számot : hatalmas, szent cél. S a francia állam és 
társadalom immár útjára térült e nagy célnak. 

A francia kormány rájött, liog^ az elnép-
telenedés ellen az ő tennivalója : áldozatkész 
gyermekvédelem, a humanitás és az orvostudo-
mány közös működése. A gyermekvédelem ma 
a legelső francia program. A többit — vall-
ják a franciák — a gazdasági átalakulások 
hozzák meg. A nép, a munkásosztály ma már 
csaknem teljesen meggyógyult s a vagyonos 
osztály józanabb, nagyobb fele sem hadakozik 
már a természettel. Mindezt a gazdasági és Ö O 
szociális reformok eredményezték. 

Az orvostudomány, az iskola, az erkölcsi 
nevelés, a gyermekvédelem, az állami gondos-
kodás, a szociális fejlődés stb. mikor a halálo-
zás csökkentéséért küzd, egyben küzd az egy-
gyermekrendszer s a csekély születési arányszám 
egyéb okai ellen is. 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

A Délinagyarországi Tanítóegye-
sület avató-ünnepe és nagygyűlése. 

A Délmagyarországi Tanítóegyesület f. hó 
27.-én avatta föl Temesvárt szép, egyemeletes 
konviktusát, melyben jelenleg 105 középiskolai 
tanuló, köztük 50 tanító fia, van elhelyezve. 

Az avató-ünnepen a közoktatásügyi minisz-
tert Halász Ferenc, min. oszt.-tanácsos kép-
viselte ; jelen voltak továbbá: dr. Molnár Viktor 
főispán, Kabdebó Gergely alispán, dr. Telbisz 
Károly polgármester, dr. Engels János apát-
plébános, az Eötvös-alap elnöke, Sebesztha Ká-
roly és Pacséri Károly kir. tanfelügyelők, az 
egyesületnek annyi tagja, amennyi csak befért 
a terembe' stb. 

Az internátust Molnár József alelnök, akit 
a konviktus létrejöttében az oroszlánrész illet 
meg, gyönyörűen előadott, lendületes, szép 
gondolatokkal telt beszéddel avatta föl. Nagyon 
tetszett Minké Béla hévvel előadott költeménye 
is, melyet lapunk mult számában közöltünk. 
Az egyházi áldást az új házra dr. Engels János 
adta meg, végül leleplezték Marx és Steinbach 
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Antal volt temes- és torontálmegyei kir. tan-
felügyelők arcképeit. 

Az avató-ünnep raagaszfcosan folyt le s a 
tanítók ez új háza is általánosan tetszett. 

Az avató-ünnep után a Vigadó nagytermé-
ben nagygyűlés volt, melyen, előkelő vendége-
ken kívül, az egyesületnek mintegy 600 tagja 
volt jelen. Az elnök megnyitó beszédében első 
sorban a közoktatásügyi miniszter képiselő-
jé t : Halász Ferenc miniszteri oszt.-tanácsost 
üdvözölte, aki a következő beszédben válaszolt : 

„Igen tisztelt Közgyűlés ! A „Délmagyar-
országi Tanítóegyesület" ma örömünnepet üli 
mert egy becses és a tanítói közéletben nagy jelen-
tőséggel bíró alkotását adja át rendeltetésének. 

Dr. Berzeviczy Albert közoktatási miniszter 
úr 0 Nagyméltósága megbízott, hogy ezen 
ünnepély alkalmából az 0 meleg üdvözletét 
tolmácsoljam az igen tisztelt Tanítóegyesület-
nek és hogy kifejezést adjak a miniszter úr 
afelett való örömének, hogy a Tisza-Maros 
szögében működő néptanítók elismerésre méltó 
áldozatkészséggel és lelkesült önbizalommal 
megalkották a tanítói internátust. 

Megbízott a miniszter úr, tudassam az igen 
t. Tanítóegyesülettel, hogy a temesvári tanítói 
internátus ügyeit valamint eddig, úgy a jövő-
ben is a legmelegebb rokonszenvvel fogadja s 
az állam által nyújtott anyagi támogatást a 
jövőben is kész örömmel nyújtja. 

A magyar tanítóság ma már több olyan 
becses intézmény birtokában van, aminővel a más 
téren működő tisztviselők, sajnos, még nem bírnak. 

Budapesten a Ferenc József, Kolozsvárott a 
Tanítók Hunyadi-Háza olyan intézmény, aminő-
vel Európa egyik müveit államának tanítói 
kara sem dicsekedhetik. Míg ezen két inter-
nátus a tanítóknak főiskolákban tanuló gyer-
mekei részére nyújt tisztességes otthont, addig 
a munkácsi és most a temesvári internátus a 
középiskolai tanító-gyermekek neveléséről és 
ellátásáról gondoskodik. A négy internátusban 
összesen 400 tanító-gyermek nyert elhelyezést. 
Ugyanennyi tanító-család gyermeknevelési gond-
ját szüntette meg ezen négy áldásos intézmény. 

Hogyan létesültek a magyar tanítói karnak 
méltán büszkeségét képező ezen internátusok ? 
Az érdem oroszlánrésze e tekintetben az Eötvös-
alapot és különösen annak nagyérdemű dísz-
elnökét: Péterfy Sándort illeti, aki éveken át 

lelkesítő tevékenységet fejtett ki a Tanítók 
Háza érdekében. A temesvári konviktus léte-
sítésének főérdeme a Délmagyarországi Tanító-
egyesületé, amely egyesület főleg Temesvár 
szab. kir. város közönségének támogatásával 
úgyszólva önerejéből hozta létre ezen áldásos 
intézményt, s ezzel fényes tanúságát adta annak, 
hogy a helyesen irányított tanítói közszellem 
és összetartás minő becses alkotásra képes. 

Reá kell azonban mutatnom arra is, hogy 
a közoktatási kormány kezdettől a leg-
melegebb rokonszenvvel fogadta a magyar 
tanítóság közszellemének ezen helyes irányú 
megnyilatkozását és különösen a budapesti és 
kolozsvári Tanítók Háza létesülését nagymérvű 
állami támogatással tette lehetővé. Egy millió 
koronát adott az állam ezen két intézet föl-
állítására s ezenkívül évi 12.000 koronát nyújt 
az évi fönntartásra. Ügy a munkácsi, mint a 
temesvári tanítói internátus évi fönntartásához 
is tetemes államsegélyt nyújt az állam. 

A budapesti Tanítók Házának 0 Felsége, 
koronás királyunk, legmagasabb nevét adta s 
a nyáron legmagasabb látogatásával is szeren-
cséltette az intézetet. 

íme, igen tisztelt hözgyűlés, teljes joggal 
mutathatunk reá azon örvendetes jelenségre, 
hogy a tanítói karnak humánus és közhasznú 
törekvéseit az állam kormánya jóindulattal és 
szeretettel támogatja s minden lehetőt meg-
tesz a tanítói kar társadalmi és anyagi helyze-
tének javítására, mert a kormány teljes tudatá-
ban van annak, hogy a népoktatás nagy 
nemzeti és népmüvelődési föladatait csak a 
lelkes, müveit és sorsával megelégedett tanítói 
kar képes megoldani. 

Ezen ünnepélyes alkalomból reá kell még 
mutatnom azon korszakos jelentőséggel bíró 
kormányakcióra, amelyet dr. Berzeviczy Albert 
közoktatási miniszter a népoktatási törvények 
revíziójával és a tanítói fizetések rendezésével 
munkába vett. 

Ezen népoktatási törvényjavaslatok főcélja a 
magyar nemzeti népnevelést oly mérvben meg-
valósítani, hogy e szép hazának minden tagja 
beszélje az állam nyelvét s bírja a közéletre 
szükséges ismereteket és hogy a hazaszeretet 
általános polgári erény legyen. 
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Dr. Berzeviczy miniszter úr ezen javaslat 
megvitatására a tanítóegyesületek képviselőit 
ankétra hívta egybe, amelyen a miniszter el-
nöklete alatt több napon át beható és sok 
tekintetben figyelemreméltó tárgyalás folyt a 
javaslat fölött. Ez az első eset, amidőn a köz-
oktatási kormány egy ilyen nagyfontosságú 
tanügy-politikai javaslatot a tanítói szakértekez-
let elé terjesztett. A miniszter ezáltal is a magyar 
tanítói kar iránt érzett nagyrabecsülésének és 
bizalmának kívánta tanújelét adni. Örömmel 
konstatálom, hogy a miniszter úr a tanítói 
ankétnak több javaslatát figyelemre méltatta 
és a törvényjavaslat tervezetébe fölvette. 

Erős a hitem és meggyőződésem, hogy dr. 
Berzeviczy kultuszminiszternek népoktatási re-
formja a magyar nemzeti állam teljes kiépíté-
sének és megszilárdításának egyik hatalmas 
eszközévé válik ; teljesen bízom a magyar nép-
tanítói kar hazafias buzgalmában és szakértel-
mében, amellyel az új népoktatási törvény 
célzatait diadalra fogja vinni. 

Biztosíthatom a magyar tanítói kart, hogy 
a kormány, törvényhozás és társadalom hálája 
fogja kísérni a tanítói kar becsületes törek-
véseit. . 

Es most, midőn a magam részéről is benső 
érzelemmel és igaz szeretettel üdvözlöm a Dél-
magyarországi Tanítóegyesületet, Isten áldását 
kérem az egyesület becses alkotására : az inter-
nátusra és az egyesület tagjainak hazafias műkö-
désére !" 

Halász osztálytanácsos beszéde nagy hatást 
keltett és lelkesen éljenezték úgy a minisztert, 
valamint képviselőjét. 

A közgyűlés a közoktatásügyi miniszterhez 
a következő táviratot intézte : „Dr. Berzeviczy 
miniszter úr ő Nagyméltóságának, Kolozsvár. 
A Délmagyarországi Tanítóegyesület mai ház-
avató-örömünnepe alkalmából tiszteletteljesen 
üdvözli Nagyméltóságodat, mint a magyar 
művelődés hivatott vezérét és a tanítóság igaz 
barátját. Hálás köszönetet mondunk ez alka-
lommal is kegyelmes urunknak, amért ma föl-
avatott tanítói konviktusunkat eddig is támo-
gatta és továbbra is támogatni ígérte. Adja a 
Gondviselés, hogy Nagyméltóságod a népok-
tatásügy reformját mielőbb megvalósítván, a 
magyar nép műveltségét eddig el nem ért fokra 
emelhesse. Ebben a korszakos munkában Nagy-
méltóságod mindig számíthat reánk, hűséges 
munkatársaira. Schenk Jakab, elnök." 

Üdvözölték a nagygyűlést még: dr. Molnár 
Viktor, Temes megye főispánja ; dr. Engels 
János prépost, a megyés püspök nevében; 
Temesvár város polgármestere; Ujváry Béla, 
az Eötvös-alap elnöke, aki azt mondotta, hogy 
amidőn a fiatalabb testvél- fészket rak : házat 
épít, az idősebb testvér (az Eötvös-alap) szíve-
sen osztozik örömében ; Kovács Vince, az „Arad-
vidéki Tanítóegyesület" elnöke és Minké Béla, 
fővárosi igazgató. O o 

Az elnök bejelentvén, hogy a kitűzött pálya-
tételre beérkezett munkák egyike sem jutal-
mazható, áttértek az előadásokra. 

Schmidt Antal istvánföldi állami isk. tam'tó 
értekezett a nemzeti irányú népnevélésről. Tet-
széssel fogadott tételei közül kiemeljük a követ-
kezőket : 1. A magyar nyelv hazánk minden 
népiskolájában tanítási nyelvvé legyen, anélkül, 
hogy a nemzetiségeket ezért ellenállásra inge-
reinők. 2. A magyar nyelvű óvoda a legjobb 
alap a nemzeti iskola fölépítésére. 3. Használ-
juk a direkt módszert a magyar szó oktatására. 
4. A nyelvbeli készség legjobb fejlesztője, ha 
a nemzetiségi iskola minden osztályában tanít-
ják a beszéd- és értelemgyakorlatot. 5. A nem-
magyarajkú tanulók hazafias érzését is ápolni 
kell. 6. Ne tudományosan, hanem egyszerűen 
és természetesen oktassanak. 7. A mesének és 
erkölcsnemesítő elbeszélésnek kiváló helyet kell 
biztosítani már az alsó osztályokban is. 8. Ide-
genajkú honfitársainkat a nemzet szívéhez köze-
lebb úgy lehet hozni, ha a nemzetiségi vidéki 
néptanítók szeretetteljesen és tapintatosan bán-
nak velük. 9. Az elért taneredményt a magyar 
nyelvnél is úgy becsüljék meg, hogy vegyék 
tekintetbe az esetleg meglévő nehézségeket és 
akadályokat is. 10. Sok magyarul nem tudó 
tanító csak. áldozata annak, hogy a régi tanító-
képzőkben nem tanították magyarul. Minden 
növendéknek legyen tehát ezentúl alkalma a 
magyar nyelv elsajátítására. 11. A tanítójelöl-
teket mindenütt egységes hazafias szellemben 
vezessék, és még a felekezeteknél is csak magyar 
képesítésű egyén lehessen preparandiai tanár. 

Bárány Árpád temesmegyei segédtanfelügyelő 
értekezett ezután a gazdasági ismétlő-iskolák 
szervezetéről. Sipos András temesvári ipari 
szakiskolai rajztanár pedig előadást tartott arról, 
hogy milyen fontos a művészeti rajz tudása az 
iparosra nézve és hogy általában a modern 
rajzoktatásnak mik az alapelvei ; egyúttal be-
mutatta az általa elért eredményeket. 

Délután az óvónői és gazdasági iskolai szak-
osztályok tartottak ülést. 

Esti 7 órakor Halász Ferenc min. oszt.-
tanácsosnak lampionos szerenádot adtak, melyen 
a tanítóság bizalmát és szeretetét Schenk Jakab 
egyesületi elnök tolmácsolta. Halász Ferenc 
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köszönetet mondva a ragaszkodás megnyilatko-
zásáért, arra kérte a tanítókat, hogy azon az 
exponált helyen lelkiismeretesen teljesítsék 
magyar népnevelői kötelességeiket. 

Esti 8 órakor sikerült hangverseny, majd 
táncmulatság is volt. 

Másnap a rendes évi közgyűlést tartották 
meg, tisztújítással egybekötve. A régi tisztikar 
megmaradt, csak az egyesületi közlöny számára 
választottak új szerkesztőt Bányai Jakab sze-
mélyében. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: Feld Zsigmond 
városligeti aréna-szinházi igazgatónak, aki a 
Néptanítók segélyegyesületének javára a f. évi 
febr. és márc. hóban rendezett fővárosi gyer-
mekszinházi előadások jövedelméből a nevezett 
egyesület céljaira 420 K-t adományozott. 

Tanszerül engedélyezte és az engedélye-
zett tanszerek jegyzékébe fölvette : dr. Ében 
Mihály „Váltó-számológépét" a hivatalos bí-
rálat alapján az elemi népiskolák használatára. 

Kinevezte: dr. Tergina Gyula kir. tanfel-
ügyelőt a VII. fiz. oszt. 3-ik fok.-ba az 1904. 
évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pót-
lékkal ; Bodnár Imre Zsigmond végzett böl-
csészt a XI. fiz. oszt. 3-ik fok.-ba az 1904. 
évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pót-
lékkal nyitravármegyei kir. tanfelügyelőségi 
tollnokká ; az orsz. izr. tanítóképző-intézethez 
Hausbrunner Vilmos középisk. oki. tanárt, 
s.-tanárrá ; Stoia János oki. tanítót a sipeti áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Varjassy Árpád, 
aradvármegyei kir. tanfelügyelőt a VII. fiz. 
oszt. 3-ik fok.-ba az 1904. évi I. t.-c. értel-
mében megillető személyi pótlékkal. 

Végleg megerősítette jelen minőségében : 
Sztojadinovics Melánia dolovai közs. el. isk. 
tanítónőt. 

Jelen minőségében áthelyezte: Bemeczky 
Lajos tiszasülyi áll. el. isk. tanítót az egri 
áll. el. isk.-hoz ; BröscJi Irma sajószentpéteri 
és Lepkovszky Margit egyedátai áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Jakschitz Ádám 
klekki közs. el. isk. tanító részére évi 1040 K-t ; 
Sonkoly József nasztráji áll. el isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1000 K- t ; Fiike Pál 
németpalánkai munkaképtelen róm. kath. ta-
nítónak évi 1080 K- t ; Barabás József bik-
falvi munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanító-
nak évi 1036 K-t ; Jeszenák Ferenc kurimai 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 520 K-t ; 

Bosenberg Jakab büdszentmihályi munkaképte-
len izr. el. isk. tanítónak évi 1060 K-t; Flesier 
János kakasfalvi munkaképtelen g. kath. tanító-
nak évi 420 K-t; Obbágy (Jobbágy) Ferenc 
balázsvágási g. kath. el. isk. tanítónak évi 840 
K-t ; Katona Sándor sz.-keresztúri unit. el. isk. 
elaggott tanítónak évi 640 K-t ; Szekerák Fe-
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renc szepesó falvi munkaképtelen r. kath. tanító-
nak évi 480 K-t ; Pap) Árpád kudui munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónak évi 900 K-t; 
Párvu Miklós szászmagyarosi munkaképtelen 
g. kel. tanítónak évi 600 K-t ; Vujicsity Vely-
kóné szül. Novkovity Zsófia varjasi g. kel. szerb 
el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 800 K-t ; 
Mokossényi Mihály alsónyárasdi elaggott r. kath. 
el. isk. tanítónak évi 520 K-t ; Bartsch Gusz-
táv malduri munkaképtelen közs. el. isk. tanító-
nak évi 620 K-t ; Balla Teréz szamosújvári 
munkaképtelen örmény kath. tanítónőnek évi 
900 K-t; özv. báró Horváth Samuné, szül. 
Bárány Róza dési munkaképtelen közs. el. 
leányisk. tanítónőnek évi 600 K-t; Özv. Me-
rényi Kálmánné, szül. Miltner Katalin, kaposvári 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek évi 
1240 K-t. 

Végkielégítést utalványozott : Hoffmann 
Bertalanné, szül. Bobai Erzsébet felőri munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónőnek 500 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Les János pátyodi gör. kath. el. iskolai 
tanító .2 kiskorú árvájának 225 K 66 f-t ; 
néh. Platz Ede baksafalvai róm. kath. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Péltzmann Teréziának 
évi 450 K-t ; néh. Márkus János kászonimpéri 
g. kath. el. isk. tanító özv., szül. Nán Ilonának 
és 7 kiskorú árvájának együtt 850 K-t ; néh. 
Zollits György bács-csébi róm. kath. el. iskolai 
tanító özv., szül. Devald Veronának és 2 kis-
korú árvájának 818 K 66 f- t ; néh. Sztefa-
novits Vladimir ófutaki gör. kel. szerb el. isk. 
tanító özv., szül. Sztojsits Zsófiának 580 K-t; 
néh. Schneider Henrik siklósi róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Hentz Franciskának és 
kiskorú árváinak 826 K 66 f - t ; Szathmári 
Elek hajdúböszörményi ev. ref. el. isk. tanító 
Irén nevű kiskorú árvájának 150 K-t ; néh. 
Scherer Károly csákovai közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Klug Máriának évi 720 K-t ; néh. 
Kontor Mihály zalaegerszegi nyugalm. áll. el. 
isk. tanító özv., szül. Horváth Erzsébetnek évi 
620 K-t egy kisk. árvájának 103 K 33 fillért; 
néh. Cséke József nyugdíjazott mezővári áll. 
el. isk. tanító özv., szül. Filep Julianná-
nak évi 550 K-t ; néh. Czakó Mihály német-
egresi r. kath. el. isk. tanító özv., szül. Sóstó 
Izabellának évi 600 K-t ; néh. Szemerjai Ká-
roly nyugd. krizbai áll. el. isk. tanító özv., 
.szül. Illyés Jucinak évi 420 K-t. 
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Avató. 
(A kolozsvári Tanítók Hunyadi-Háza megnyitására.) 

Ma közénk száll az o nagy szelleme, 
Mély soha nem szűnő életet él ; 
Fény gyúl ki, és megtel' a szív vele 
Csend, halljátok, ím\ hozzátok beszél: 

„Az én nevemen hívjátok e házat, 
Legyen, urak, de majd én avatom ! 
Ma otthagyom az én síri hazámat, 
Csatára hív e fényes alkalom. 
Dicső seregem szerteszórva régen, 
Porrá váltan nyugszik a föld rögében, 
Csak lelke száll itt, s olthatatlan álma, 
És hív mindegyre az örök csatába. 
Óh, mert e honnak harc az élete, 
Pályájául ezt szabta végzete ! 
Nem változik : csak az idő s a fegyver, 
Azért legyen serény itt minden ember ! 
Ami egykor harc volt, az ma a munka, 
A haladás hozzon fényt hős fajunkra ; 
Tudással öntudat, honszeretet — 
Osszátok szét : ezek a fegyverek !... 

Új seregem, mely buzgón gyűlsz e házba, 
E fegyverekkel viszlek most csatába. 
Ah, tudtok-e éhezni, tűrni, fázni, 
Az új kornak ti hősi katonái! 
Csak véletek megyek, és senki mással, 
Szívükben hittel, főben tudással ; 
Bevesszük újra a völgyet, a bércet, 
Magyarrá tesszük e hazát : egészet.... 

Legyen e ház nagy eszmék temploma, 
Oltár, melyről szent láng lobog tova, 
Betöltve szívet és eszes agyat. 
Melyből a honnak drága üdv fakad ! 
Időtlen időknek ne érje vésze, 
Hogy áldja minden kornak nemzedéke, 
Büszkén mutatva egyszerű falára : 
íme : az új Magyarországnak vára !" 

Havas István. 

Az orosz-japán háború tanulságai. 
Való igaz, hogy semmi sem új a nap alatt. 

Leszámítva néhány korszakalkotó fölfedezést és 
tanulmányt, minden csupa ismétlődés. A nor-
manok századokkal előbb ismerték Amerikát, 
mint Kolumbus, a puskaport pedig voltaképen 
a kínaiak találták föl. 

De térjünk a dologra. A most folyó orosz-
japán háború is csak megismétlődése az ó- és 
középkór óriási háborúinak. A különbség csak 
az, hogy ez más alakban, nagyobb méretekben 
és más körülmények között folyik, mint pl. a 
perzsa-görög, a spanyol-holland, a német-svájci, 
az osztrák-orosz-magyar s az angol-búr háború. 
A hasonlóság azonban rendkívül érdekes és 
szembeötlő. Mindenütt egy-egy óriási világ-
hatalom áll szemben egy kicsi, müveit, elszánt, 
lelkes nemzettel. A nagy kolosszus az emberi 
önzés folytán, mint az egyes ember, terjesz-
kedni, uralkodni, hódítani akar s megtámadja 
minden igaz ok nélkül — mint a mesebeli 
farkas a bárányt — az útjában álló kicsi 
nemzeteket. Es e fönnhéjázó, önző, lelketlen 
zsarnok Góliát elbukik a kicsi, müveit, lelkes 
Dávid előtt. 

így történik meg az a „csoda", hogy két 
görög város : Athene és Spárta megveri az 
akkori világ legnagyobb államát : Perzsiát. A 
vallásszabadságában megsértett Hollandia ki-
vívja függetlenségét Spanyolországgal, az újkor 
legelső államával szemben. Hasonlóan biztosítja 
szabadságát a pici Svájc Német- és Francia-
országgal szemben. * 

E három világháborúban mindenütt a kis 
nemzetek győztek, amelyek azonban műveltség, 
hazafiság és lelkesedés tekintetében messze túl-
szárnyalták Góliát-ellenfeleiket. 

Csak két kis lelkes nemzetet sikerült leverni 
a nagyobb ellenségnek : az egyesült osztrák-
orosznak a magyart s az angolnak a búrt. De 
ezek a pirhusi győzelmek is voltaképen erkölcsi 
vereségek, mert a nagy kolosszusok csak óriási 
erőfeszítéssel tudták a diadalt kicsikarni. A 
világ mindenütt a magyar és búr hősöket cso-
dálta, míg az orosz és angol tekintély alap-
jában megingott. 

Hogy a most folyó orosz-japán háborúban 
végképen is Japánország lesz a győztes, az 
minden kétségen fölül áll, mert ezek a fönt 
említett háborúk nem csodák, nem meglepetések, 
lianem csupa természetes következmények. E 
háborúkban nem a véletlen, nem a szerencse, 
hanem a műveltséggel párosidt szabadság verte 
le a butaságra, önzéire épített zsarnokságot! 

Épen azért az orosz-japán háborúból szük-
séges a következő fontos tanulságokat le-
vonnunk : 

Mindenekelőtt föltűnik, hogy az európai 
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hadtudomány és a büszke civilizáció még min-
dig annyira hiányos, hogy csöppet sincs oka 
arra a határtalan gőgre, amellyel minden más 
kultúrát lenéz. 

íme, csak nem régen Abessziniában az 
olaszok, az amerikai vizeken a spanyolçk, a 
búrok földjén az angolok és most Kelet-Ázsiá-
ban az oroszok szenvedtek óriási veszteségeket. 
Pedig főkép e két utóbbi európai állam első-
rangú katonai hatalom. 

De szemmellátható , az európai civilizáció 
veresége más téren is. így pl. a technika, az 
ipar és kereskedelem némely ágában az ame-
rikai Unió határozottan Európa fölé kerekedett 
s gazdasági téren maholnap ő lesz a világ 
vezérállama. 

Szintén nagy a hiányossága és elfogultsága 
az európai kultúránajc is. Részint lenézte, 
részint nem ismerte sem az Unió, sem Japán 
óriási haladását. 

így állt elő szinte észrevétlen két nagyha-
talom : Unió és Japán. Ami annyit jelent, hogy 
a vénhedt Európa gőgjét és elbizakodottságát 
lefőzte Amerika és Kelet-Ázsia bámulatos hala-
dása, szívóssága és utánzóképessége. 

Nem igaz tehát, hogy a „sárga faj" vesze-
delme fenyeget bennünket ! Nem igaz, hogy az 
európai kereszténység áll szemben az ázsiai 
barbár pogánysággal ! Ez csak ráfogás, szépít-
getés, hogy az orosz kapzsiságot, gőgöt és 
zsarnokságot szép szavakba, tetszetős és hang-
zatos jelszavakba bujtassák. Az orosz-japán 
háborúban az elavtdt gőgös cárizmus, az önző 
arisztokratizmus szenvedett rettentő vereséget 
a fólvilágosodás szellemétől, ahol — fájdalom — 
mégis a szegény rabszolga orosz nép viselte a 
vérkeresztséget 

Jelentékeny vereség érte az európai tudo-
mányt is, amely elmulasztotta a keletázsiai 
állapotok beható tanulmányozását. Világtörté-
neteink szinte semmit sem tanítanak sem 
Kínáról, sem Japánról úgyannyira, hogy egye-
temes történetünk jóformán csak Európa tör-
ténete. 

És ebben főkép a németek a hibásak, akik 
a fehér fajon kívül minden más fajt lenéznek, 
sőt a fehér fajból is csak az indogermánokat 
tekintik igazi kultúr-néptörzsnek. 

Szerintük a turániak, a mongolok passzív 
népek, amelyek az emberi civilizációt csak 
hátráltatták. Ezért becsülték kevésre a legújabb 
időkig a magyart, a törököt s általában a 
velünk rokon népeket. Pedig a finnek, ma-
gyarok s távol keleten a kínaiak és japánok a 
szó szoros értelmében kultúrnépek. Sőt a 
szumirológia újabban azt tanítja, hogy a világ 
legelső művelt népe a szumir és turáni fajú 
volt, amelynek mi magyarok egyenes leszár-

mazói vagyunk. Ez a szumir nép. pedig sok 
ezer évvel Krisztus előtt olyan kultúrát terem-
tett. amelyhez képest az egyiptomi, előázsiai 
kultúra csak gyerekjáték s a híres görög, 
római is csak ennek folyománya. 

Nem kell tehát félni a „sárga veszedelemtől". 
A művelt Kína és Japán nem rendezhet újabb 
tatárjárást, mint a középkor vad mongolja. 
Viszont azonban be kell látnia egész Európá-
nak, hogy lekicsinyelni senkit sem szabad s 
hogy résen állnia nemcsak hasznos, hanem 
szükséges is. 

Nagy vereség érte továbbá a pánszlávizmust 
is. A Magyarországon, Ausztriában és a balkáni 
államokban élő szláv népeknek be kell látniok, 
hogy a „világverő" oroszra nem számíthatnak. 
Az erőszakra, vérre, vasra, kancsukára épített 
hatalom gyönge és törékeny. Az egyetlen, 
amivel tartósan lehet hódítani : a magasabb 
műveltség, Róma is ezzel győzött, nem a 
légiókkal. Római polgárnak lenni hasznos és 
dicsőséges dolog volt, Kelet és Nyugat vetél-
kedett érte. De vájjon ki akarna ma szegény, 
tudatlan kancsukás orosszá vedleni ? Épen ilyén 
képtelenség az, amikor Oroszország a civili-
záció nevében hódítani akar Ázsiában és az 
európai szláv népek között. 

Nem kívánjuk senki kárát, de úgy érezzük, 
hogy ez a háború nagy erkölcsi elégtétel és 
súlyos igazságszolgáltatás a 49-iki eseményekért. 

És a jelennek e váratlan szerencsés fordu-
latát a japán tanítóságnak köszönhetjük, amely 
hatalmas kultúrát, lelkes hazafiságot s önálló 
egyedeket nevelt a kis szigetországnak. 

íme, az oroszokat is a japán tanítóság 
verte meg! 

Kell-e ennél érthetőbb beszéd ? Kell-e ebből 
a magyar kultúra, a magyar iskola fontossá-
gára következtetni ? Kell-e ismételten hangoz-
tatni, hogy amíg sok jó iskolánk nincs, hiába-
valók az ágyuk és puskák milliói? 

A jövő a magyar tanítóság kezében van s 
azért szükséges, hogy egyház, társadalom és 
kormány kellőképen értékeljék és jutalmazzák 
a tanítók munkáját. 

(Szeged.) Sassi Nayy Lajos. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Katonatiszti pálya felől sokan tudakozód-

nak. Egyenkint való válaszolás helyett értesítjük 
az illetőket, hogy a Magyar Tanítók 1905. évi 
naptárában, melyet október közepén 80 fillér-
ért lehet megszerezni, tüzetes utasítást adunk 
a katonaéletbe lépni kívánók fölvételére nézve. — 
Beyer E. Az iskolai ünnepi beszédek tárgyá-
ban forduljon Móra István kartársunkhoz, Buda-
pest, III. ker. községi polgári leányiskola. — 
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K. Antal. A tisztviselők egyházi adót tartoz-
nak fizetni. — Lajtavidéki. Az volna a helyes 
eljárás, ha a nem állami iskolafönntartók is 
hirdetnék a tanítói állást a tanítók lapjában, 
amely Magyarország minden el. iskolájába jár. — 
Kl. I. Középiskolai bizonyítvánnyal lehet folya-
modni kedvezményes fölvételért a tanítóképez-
débe, vizsgálat alapján. — N. J. Csak a népisk. 
törvény értelmében rendszeresített tanítói állá-
son levő el. isk. tanítók számíthatnak a hit-
felekezeteknél, közs. iskoláknál és áll. iskoláknál 
korpótlékra ; más iskoláknál közös megegyezés-
től vagy a díjlevéltől függ ez. — Cs. J. Sz. 
Az iskolafönntartás-hozzájárulás kérdésében 
nem mondhatunk egyebet, mint amit dr. Göőz 
J. Tan. Tanácsadójában meg a Néptanítók Lap-
jában közöltünk. — I). J. "Lehet, hogy talán 
hivatalos orvosi bizonyítvány alapján utóla-
gosan igazolják azt az évet, amelyet állítólag 
betegség miatt nem töltött az iskolában. Véle-
ményünk szerint azonban hiba volt, hogy le-
mondott állásáról és egyidejűleg nem kérte, 
hogy betegsége alkalmával tanítói szolgálatá-
ban a megszakítást igazoltnak tekintsék. — 
N. K. Debrecen. Már hogy közölhetnénk 
liárom-íves cikket egy rajztanfolyamról ? ! — 
B. K. M.-Barnag. A belügyminiszt.-mal nem áll-
ván hivatalos összeköttetésben, nem tudhatjuk. — 
Éradonyi r. katli. isk.-szék. A büntetés a 
mulasztásokért a községi elöljáróság föladata. 
Az iskolaszék csak a mulasztási adatok beter-
jesztéséről gondoskodik, s abban azt is jelzi, 
hogy hányadfokú intézkedést kell alkal-
mazni egyik vagy másik tanuló szüleinél. — 
Sch. Miliáiy. Fizetését nem szabad megcson-
kítani. Ha el akarják vonni a fűtési átalányt, 
adjanak önnek ezért megfelelő kárpótlást. Ha 
díj levele nem kötelezi arra, hogy német nyel-
vet is tanítson, akkor annak tanítására nem 
is kényszeríthetik. Szept. 1.-én sok helyütt szo-
kásban van, hogy olyan tanulókat is fölvesznek, 
ha hely van, kik akkor még nem töltötték 
be 6-ik életévöket, de dec. végéig betöltik. — 
Székely. 333. Csak olyan állásokra fogadnak 
el kérvényeket, amelyekre pályázatot hirdettek. 
A kir. tanf. is hitelesítheti; a mellékletekre, 
amennyiben nincs rajtok, 30-filléres bélyeg kell. 
A honossági bizonyítványt a főszolgabírói hiva-
tal állítja ki. „Költözködési díjat" az állam 
csak a hivatalból (a szolgálat érdekéből) át-
helyezettnek ad. — B. E. Borosjenö. Meg-
tarthatja, de célszerű, ha az illető megszerzi a 
magyar honosságot. — 0. J. és másoknak. 
A gazdasági ismétlő-iskolai tisztéletdíjak enge-
délyezése, illetőleg utalványozása most van 
folyamatban. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Berzeviczy Albert miniszter szep-

tember 26.-án (hétfőn) este 10 óra 18 perckor 
érkezett Kolozsvárra, ahol ünnepiesen fogadták. 
Szeptember 27-én (kedden) d. e. 9—11. óráig 
fogadta a küldöttségeket az egyetem tanács-
termében, 11 órától d. u. 2 óráig a központi 
egyetemi épületet és az ott elhelyezett inté-
zeteket tekintette meg, d. u. 4 órától pedig 
az egyetemi klinikákat, az elmekórtani klinikán 
kezdve. Este vacsora volt dr. Kiss Mór egye-
temi rektornál. Szeptember 28-án (szerdán) 
d. e. 10 órakor a Ferenc-rendiek klastromá-
ban a restaurált refektóriumot és a Mátyás-
házat nézte meg a miniszter', d. e. 11-től és 
d. u. 4 órától kezdve pedig a klinikák meg-
szemlélését folytatta és az orvosi és természet-
tudományi intézeteket, valamint az újonnan vá-
sárolt telkeket nézte meg. Este 8 órakor 
társas vacsora volt a miniszter úr tiszteletére. 
Szeptember 29-én (csütörtökön) d. e. 9 órától 
kezdve a következőket nézte meg a miniszter : 
róm. kath. gimnázium és szeminárium, ev. ref. 
kollégium, ev. ref. teologia, tanítónőképző, 
tanítóképző, unitárius gimnázium, siketnémák 
és vakok intézete, d. u. 4 órától polgári leány-
iskola, felsőbb leányiskola, kereskedelmi aka-
démia, polgári fiúiskola, I. elemi iskola és 
árvaház. Szeptember 30.-án (pénteken) d. e. 10 
órakor a Szent György-szobor leleplezési ünne-
pén volt jelen, majd d. e. 11 órakor a Tanítók 
Házának fölavatási ünnepén. A miniszter úr 
szeptember hó 30-án déli 12 óra 59 perckor 
elutazott Kolozsvárról. 

— A Tanítók Hunyadi-Háza avatására, 
mely feledhetetlen örömünnepe marad a tanító-
ságnak örök időkre, az ország legtávolabbi vidé-

es 7 o o 
keiről is megjelentek az Eötvös-alap vezetőségét 
híven támogató tanítóegyesületek képviselői. Így 
jelen voltak : Pozsony megyéből Alszeghi János, 
Trencsén megyéből Bocsek György és Zsittnyay 
János, Szepes megyéből Dobó Adolf, Győrből 
Benedek Vince, Nagykőrösről Varga István, 
Debrecenből Kozma László, Nagyváradról 
Gábel Jakab. Az Orsz. Polg. Iskolai Egyesület 
is képviseltette magát Lád Károly elnökével, 
akit az ebéden dr. Pintér Gábor melegen fel-
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köszöntött, valamint az Orsz. Izr. Tanítóegye-
sület is, Csukási Fülöppel. Akik pedig nem 
utazhattak Kolozsvárra, táviratot vagy levelet 
küldöttek, élükön dr. Wlassics Gyulával, aki 
nemcsak levélben, de táviratban is üdvözölte 
az Eötvös-alapot. Táviratot küldöttek még: az 
aradvidéki, a délmagyarországi, a borsod-
megyei, a nógrád/megyei, a bácsboclrogmegyei 
tanítóegyesületek, a Tanítóképző-intézeti tanárok 
orsz. egyesülete, a Magyar Tanítók Otthona, 
a Magyar Tanítók Turista-Egyesülete, Löicy 
Mór (Igló), Klingenberg Jakab (Pécs) ; üdvözlő-
leveleket számosa a küldtek. Érdemes veteránunk : 
Léderer Ábrahám, a „pesti izr. kórházban ope-
rált és betegen fekvó kartárs", táviratilag fe-
jezte ki jókívánatait. Nagyon szépen és a mai 
számunk első cikkében kifejezett óhajtást meg-
előzőleg emlékezett meg az avató-ünnepről a 
székesfővárosi I. ker., Attila-utcai közs. elemi 
iskola tanítótestülete azzal, hogy „szeretetének 
és tiszteletének jeléül Patacsics János igazga-
tója nevére" az Eötvös-alap részesjegyeiből 
négy darab ötvenkoronásat váltott. Péterfy 
Sándor a hozzá intézett távirati üdvözlésre a 
következő táviratban válaszolt : „Ünnepi gyű-
lésünk megemlékezését hálás szívvel köszöni 
és Isten áldását kéri ügyünk pártfogóira és 
hűséges munkásaira: Péterfy Sándor 

— A Tanítók Hunyadi-Házának aratása 
után tartott lakoma végeztével nagy küldöttség 
(mintegy 150-en) kereste föl a kolozsvári 
polgármestert : Szvacsina Gréza kir. taná-
csost a város házán. Az Eötvös-alap „legfia-
talabb" tagjához Ujváry Béla elnök intézte az 
üdvözlő beszédet, átnyújtván neki a tiszteletbeli 
tagságról szóló díszes oklevelet, melynek szö-
vege a következő: „Az Eötvös-alap" (Orsz. 
Tanítói Segélyegyesület) tudtára adja mind-
azoknak, akiket illet, hogy az 1904. évi szept. 
hó 30-án, Kolozsvárott, a Tanítók Hunyadi-
Háza fölavatása alkalmából tartott díszgyülé-
sében, Szvacsina Géza Urat, kir. taná-
csost, Kolozsvár szab. kir. város polgármesterét, 
a Tanítók Hunyadi-Háza megvalósíthatása 
érdekében kifejtett érdemeinek csekély elis-
meréseül tiszteletbeli taggá választotta meg. 
Miről jelen okmányt, az alap képviseletében és 
nevében az Eötvös-alap pecsétjével és aláírá-

sunkkal ellátva kiadtuk, Kolozsvárt, 1904 
szept. 30. Ujváry Béla, elnök, Dr. Göőz József, 
alelnök. Trájtler Károly, alelnök. Kapy Rezső, 
titkár". Szvacsina polgármestert szemmel látha-
tólag kellemesen érintette az ováció s kijelen-
tette, hogy a tanítók fiait Kolozsvár város gyer-
mekeiül fogadja s úgy az ő, valamint a város 
támogatására a mi Házunk mindig számíthat. 
Úgy az üdvözlő beszéd, valamint a polgármes-
ter válasza mély benyomást tett a jelenvoltakra. 

— A kolozsvári szép nap méltó befejezése 
volt Mátyás király remek szobrának megkoszo-
rúzása. Az Országos Bizottság díszgyülése 
után (melyről jövő számunkban írunk) az 
egész közönség, mintegy 300 tanító és tanítónő, 
a Mátyás király-térre ment, ahol Minké Béla 
fővárosi igazgató-tanító lelkes és gyújtó beszéd 
kíséretében az Eötvös-alap és az Orsz. Bizott-
ság nevében díszes koszorút helyezett Eadrusz 
János remekművének talapzatára. A koszorún 
ez a fölírás volt olvasható : A magyar tanítók. 
A hazafias megemlékezés Kolozsvárt általában 
jó benyomást keltett s egyhangú volt a véle-
mény, hogy szebben és méltóbban nem is lehe-
tett volna befejezni a tanítóság nagy napját. 

— Tanítók névmagyarosítása. Folyó évi 
szeptember havában belügyminiszteri engede-
lemmel a következő tanítók magyarosították 
meg nevüket : 1. Bachraty Géza liptószent-
miklósi kántortanító „Bárdos11 -ra. 2. Prátscher 
János karánsebeai állami elemi iskolai tanító 
„Boros"-ra. (T. Sj 

— Gyűlés és iskolaavatás. A kisszebeni 
állami elemi iskola és óvoda új épületének 
megnyitása alkalmából a Sárosvármegyei Alta-
lános Népnevelő-egyesület évi rendes közgyűlé-
sével kapcsolatosan 1904. évi október hó 13-án 
(csütörtökön) ünnepélyt tart. 

— Halálozás. Bánó József sz.-főv. igazgató-
tanító folyó hó 26-án reggel 5 órakor hosszas 
szenvedés után 55. életévében elhunyt. A meg-
boldogult 35 éven át derék tanítói munkát 
teljesített a főváros szolgálatában. Áldás em-
lékére ! 

Tartalom : Tanítók Hunyadi-Háza. — A nemzet 
virága. Schlosz Lajos. — A Délmagyarországi Tanító-
egyesület avató-ünnepe és nagygyűlése. — Hivatalos 
rész. — Szünóra : Avató. Havas István. — Az orosz-
japán háború tauulságai. Sassi Nagy Lajos. — Ta-
nítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: JJjváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Kovát vezető: KEOLOPP ALPEÉD. 

A niunkaadók és munkások közötti 
jogviszony. 

Sokszor hallottam panaszkodni a községi 
jegyzőket, hogy ma már egészen jogtudósok-
nak kell lenniök, annyi törvény, rendelet és 
szabályrendelet ismeretét kívánják meg tőlük. 
Ez igaz ; — vége már annak az időnek, mikor 
néhány törvény és rendelet stb. ismerete elég 
volt ahhoz, hogy valaki egy község közigaz-
gatását vezethesse. Az idők változtak. Ma már 
nemcsak a jegyzőnek kell bizonyos mértékig 
jogásznak lennie, hanem annak kellene lennie 
a tanítónak is. Minek az, — kérdezhetik tőlem 
többen, — hiszen ott a jegyző ? Igen ám ! — 
Ott van, ahol van, de nincsen mindenütt. Mert 
azt tudjuk mindannyian, hogy saját jegyzője 
Magyarországon csak az úgynevezett nagy-
községeknek van. Azok a községek, melyek 
nem képesek egymaguk jegyzőt fizetni, többen 
tartanak egy körjegyzőt. Ez azután a sok közül 
csak egy faluban lakhatik, t. i. a körjegyzőség 
székhelyén. A bajba került ember nem szalad-
hat mindig és minden apró-cseprő bajában a 
harmadik faluban lakó jegyzőhöz. Megyen tehát 
a bajával a papjához, (ha van a faluban) vagy 
a tanítóhoz, hogy adjon neki tanácsot. Már 
most szükséges volna, hogy az tudjon is jó taná-
csot adni, mert a szegény bajbakerült ember, 
ha a törvénnyel, rendelettel, szabályrendelettel 
ellenkezőleg cselekszik, akkor esetleg meg-
büntetik. Azzal, hogy : — „Hiszen kérem én 
azt nem tudtam, hogy ezt nem szabad ten-
nem !" — nem védekezhetik, mert a törvény 
nem tudása senkit sem ment meg cselekedeté-
nek következményétől. Nem árt, hogy ha 
iskoláinkban némi kis jogi útravalóval látjuk 
el a népiskola ötödik és hatodik osztályába 
járó (különösen fiú-) gyermekeket, hogy az 
életben ennek hasznát vegyék. Azt, amiről 
most írni fogok, tudni minden gazdának, mezei 
munkásnak és napszámosnak érdekében áll. 

Igen fontos közgazdasági és társadalmi ér-
dekek tették kívánatossá azt, hogy a munka-

adó és munkás közötti jogviszony törvényileg 
szabályoztassék. Más törvényben történt ezen 
szabályozása a jogviszonyoknak a munkaadó 
és a mezőgazdasági munkásra nézve, másban 
a vizimunkálatoknál, az út- és vasútépítésnél 
alkalmazott napszámosokra és munkásokra, — 
másban az erdei munkásokra nézve stb. Mind-
ezen törvényeknek az a céljuk, hogy úgy a 
munkás, mint a munkaadó jogos érdekei biz-
tosíttassanak. A munkaadók és a mezőgazda-
sági munkások közötti jogviszonyokat az 1898: 
II. t.-c. szabályozza. 

A szóbanforgó törvény értelmében azon 
egyénnek, — legyen az akár férfi, akár nő, — 
aki nem cseléd (mert az ilyennek cselédköny-
vet kell váltania), hanem munkás vagy nap-
számos minőségben gazdasági munka teljesíté-
sére szerződő egyén, aki tehát hivatásos 
mezőgazdasági munkás vagy napszámos, mun-
kás-igazolvánnyal kell bírnia. Közbevetőleg 
meg kell jegyeznem, hogy ezen általános 
értelmű kitétel : gazdasági munka, nemcsak 
az aratás-, hordás-, nyomtatásra és cséplési 
munkálatokra vonatkozik. A gazdasági munka 
köre nincs a törvényben megállapítva, a rész-
letezés hiánya következtében ezen törvénynek 
határozmányai alá tartozik minden gazdasági 
munka, amely a mezőgazdaságban szerződésileg, 
díjazásért teljesíttetik, kivévén azt az esetet, 
hogy ha a szerződés azt másnak minősítette 
volna. Tizennegyedik életévüket meghaladott 
kiskorúak részére, ha fenntartásukról maguk 
gondoskodnak, munkás-igazolvány a hatóság 
által atyjuk (vagy gyámjuk) meghallgatása 
nélkül is kiállítható, — tizennégy éven aluliak 
részére, kik a tizenkettedik életévüket meg-
haladták, munkás-igazolvány csak atyjuk (vagy 
gyámjuk) beleegyezésével állítható ki. Tizenkét 
éven aluliak nem tekinthetők hivatásos mező-
gazdasági munkásoknak, napszámosoknak s 
igazolvány használatára nem kötelezhetők. 

A munkás-igazolványt, amely olyanforma 
könyvecske mint a cselédkönyv, a községi 
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'jegyző állítja ki, aki is köteles minden jelent-
kező munkásnak igazolványt adni. Ezt nem 
kell minden évben megújítani, lianem csak 
akkor, amikor az megtelt, épp úgy mint a 
cselédkönyvet. 

A munkás-igazolvány alapján annak tulaj-
donosa sok esetben kedvezményt nyer pl. : a 
vasúton a harmadik kocsiosztályban (bizonyos 
esetben) fél menetdíj fizetése mellett utazhatik, 
a községi munkássegély-alapból csak az a 
munkás kaphat segélyt, kitüntetést, jutalmat 
csak az nyerhet, sőt a munkásközvetítői intéz-
ményt (munkásközvetítői miniszteri megbízott: 
Bernát Sándor földmívelésügyi minisztérium, 
VI., 3. ügyosztály) is csak az veheti igénybe, 
akinek munkás-igazolványa van. 

De a munkás-igazolvány nemcsak ezért jó, 
lianem azért is, mert biztosítékot nyújt úgy 
a munkaadónak, mint a munkásnak a szerző-
dés teljesítésére. Be kell ugyanis jegyezni a 
munkaszerződés főbb pontjait a munkás-igazol-
ványba úgy a mezőgazdasági munkásoknál, 
mint a dohánykertészeknél. Már most akinek 
a munkakönyvében egy ily elvállalt munka 
van bejegyezve, az máshoz a vállalt munka 
teljesítéséig nem szegődhetik, tehát a gazda 
biztosítva van, hogy a vállalt munkát elvégzik, 
viszont az igazolványba a szegődött bért is 
bejegyzik és így a munkás is igazolhatja, 
hogy mily összeget áll jogában követelni a 
végzett munka fejében. 

(Budapest.) Dr. Szabó Béla. 
r 

Állattenyésztésünk és a takar-
mány-inség. 

Az idén takarmányhiány van országszerte. 
Ujabb súlyos csapása ez a magyar gazda 
állattenyésztésének, amely pedig már igen szé-
pen megindult eres fejlődésében s így félnünk 
lehet attól, hogy a már intenzívebb mezei 
gazdálkodásból visszaesés fog mutatkozni. 

Az alföldön valóságos Istenkísértés volna 
az állattenyésztés — bár részbeni beszüntetése — 
is. Hiszen tapasztalati tény, hogy a gazdál-
kodás itt az alföldön, még igen nagy részben 
egyoldalú. Az alföldi gazda csak annyi iga-
vonó állatot tart, amellyel szalmáját, pelyváját 
úgy. ahogy értékesíti s az így nyert arány-
lag kis mennyiségű trágyával nem bírja föld-
jét okszerűen, gyümölcsözően mívelni, a termő-
föld ereje egyre fogy s egyre kevesebb hasz-

not fog hozni s be fog állani a szükség. Pedig 
a szükség törvényt bont s a gazda akkor bo-
csátja, árúba gabonáját, mikor annak még nincs 
megfelelő piaci ára, míg ha marhaállományát 
megtartja, fejleszti és növeli, úgy szükség 
idején mindig segíthet magán. 

Előre látom, hogy az idén egyre-másra fog-
nak túl adni a jószágon. A kinálat nagy, a 
kereslet kicsi lesz, legföljebb spekuláns keres-
kedők, élelmes marhakereskedők fogják potom 
pénzen venni a szarvasmarhát, hogy azt tavasz-
szal háromszoros árban újból eladhassák. 

A gazda trágya nélkül marad, a szerződés 
nélküli üzemben levő tejszövetkezetek pedig 
tönkre fognak menni. Nem tehetek róla, de 
e sötét képet tovább kell festenem. Nem vagyok 
pesszimista, de gazdasági folyóiratainkból olva-
som s hallom a vezetó g azdasági férfiaktól úgy 
a fővárosban, mint a vidéken, hogy gazdáinkra 
tavasszal vár csak igazi veszedelem, ha mind-
egyikük nem áll őrszemet a helyén. De tehe-
tetlenül állunk ott, ahol a szárazság még 
mindig tartós, bár a község segítő keze a 
legelrejtettebb falun, a legmostohábban súj-
tott községen is segíthet : a földmívelésügyi mi-
nisztérium támogatásával. Az olcsóbb vasúti 
szállítmány engedélyezésével már is segített 
kormányunk. A szövetkezetek takarmányüzle-
teket csinálhatnának. Ahol eső volt, tegyenek 
kísérletet a gazdák az őszi takarmánnyal, őszi 
borsóval, baltacimmal, lucernával, stb. Ez 
kifizeti magát. Nem kell senkinek sem magya-
rázni, hogy ma már nem mi vagyunk 
egyedül a legnagyobb búzatermő állam. Európa 
piacát is fölkeresi már Amerika gaboná-
jával, sőt minket a termelésben már túl is 
szárnyal. De a világszerte egyre növekvő hús-
fogyasztás egyre arra int, hogy a Magyar-
országon kitűnően bevált állattenyésztés inten-
zivebb fejlesztésére serkentsen bennünket. Mi 
magunknak s a Nyugatnak alig tudunk eleget 
tenyészteni, de Keleten még nagyon alacsony 
fokon áll az állattenyésztés. Pedig a Keletnek 
a mi kitűnő állományunkból kell vásárolnia. 
S ez bennünket csak ambicionálhat, hogy állat-
tenyésztésünket lehetőleg állandóan fokozzuk, 
hisz legelőink, hála Isten, bőven vannak, 
amelyek — ha az idén nem is, de átlagban 
mégis sokat teremnek. 

Ne hirtelenkedjük hát el a dolgot. A kép-
zett és férfias jellemű tanítónak mindig súlyos 
a szava, szavaiban van okosság cs érzés. A 
magyar paraszttal pedig lehet beszélni. Tapin-
tattal, jóindulattal és meggyőző szíves hangú 
beszéddel; és vegyen részt minden jóravaló 
tanító ezen munkában. Fizetsége ne legyen 
több, mint a később megnyilvánuló hála és 
egyszerű köszönet a magyar gazda részéről. 
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É n mindig fájlalom, ha annyit hallob az 
Amerikába való kivándorlásról, de ezt nem 
mindig az egyéniség hibájának számítom be, 
hanem nagy részben annak is, hogy az illető 

nincsen jóakaró tanítója, 
valamikor, úgy az idén 
a magyar gazda a jó 

vidéken a népnek 
tanácsadója. S ha 
bizonyosan rászorul 
tanácsra, a vigaszra. 

Tudja mindenki, hogy a jól táplált állat is erő-
sebb, mint a hitvány eledelen tartott jószág. A 
•csenevész ál-
lat sok beteg-
ségre mutat 
hajlamot. A 
t a k a r m á n y -
hiány követ-
k e z t é b e n a 
marhák na-
gyon le fog-
n a k sová-
n y o d n i ; a 
tejelő marhák 
teje meg fog 
apadni, s a 
borjú is megsínyli az Ínséges időt. Ha látjuk a 
nyomorúságot, legalább jó tanácscsal lássuk el a 
gazdát, s óvjuk őt minden elhamarkodott lépéstől. 
A szalma és polyva (törek) keverve erőtakarmá-
nyokkal és sós vízzel locsolva, az állatokat 
aránylag jó erőben tarthatja s a póttakarmá-
nyokra kiadott költség bizonyára kisebb veszte-
séggel fog járulni a kisgazdára nézve is, mintha 
állatait potompén-
zen e l v e s z t e g e t i 
most ősszel, s a 
j ö v ő t a v a s s z a l 
k é n y t e l e n azok 
helyett másokat 
drága pénzen be-
szerezni. 

Még egy szót 
szóljunk a netalán 
tán föllépő járvá-
nyos betegségek 
esetén követendő 
eljárásokról. 

A járványos betegség kitörésekor a beteg 
állatoktól különítsük el az egészségeseket, az 
istállót és az eszközöket fertőtlenítsük, a beteg-
ségeket pedig a községi elöljáróságnak — az 
1888. évi VII. t.-c. értelmében — jelentsük be. 
Bejelentendő betegségek: a lépfene, vértályog, 
takonykór és bőrféreg, a száj- és körömfájás, 
a keleti marhavész, a rüh, himlő, tüdőlob, 
tüdővész stb. Persze e betegségeket az állat-
orvos állapítja meg, miért is külön még hang-
súlyozandó, hogy az állatorvost hívni, — kivált 
gyanús esetek fölléptekor, — ne késsünk. 

Dohos, rothadt, iszapos, poros takarmányt 
ne adjunk állatainknak. Azt a keveset, amit az 
idén takarmányozásra fordíthatunk, azt adjuk 
jó és tiszta minőségben az állatnak. 

(Solymár.) Vertier Jenő. 

A 

A sövény. 
sövény a kertnek egyik 

Pontosságát 

Alalutott sövény, lócezettel. 

Élő sövény, tüskés drótvédó'vel. 

fő alkatrésze, 
mindenki ismeri és tudja, erről 

r é s z l e t e s e b -
ben beszélni 
nem szüksé-
ges. D a c á r a 
e n n e k , n e m 
lesz azonban 
érdektelen, ha 
a sövénynek, a 
kerítésnek kü-
lönböző alak-
jait részlete-
sebben szóvá 
tesszük. Ezt 
n e m c s á k a 

fontossága, de az a tapasztalat is indokolja, 
hogy számtalan esetben éppen nem megfelelő 
sövénnyel és kerítéssel találkozunk. 

A régi módi sövény, melyet faluhelyen még 
sok helyen láthatunk, sőt itt-ott a fővárosban 
is, ma már minden tiszteletreméltó volta 
mellett is kimegy a divatból. Sokat takaré-
koskodunk már a földterülettel, ez a sövény 

pedig meglehetős 
sok helyet foglal 
el. Gyökere messze 
elhúzódik a termő 
kerti talajba s így 
a mívelés alatt 
álló növényektől 
vonják el a szük-
séges tápanyagot. 
De magasra fej-
lődvén, az árnyéka 
is alkalmatlanná 
válik. 

Elősövényt ma 
csak ott készítenek, ahol a térbeli veszteség 
nem jön tekintetbe, ahol az utca pora és a 
szél ellen oltalmat, vagy ahol az éneklő madarak 
számára menhelyet akarunk találni, vagy ahol 
a szépségi szempontok mérvadók. Kérdés, hogy 
szép-e a sövény? Természetesnek találom, ha 
kijelentem, hogy én mindig szebbnek tartom a 
fakerítésnél, azután olcsóbb is, és sokkal tartó-
sabb mert nem szükséges annyiszor megújítani. 

De hát vannak hátrányai is. Es pedig sajnos 
nem kis számmal. A használt sövények közül 
mindenesetre a legszebb lesz a galagonya 

41* 
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(Crataegus). Ez a közép kötöttségű talaj számára 
az első sorban figyelembe veendő sövény-
növény. A „sem fű sem fa", vagy amint sok 
helyen nevezik: a liceuin jó sövény-növény, de 
csak a legsoványabb homokra való. Egy nagy 
hibája, hogy igen könnyen egészen elvadul. 
A jó talajban nem alkalmas, mert hézagos 
sövényt képez. Használják sövényül a vad-
rózsát is, de ez legföljebb csak agyagtalajba 
való. Erősen kiterjeszkedik és metszéssel nem 
lehet szabályozni. Az ágakat hajlítással, össze-
kötözés, lécezés által tartjuk össze. Mint vad-
sövény igen szép, de nem mindenüvé alkalmas, 
mivel nagyon hamar elvadul. 

Nagyon kitűnő sövény-növény a fagyai 
(Ligustrum). Még könnyebb talajban is elég jól 
nő, noha inkább alacsonyan marad s inkább 
díszsövény, mint 

n 

£ÍBÉ 

védő-sövény. A sö-
vénynövények kö-
zött említendők a 
gleditsrhia, a sze-
der- vagy eperfa, 
akác, a Krisztus-
tövis, orágok na-
rancsa (Paliuros 
aculcatus). Mind-
ezek ma első he-
lyen állanak a sö-
vénynövények kö-
zött. A gleditschia 
igen kitűnő, ho-
mokban is jól nő 
és e rős t ü s k é i 
miatt áthatolha-
tatlan sövényt ké-
pez. Nagyon jó és 
ezért melegen ajánlható. Az eperfa sövénynek 
szintén igen kitűnő és nálunk sok helyen alkal-
mazzák is és pedig jó eredménnyel. 

A sövény-növényeket faiskolákból szerezzük 
be, ahol nagy mennyiségben tenyésztik. Leg-
célszerűbb 3—4 éves csemetéket venni, amelyek 
aránylag igen olcsók. így az epercsemeték ezre 
12 korona, az akáccsemetéké 10, a gledi-
tschiaé 12. 

Szokták magról is nevelni, de tekintve az 
időt és fáradtságot, amibe a felnevelése kerül, 
sokkal célszerűbb azonnal kész csemetéket 
beszerezni. A szükséges mennyiséget könnyen 
kiszámíthatjuk, ha tudjuk, hogy 100 folyó-
méterre körülbelül 400 csemete szükséges. 
Különben irányadóul szolgálhat az, hogy a 
csemetéket 25 cm. tőtávolságra ültetjük. 

A sövény készítése a következő: Mindenek-
előtt kijelöljük a helyet, amelyen a sövényt 
végig akarjuk. Ezt a sort mintegy 50 cm. 
mélyen fölássuk, sőt megforgatjuk. Hogy ez 

Alakított galagonyasövény 

hogyan történik, azt mindenki tudja. A talaj-
nak ilynemű megmunkálása első föltétele a jó 
sövénynek, mert különben hogyan is kivánhat-
nók azt, hogy a növények jól nőjjenek. Ha a 
talaj sövény lenne, nagyon tanácsos lesz e célra 
való tekintettel alkalmas jó trágyát is hasz-
nálni: jó keverékföldet. Mert figyelembe kell 
vennünk, hogy a növény számos éven át marad 
meg egy helyben. Ezért az első két évben a 
gyomtól is alaposan meg kell tisztítani, hogy 
ez a tápanyagot ne vonja el; később maga is 
elég erős lesz, hogy a gyomot elnyomja. Ha 
az első években nem gondozzuk s hagyjuk a 
gazt burjánozni, bizony a sövényünk nem lesz 
elég sűrű, sőt helyenkint nyilások is fognak 
támadni, amelyeket nehéz lesz kifoltozni. Szo-
kásos a fiatal ültetvényeket huzallal is védeni, 

amely később is 
_ megmaradhat. Ha 

azt akarjuk, hogy 
- . • ' sövényünk kifo-

gástalan legyen, 
azonnal nyesni is 
kell és pedig azért, 
hogy az alsóbb 
részeiben mentül 
erősebbé legyen. 
A j ó l k i f e j l e t t 
galagonya- vagy 
más élősövénynek 
egyenletes magas-
nak kell lennie, és 
pedig legjobb, ha 
2 m. magasra nö-
veljük. a széles-
sége fönt 40, alul 
25 cm. Szép csak 

akkor, ha mindkét oldalán végig minden részé-
ben egyenes. 

Ha a sövény alul olyan széles, mint fönt, 
úgy az alsó ágak könnyen elpusztulnak, noha 
láttunk már olyan sövényeket is, amelyek fent 
és lent egyenletesek voltak és ennek dacára 
kitűnően fejlődtek. A galagonya-sövényt cél-
szerű nyáron — augusztusban — egyszer és 
azután tavasszal másodszor a sövénynyíró olló-
val megnyesni. A nyesésnél irányadóul szolgáljon 
a sövény rendes szélessége és az, hogy az új 
hajtású fából mindig maradjon meg egy rész. 
Szinte bele kell, hogy nőjjön a sövény a maga 
formájába. 

A régi elvadult vagy hiányos, de jó sövény-
növényekből álló sövényeket ki kell javítani 
pótültetések által. Ősszel közel a földhöz le-
fűrészeljük vagy levágjuk a hiányos helyen és 
a talajt kiemeljük, megjavítjuk jó földdel és 
keverékfölddel vagy trágyával és az így elké-
szített talajba jó erős növényeket ültetünk, 
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amelyeket minden kényszer nélkül nőni ha-
gyunk. A régi tövek újra kihajtanak és mel-
lettük az újak is jól inegfogamzanak és meg-
nőnek. Ily módon kipótolhatjuk a hiányokat, 
de ha csak egyszerűen beleültetjük a hiányos 
részbe az új növényt, úgy ez a levegő és 
világosság hiányában ,nem fejlődhetik kellően 
és rendesen, s a régibb növények el is nyomják. 

Az élősövények között az ujabb időben a 
fenyőt, díszkertekben pedig a thuját használják 
föl. A jegenye-fenyő sövénye igen csinos, de 
nagyon széles lesz. Fiatal fenyőfácskákat ülte-
tünk el s ezeket a második évben — mindig 
augusztusban -— megnyessük, a fiatal hajtásból 
csak keveset hagyván meg, tehát rövidre 
nyessük, azért, hogy ne nagyon terjeszkedjék ki. 

Pompás védő sövényt szolgáltat a thuja. Ezt 
különösen a délvidéki kertészeknél látjuk. így 
például Mülile Vilmos temesvári kertészetében 
olyan mintaszerű thujasövények vannak, amelyek 
már messziről keltik föl az ember figyelmét. 
Ezek a sövények kitűnő szolgálatot teljesítenek, 
különösen a nyaraló növények részére. Meg-
érdemlik, hogy róluk részletesebben is szóljunk, 
de ezt majd csak a legközelebbi alkalommal 
teszsziik. 

(Budapest.) Kardos Árpád. 

Almabor. 
(P. J.) Az idei bő almatermést, — amellyel 

különösen a homokvidék bővelkedik — ha más 
úton nem is, de mint almabort, a termelő igen 
gazdaságosan értékesítheti. A jó almabor nem-
csak házi fogyasztásra, hanem eladásra is alkal-
mas, és különösen nem-bortermelő vidéken igen 
jól értékesíthető. Ámde a jó almabor készíté-
sének ismerni kell a módját. 

Jó, egészséges és tartós almabort, mely nem 
romlik meg egykönnyen, férges, hullott, éretlen, 
ki nem fejlődött almából nem lehet készíteni. 
Ilyenből legfeljebb csak olyan, házi fogyasz-
tásra szánt ital nyerhető, amelyet nem szán-
dékozunk hosszabb ideig eltartani. A legjobb 
almabor — melyet Normandiában (Francia-
ország), Svájcban, Tirolban, Salzburgban és 
Németországban készítenek — ép, egészséges 
és érett gyümölcsből készül. Legjobbak a kü-
lönféle almák közül erre a célra a savanykás 
ízűek. 

Ha őszi fajtákat dolgoznak fel, melyek a 
leszedés után csak néhány hét múlva lesznek 
teljesen érettekké, a feldolgozás előtt egy hétig 
halomba rakva állni hagyják. Ezzel az eljárás-
sal közvetlen a cukorképződést, közvetve a 
szesztartalom emelését érjük el. Természetes, 
hogy mennél későbbi érésű az ahna, annál 
tovább kell azt csomókban hagyni. A téli faj-

tákat 3—4 hétig 'lehet csomókban érlelni. 
A feldolgozás előtt célszerű az összes gyümöl-
csöt megmosni, a rothadtakat pedig el kell 
távolítani. Az így előkészített alma azután az 
almamalomba kerül, mely összezúzza. Az alma-
malomból kikerülő törkölyös mustot legalább 
is kétszer kell kisajtolni, mert ellenkező esetben 
a törköllyel igen sok must megy veszendőbe. 

Az első sajtolással az alma 9ß% must-
tartalmának alig csak felét, vagyis 100 kilo-
gramm gyümölcsből átlag 50, legfeljebb 60 li-
tert tudunk kipréselni. 

Megjegyzendő, hogy mennél édesebb, tartal-
masabb a must, annál nehezebb azt kisajtolni. 
A már egyszer kisajtolt törkölyt még egyszer 
jó a malmon átbocsátani. mert így ismételt 
sajtolással jobban kipréselhetni a visszamaradt 
mustot. Gondos eljárással métermázsánként 
mintegy 70 liter mustot kaphatunk; az ezen-
felül visszamaradó mennyiség ecetkészítésre 
vagy szesz nyerésére fordítható. 

Ha gyengébb minőségű, de nagyobb meny-
nyiségű almabort akarunk nyerni, akkor a 
törkölyre a must édességéhez mérten, méter-
mázsánként még 4—20 liter vizet tölthetünk. 
Mivel azonban az ecetesedés ezen esetben 
könnyen beállhat, legjobb a vízzel föleresztett 
törkölyt lehetőleg légmentesen lefedni és leg-
alább 48 óráig állni hagyni s csak azután ki-
préselni. Mivel az almából nyert fiatal bor 
sokkal hajlandóbb az ecesedésre, mint a szőlő 
leve, igen ajánlatos-az erjedéshez, a míg a tel-
jes kiforrás megtörténik, kotyogót használni. 
Ilyen eljárással a jobbfajta almákból, melyek 
cukortartalma 12—15%-ot is kitesz, 6—7 
szeszfokos vagyis jó erős bort kaphatunk. 
Ellenben a gyenge minőségű, hullott, éretlen 
almából csak 3—4°/o-os bort lehet kapni. 

A nyári édes almák kevésbbé alkalmasak 
gyümölcsbor készítésére és ha föl is használjuk 
erre a célra, nem nyerünk tartós bort, mivel 
a savtartalom kevés. Ha fölösleges körténk 
van, az szintén hozzáadható az almához, külö-
nösen ha az alma nagyon savanyú. Sőt a 
körtéből külön is lehet bort készíteni, de az 
rendesen kevés szeszt és kevés savat tartalmaz 
s így nem oly ízletes és nem oly tartós, mint 
az almabor. Ha a fölhasználandó alma cukor-
tartalma nagyon kevés volna, akkor fehér 
süvegcukrot adunk olyan mennyiségben, mint 
a minő erős bort akarunk nyerni. Ezt pedig 
megmutatja a mustmérő, csak azt kell tudnunk, 
hogy minden cukorfok fél fok szeszt ad. 

Az erjesztő-helyiség hőmérsékének állandóan 
10° C. felül kell lenni, mivel az erjesztő 
gombák 7° 0. alul nem tenyésznek és az erje-
dés megáll. Epen ezért az olyan helyiség, mely-
nek hőmérséke hűvös vagy állandó változatnak 
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van alávetve, erjesztésre egyáltalán nem alkal-
mas. Jó, ha nemcsak az alma, hanem más borok 
készítésénél is a helyiséget fűtjük, mert mennél 
tökéletesebb a zajos erjedés, annál kisebb az 
utóerjedés és annál kevésbbé zavarosodik meg 
később a bor. Némely helyen a mustból kisebb 
mennyiséget fölforralnak s azt a hordóban 
lévő hideg musthoz öntik, hogy annak a hő-
fokát így fölemeljék s gyorsabb erjedésre bír-
ják. Az erjedés néha eltart 3—6 hétig is, 
aszerint, hogy milyen az időjárás és milyen 
meleg az erjesztő-helyiség. 

Mikor a kotyogókban a víz bugyborékolása 
megáll s a csiger (lőre, franciául: „cidre") 
zavaros lett, akkor rendesen az erjedésnek is 
vége van. Hidegebb helyiségekben vagy hűvös 
időjárás mellett megtörténik, hogy a kotyogás 
megszűnése dacára is a csiger édes marad. 
Ilyenkor a föntemlített módon mustot mele-
gítünk és hozzáadjuk, hogy az erjedés befe-
jeztet siettessük. 

Ha az erjedés teljesen megszűnik, akkor 
a hordót feltöltjük, úgy hogy az akona alatt 
mintegy 2 centiméternyi üres tér maradjon s 
a hordót jól elzárjuk. Időnként pedig a fel-
töltést megismételjük. Azután a kezelés meg-
egyezik a szőlőborral vagyis, ha szép, napfényes 
időjárás van, akkor januárban egy tiszta hor-
dóba átfejtjük, s a befejtést március végén és 
júniusban — mindig szép napos és száraz 
időt választva, — megismételjük. 

Az almabor kellemes illata mesterséges úton 
fokozható. Ha a bornak kellemes ízt akarunk 
adni, akkor 25 gramm narancsvirágot egy 
hosszúkás vászon-zacskóba varrunk, az erjedés 
megkezdése előtt a mustba eresztjük és erje-
dés után eltávolítjuk onnan; az erjedés alatt 
a must a finom illatot magába veszi. 

Az elmondottakon kívül a jó minőség kelléke 
a tiszta hordó. Épen ezért az üres hordót, 
melybe később bort átfejtjük, meszes vízzel 
ki kell mosnunk, azután kiforrázzuk és beké-
nezzük. A kénezett hordó fejtés előtt jól kimo-
sandó. 

Növénykértani levelek. 
(Október hó.) 

Kedves kartársaim! 
Gazdasági szempontból a gabonafélék beteg-

ségein kívül a burgonyabetegségele bírnak leg-
nagyobb fontossággal, amiért ezekkel kimerítőb-
ben kell foglalkoznunk; ami hely marad, azt 
a többi konyhalcerti növényeit betegségeinek 
ismertetésére akarom fölhasználni. 

Legelső helyre itt a burgonyavészt kell 
tennünk, amennyiben ez nálunk is évenként 
•óriási károkat idéz elő; a kártétellel már 

egyik mult évi dolgozatomban ismertettem 
meg olvasóinkat, amiért arra csak röviden 
akarok kiterjeszkedni. Június végétől kezdve a 
burgonya levelein barna foltok keletkeznek, 
mely helyeken a levél elszárad s elhal. Ily 
foltok alsó részén nedves időjárás esetén fehér 
bevonatok képződnek, melyeket a betegséget 
előidéző Phytophthora infestans De By. nevű 
gomba terméstartó szárai (konidiumtartók) 
alkotják. A barna foltok száma mindig nagyob-
bodik, míg az egész levél, majd az egész 
növény elpusztul. Oly helyeken, ahol a 
betegség a leírt pusztításokat vitte véghez, 
a legtöbb esetben a gumó rothadása is 
szokott föllépni, mely esetben azon barna, 
behorpadt, különböző nagyságú foltok kelet-
keznek, miáltal azok akár a földben, akár 
eltartásuk helyén elpusztulnak. A gumó rotha-
dását azonban nemcsak a burgonyavészt okozó 
gomba, hanem egyéb gombák vagy fonalférgek 
is idézhetik elő, melyek a sejtek elpusztulása 
előtt vagy után ott föllépnek. A baktériumos 
rotJiadásnál a gumó pépszerűvé válik s vizenyős 
állapotából száraz pomemű állapotba megy át. 
A nedves rothadást tehát ez esetben száraz 
rothadás követi. A betegség a földfölötti része-
ken is szembetűnő változásokat idézhet elő; a 
növények ez esetben egyszerre megszűnnek 
növekedni, leveleik megsárgulnak, majd meg-
barnulnak s elhalnak. A gumók fejletlenek, 
ráncosak, sötétbarna színűek s telve vannak 
a Bacillus Solani Sm. fajhoz tartozó bakté-
riumokkal. 

Ugyancsak gumórothadást a Fusarium Solani 
Wehm, nevű gomba is idézhet elő, mely leg-
többnyire azonban csak a már rothadó gumó-
kon lép föl s száraz rothadást okoz. A pliéllo-
myceses foltosodásnál és rothadásnál a burgonya-
héján fehéresen csillogó vagy szürkésbarna 
kisebb-nagyobb foltok keletkeznek, melyeken 
megint apró pontok, a betegséget előidéző 
Phellomyces sclerotiophorus Frank, nevű gomba 
parasejtjei tűnnek föl. A száraz rothadás jelle-
gével bíró bántalomnál a gumó külső héja 
leválik, miáltal annak legbelsőbb, megbarnult 
része szabadon látható lesz. A rhizoktóniás 
rothadást a Rhizoctonia Solani Kühn, nevű 
gomba idézi elő; ez esetben nedves rothadás 
következik be. Megemlíthetem itt mindjárt a 
férges vagy nematódás rothadást is, mely eset-
ben a rothadó gumókban az egyéb gazdasági 
növényeken is előforduló s a Tylenchus devas-
tatrix Ii. fajjal azonos nematódák találhatók föl. 

A burgonyavészt az esős időszak nagyon 
előmozdítja, ugyancsak gyakoribb a baj magas 
fekvésű földeken; az agyagtalaj a rothadást 
elősegíti, ugyanígy hat a nitrogéntartalomban 
gazdag istállótrágya is. A burgonyasorokat az 
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uralkodó szél irányában kell készíteni, sűrű. 
ültetést ne alkalmazzunk. A helyes vetésforgó 
a bajt csökkenti. Ültetésre csak egészséges 
gumót használjunk, burgonyaszedéskor ügyel-
jünk arra, hogy a gumók meg ne sérüljenek, 
s a romlottak a szántóföldön ne maradjanak. 
Télen át a burgonyát száraz helyen kell tar-
tani gyakran átválogatni s a rothadót eltávo-
lítani. A burgonyavész ellen való direkt védekezés 
a lombozat permetezése által történik ; ezáltal 
feltűnő sikerrel nemcsak a betegség ellen véde-
kezünk, hanem a növény élettevékenységét is 
fokozzuk s így a levelek tovább zöldek ma-
radnak s a gumókban a keményítő-tartalom is 
növekedik, egyáltalában több gumó képződik. 
Permetezésre 2%>-os bordói lét használunk. 
A permetezésnek augusztus elején kell meg-
történnie; az előbb történő 1—2 - szeres per-
metezés is, mint preventív eljárás jó szolgála-
tot tehet ugyan, de okvetlenül nem szükséges. 

Egyes vidékeken úgy vélnek a burgonyavész 
ellen védekezni, hogy a levelek megbetegedése 
idején a növény zöld részeit tövig levágják. 
A baj ezen eljárás által nem apasztható, a 
terméseredmény pedig kisebbedik. Megemlí-
tendő végül, hogy egyes fajták a betegség 
iránt többé-kevésbbé fogékonyak. A régebbi 
fajták fogékonyabbak, mint az újonnan termesz-
tettek, hasonlóan érzékenyebbek a korai fajták, 
mint a későn érők. Korai fajták későn ültetve 
kevesebbet szenvednek a betegségtől, mintha 
azokat rendes időben ültettük volna. A finom-
héjú fehér fajták érzékenyebbek, mint a durva-
héjú vöröses fajták. Legérzékenyebb fajták a 
hópehely, a rózsa, korai kifli, Imperator stb. ; 
ellentállóbbak a magyar kincs, skót, champion 
magnum bonum stb. Egyebekben a mult évi 
dolgozatomban mondottak irányadók. 

Június és júliusban a burgonyanövények között 
sok olyan látható, mely eredeti zöld színét el-
vesztette ; előbb megsárgul, majd megbámul s 
lassanként elszárad. Feltűnő, hogy a jelen 
esetben a növény töve feketedik meg s pusztul 
el először, s a lombozat pusztítása folytán 
gumó sem képződik. A megfeketedett tőben 
számos gomba élősködik ; sok tudós a betegség 
előidézését baktériumoknak tulajdonítja. Ned-
vesség, istállótrágya használata, korai fajok 
ültetése s a vetésforgó elmaradása a betegséget 
előmozdítja ; ahol nagyobb kártételek észlel-
hetők, kísérletek tehetők az ültetésre szánt 
burgonyának bordói lében 24 órán át történő 
pácolása által is. 

A burgonya leveleinek alsó részein sokszor 
szürkésfehér, élesen határolt foltok keletkeznek, 
melyeknek megfelelő helyein a levél felső része 
megsárgul, megbarnul s elszárad. A betegség 
előidézője a Cercospora concors Sacc. nevű 

gomba. A betegség kártételeit több ízben meg-
figyeltem ; védekezési eljárásokat még nem 
ismerünk ugyan, de valószínű, hogy a perme-
tezés itt is jó szolgálatot tehet. 

A fejlődés főidényében ugyancsak a leveleken 
apró, feketésbarna foltok keletkeznek, melyek 
a levél mindkét oldalán láthatók ; lassanként 
annak egész felületét foglalják el, s így az 
egész lombozat szintén idő előtt elpusztul. 

A betegséget előidéző gombára vonatkozólag o O o O 
a tudósok nincsenek még egy véleményen, 
amennyiben egészen hasonló kórképeknél külön-
böző parazitákat találtak; legújabban Vanha 
a baj okát a Sporidesmium solani varians 
nevű, általa megjelölt gombának tulajdonítja; 
mint védekező eljárást szintén a permetezést 
ajánlja. 

Megemlítendő, hogy a leírt levélfoltosodások 
határozott gombabetegségek; a burgonyán azon-
ban számos egyéb levélfoltosodási tünet is 
észlelhető, melyeknél valamely élősdi gomba 
jelenléte nem mindig állapítható meg. Ily 
tünetek majdnem minden burgonyaföldön 
gyakoriak ; legtöbb esetben a lombozat össze-
fodrosodik s sárga, vagy barna színt vesz föl, 
minek folytán a gumók szintén abnormálisan 
fejlődnek s a terméseredmény alábbszáll. A 
védekezésre vonatkozólag itt biztos sikert nyújtó 
tanácsok még nem adhatók. 

Varasodás elnevezés alatt a burgonyának 
azon betegséget értjük, melynél az egészséges 
gumón kerek, izolált, lapos, bemélyedt vagy 
kiemelkedő, a gumó színétől eltérő, világosabb 
vagy sötétebb színű foltok keletkeznek, melyek 
a gumó nagy részét elfoglalják. A betegség 
okára nézve még eltérők a vélemények. Míg 
egyesek gombáknak tulajdonítják azt, mások 
élettani körülményekre vezetik azt vissza. 
Tapasztalták, hogy vastartalmú, sárga márga 
a betegséget csökkenti, míg a világosabb színű 
márgáknál, melyek nem tartalmaznak vas-
oxidult, ez nem fordult elő. Helyes vetésforgó 
szintén csökkenti a betegséget. 

A leírt betegségek közül, amint láttuk, a 
burgonyavész bír legnagyobb jelentőséggel; a 
szakszerű védekezési eljárások, különösen idő-
szerű permetezés által azonban nemcsak e 
betegség ellen óvjuk meg a burgonyát, hanem 
kevésbbé fogékonnyá tesszük azt a többi kár-
tétellel szemben is, amiért a védelem ezen 
munkáját különösen ajánlom gazdálkodó kar-
társaim figyelmébe. 

Vessünk egy pillantást a burgonya rovar-
ellenségeire is. 

A burgonyapoloska (Lygaeus bipunctatus 
Fall. L. Solani Curt. Eurydema oleraceum L. 
stb.) nyáron a lombozaton kisebb-nagyobb seb-
helyeket idéz elő, gyakran a levelek össze-
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fodrosodnak s idő előtt elpusztulnak. A poloskás 
részek leszedendők s elégetendők; más véde-
kezési eljárásokat nem ismerünk. Ugyancsak 
nem védekezhetünk a földben élő s a Tipula-
fajhoz tartozó kukacok ellen sem, melyek a 
fiatal növényeket bántalmazzák, s így nagyobb 
kártételeket idézhetnek elő. Veszedelmesek a 
drótférgelc s pajorok is, melyekről előbbi leve-
leimben már szintén szó volt. 

Végül megemlítendő még a bürgonyabolha 
(Psylliodes affinis Payk.), mely a levélerek s a 
felbőr hátrahagyásával a levél szövetét emészti 
meg; a kártételek azonban jelentéktelenebbek. 

E lapok szűkebb kerete nem engedi meg, 
hogy a többi konyhakerti növények betegségei-
vel is kimerítőbben foglalkozzam ; egyáltalában, 
ezeknél a védekezés már nehezebben eszközöl-
hető s speciálisabb eljárásokat, melyekkel a bajt 
a legtöbb esetben megelőzhet nők vagy gyógy ít-
hatnók, nem is ismerünk. Munkám teljességének 
megközelítése céljából azonban egészen röviden 
e betegségekre is ki kell terjeszkednem. 

A murok levélfodrosodását a Cercospora 
Apii Frees., peronoszporáját a Peronospora 
oranivea D. By. nevű gomba okozza. A marok-
légy (Psila Rosae Fabr.) a répatestben mene-
teket rág, miáltal hamar rothadás áll be. 

A petrezselyem levelein látható fehér foltok 
legtöbbnyire a Septoria Petrosélini Desm. nevű 
gombától származnak. 

A retek s egyéb keresztes növények levelein, 
szárán s virágzatán néha tejfehér, emelkedett, 
köralakú foltok keletkeznek, melyek fejlődésük 
végén fehér port választanak ki, a betegséget 
előidéző Cystopus Candidus Leo. nevű gomba 
spóraporát. A megbetegedett növényrészek 
megsárgulnak s elpusztulnak. Néha a retken, 
mint más növényeken is (repcén, káposztán, 
spenóton stb.) a répanematodok is mutatkoznak, 
melyekről egy előbbi levelemben már szó volt. 

A zeller levelein gyakran látható, élesen hatá-
rolt foltok a Septoria Petroselini rar. Apii 
Sr. et ('av. nevű gomba támadásától erednek ; 
a lombozat pusztítása után a gyümölcs is fej-
lődésében vis'-zamarad. 

A hagyma peronoszporáját a Peronospora 
Schleidenii Ung. nevű gomba idézi elő, 
míg rothadása legtöbb esetben a Sclerotinia 
Fuckfílioma De By. támadásától származik. 
A hagymarozsda (Puccinia Porri Wint.) a 
levélzetet teszi tönkre, mely a vörösessárga, 
majd barnaszínű gombatelepek folytán meg-
sárgul, majd elpusztul. Az állati ellenségek 
közül a pajorokon s drótférgeken kívül a 
hagymalégy (Anthomyia antiqua Meig.) érdemel 
említést, mely szintén rothadást idéz elő. Kellő 
váltógazdaság ajánlható. 

A káposzta (káposzta, kelkáposzta, karfiol, 
kerek- és karórépa, repce s ezek változatai) 
egyik leggyakoribb betegsége a golyvás beteg-
ség, melynek fellépése által az egészséges 
fejeken, illetve gyökereken ujj vastagságú, esetleg 
ökölnagyságú daganatok is keletkeznek, mi-
által a gyökér egészen eltorzul s maga a 
növény is elpusztúl. A kártételt a szövetekben 
élősködő Plasmadiophora Brassicae Wor. nevű 
nyálkagomba idézi elő. Kellő váltógazdaság s 
a beteg növények eltávolítása esetén a baj 
terjedése némileg csökkenthető. 

A repce becőin keletkező s későbben az 
egész növényre átmenő feketésbarna, vörösesen 
határolt foltok a Sporidesmium exitiosum Kühn, 
nevű gomba támadásától erednek ; egyéb, mint 
a repce korábbi betakarítása, itt nem ajánlható. 

A kikelő kelkáposzta s egyéb keresztesek 
fiatal száracskájának megfeketesedését s össze-
fonnyadását az Olpidium Brassicae Wor. 
Phythium de Baryanum Hesse., vagy a Botrytis 
cinerea Pers. nevű gomba idézi elő ; utóbbi a 
repcerák előidézője is, mely betegség a szár 
tövének elpusztulásában, majd a növény ledü-
lésében nyilvánul. A melegágyak szellőztetése 
s faszénpornak a csemeték közé való elhintése 
által a betegség ellen némileg védekezhetünk. O o O 
Gyakori az ál-lisztharmat is melyet itt a 
Peronospora parasitica De By. idézi elő. 

Az állati ellenségek közül említést érdemel-
nek a ncmatodok, a káposztalevéltntű (Aphis 
Brassicae L.), a káposztapoloska (Eurydema 
oleraceum L.), a káposztalégy (Anthomysa 
Brassicae Bouch.), a gubacslégy (Cecidomyia 
Brassicae Wtr.), a káposztabolha (Haltica 
oleracea L. et nemorum L.) stb. ; mindezekhez 
számos pillangó hernyóji (Pieris Brassicae et 
lîapae L. Mamestra Brassicae L., bogarak, 
drótférgek stb.) csatlakoznak, melyek a káposzta 
különböző válfajain különböző kártételeket 
idéznek elő. A kártevők összeszedésén, ha 
ugyan ez lehetséges, a megtámadott részek 
eltávolításán s kellő váltógazdaság alkalmazásán 
kívül itt alig tehetünk valamit ; e munkálatok 
is csak akkor vezetnek némi sikerre, ha nagyobb 
területekre terjednek ki, ami általános védelmet 
tenne szükségessé. 

A saláta gombabetegségei közül a peronosz-
pora (Peronospora gangliformis De By.) állati 
ellenségei közül a drótférgelc érdemelnek em-
lítést. 

A bab hüvelyein mutatkozó bemélyedt, sötét-
barna színű foltokat a Gloeosporium Lindemu-
thianum Sacc. nevű gomba idézi elő ; a leveleken 
gyakran fellép az Isariopsis (Griseola Sacc.) 
által előidézett betegség is, mely apró, szögletes, 
barna foltok alakjában jelentkezik. Száraz, 
szellős s szabad fekvésű táblákon a betegségek 
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ritkábban mutatkoznak. A borsófoltosodás az 
Ascochyta Pisi Lib., a lisztharmat az Frysiphe 
Mártii Lev. s a rozsda az Uromyces Pisi Schröt. 
támadásától ered. Minél korábbi ültetés min-
den esetben ajánlható. 

A babon gyakran az Aphis Papaveri F. s 
a borsón a Siphonophora Ulmariae Schk. nevü 
levéltetüfajok élősködnek : rágásaik által némely 
lepkefaj (Mamestra Pisi L., Plusia gamua L., 
Grapholita dorsana F. et nebritana Tr.) her-
nyói s egyes bogárfajok (Sitonos lineatus L. stb.) 
válnak veszedelmesekké ; utóbbiak közül külö-
nösen a B ruchus-fajt&k is említendők, melyek 
a bab- és borsószemben élősködnek, miáltal 
ezek hasznavehetetlenekké válnak. 

A mák peronoszporáját a Peronospora arbo-
rescens De. By. idézi elő ; gyökerén a Coeliodes 
fidiginosus M. lárvája, levelein a már említett 
Aphis Papaveri 1'. nevű levéltetűfaj, termésé-
ben pedig a Centohryhchus manda alba H. 
nevü bogár s a Cecidoniyia Papaveri s II", nevü 
gubacsle'gy vörös színű, sokszor nagy tömeg-
ben fellépő lárvái élősködnek. 

A spárga rozsdáját a Puccini a Asparagi Db. 
okozza ; állati ellenségei közül' említést érdemel 
a spárgalégy (Trypeta fulmináns Meig.) ; az 
említett levéltetűfaj, a Mamesta oleracea L. 
nevü lepke s a Crioceris bogárfaj, mely ellen 
10 százalékos amylocarbollal védekeznek. 

A paradicsomlevél foltosodását a Septoria 
Lycopersici Speg. nevű gomba idézi elő ; per-
metezés által eddig nem sikerült a betegséget 
távoltartanom. 

A tök foltosodása a Gloeosporiitm orbicnlare 
Berk, nevü gomba támadásától ered, míg ha-
sonló foltosodásokat a dinnyén s az uborkán 
a G. lagenarium Sacc. idéz elő. A lisztharmatot, 
mely nagyon gyakori, a Spaerotheca Castagnei 
Lev. gombaszálai alkotják. Különös figyelmet 
érdemel az uborka és a dinnye peronoszporája 
(Plasmopara Cubensis Rost.), mely 1903-ban 
óriási károkat okozott s melynek első magyar 
leirása tőlem a ,.Kert" 224-ik számában jelent 
meg. A kártétel a leveleken előbb sárga, majd 
barna foltok alakjában jelentkezik, melyek 
csakhamar a levelek nagy részét foglalják el, 
miáltal azok korán elpusztulnak s így a gyü-
mölcs (különösen a dinnye) sem fejlődik ki 
rendesen. Az 1—2 százalékos bordói lével való 
permetezés, előzetesen alkalmazva, állítólag 
sikerrel jár ; ez eljárással a Gloeosporium ellen 
is védekezünk. 

Az uborka rovarellenségei közül megemlí-o o 
tendők a már ismertetett nematodok s a levél-
tetvek, melyek közül az elsők ellen kellő váltó-
gazdasággal s alkalmas trágyázással, az utóbbiak 
ellen dohány-szappankeverékkel való permete-
zéssel védekezünk. 

A konyhakerti növényeknek a felsoroltakon 
kívül még nagyon sok ellensége van, köztük 
számos olyan, mely más növényeken is mint 
veszedelmes, táplálékban kevésbbé válogató 
kártevő szerepel ; itt pedig a védekezés igen 
nehéz s úgyszólván csak a fentebb ismerte-
tett, nem is minden esetben sikerre vezető 
eljárásokra szorítkozik. Szakszerű művelési 
módok alkalmazása által azonban igen sok 
betegség tartható távol gazdasági,'növényeink-
től, amiért ezekre itt különösen kell utalnom. 

Helyszűke miatt úgy a kártevők, mint a 
védekezési módok ismertetését nagyon rövidre 
kellett szabnom; akinek azonban e téren bő-
vebb tanácsra van szüksége, annak, ha tudok, 
magánlevél útján is szívesen állok rendelkezésére. 

(Grinád.) Pósch Károly. 

Szappanfőzés. 
(Gyakorlati tanítás az ismétlő iskola III. csoportjában.) 

Mondjátok csak leányok, mit tesztek az 
olyan zsiradékfélével, melyet már a konyhában 
fel nem használhattok? 

Boris: Minden faggyú e's a főzésnél haszna-
vehetetlen zsirhulladékból szappant főzünk. 

Tanítónő'- A jó, gondos gazdasszony össze-
gyűjt egy régi fazékban minden zsiradékot, 
melyet a főzésnél már fel nem használhat. Ide 
kerülnek a levesben kifőtt csontok, a sonka-
csontok, tepertő-maradék, összeégett zsírféle 
stb. De hogy a zsiradék el ne romoljon, a 
nyers faggyút előbb mindig kiolvasztjuk és 
csak azután tesszük a többihez. 

így gyűjtögetve évenként kétszer, tavasszal és 
ősszel, de legalább tavasszal már szép mennyiség 
gyűlt össze ; különösen nagyobb háztartásban, 
hol télben több disznót is öltek, ilyenkor tehát 
kifőzzük, szappant készítünk belőle. 

Ma, sajnos, sok asszonytól fogjuk hallani, hogy 
szappant főzni nem érdemes, mert a bolti csak 
alig kerül többe pár krajcárnál és nem kell 
vele fáradni. 

Lássátok kedves leányok, a régi jó magyar 
gazdasszonyok nagy szégyennek tartották volna, 
ha a szép fehér szappant nem maguk, otthon 
készítették volna, sőt azt mondom, nem is 
mosták volna gondosan szőtt, fehérített vász-
nukat holmi rossz, hamisított szappannal. 

Látjátok, a házban semminek sem szabad 
elveszni, elpocsékolódni. Az összegyűjtött zsírt 
más célra fölhasználni nem lehet, ha tehát 
belőle szappant nem főzünk, el kell dobni vagy 
a macskának odavetni. 

Ne higvjétek el azt sem, hogy a házi 
szappan nem olcsóbb, mert lia 1 klg. házi 
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szappan 49 fillér, a bolti pedig csak 50, még 
akkor is nem 1 fillérrel, de felével olcsóbb az 
otthoni szappan. 

Az otthon főtt 1 klg. szappannal éppen 
kétszerannyi ruhát lehet tisztára mosni, mint 
a boltival. 

A házi szappan jól ki van főzve, könnyű, 
fehér. A bolti tele van lúggal, benne a jó 
szappan sokszor igen csekély. 

Ha bolti szappannal mossátok arcotokat, az 
föleszi, vörösre csípi, mert sok szóda van 
benne. A házival bátran mosdhattok, arcotok 
bőre üde, tiszta lesz tőle. 

Elmondom most, hogyan lehet jó szappant 
főzni, és holnap mi is főzünk. 

Először esővízzel 1—2 nappal előbb lúgot 
készítünk. Veszünk egy vesszőkosarat, bele-
terítünk egy darab zsákvásznat és úgy tesszük 
bele a tiszta fahamut. Ezt a kosarat egy hordó 
vagy dézsa fölé helyezzük és a hamut lefor-
rázzuk, utána annyi vizet töltünk hozzá, a 
mennyi lúgra körülbelül szükségünk lesz. 

A zsiradékot főzés előtt megmérjük és hozzá 
arányosan vesszük a kőszódát és lúgot. Minden 
7 klg. zsiradékra 2V» klg. kőszódát és 16 liter 
esővizet (lúgot) számítunk. 

A kimért szódát 2—3 liter vízben föloldjuk, 
és a lemért lúghoz töltjük. 

A zsiradékot, ha nagy darabokban van, föl-
aprózzuk és az üstben kiolvasztjuk, vigyázva, 
hogy oda ne égjen. Ezután a lemért lúg 2/3 
részét hozzátöltjük és a zsiradékkal együtt 
folyton keverve, lassú tűzön 3 óra hosszat 
főzzük. 

Három óra múlva a szappan a lúg fölött 
úszik és minden darab, szalonna, bőr stb. tel-
jesen szét van főve. Ekkor a szappanpépet 
egy dézsába mérjük, a lúgot az üstből egy 
más edénybe töltjük és helyébe a tiszta lúg 
félretett V3 részét töltjük, a szappant hozzá-
adjuk és újra főzzük 1—IV2 órát. Ezután 
megpróbáljuk, jó-e a szappan. Teszünk a 
tenyerünkbe egy cseppet és azt szétkenjük. 
Ha a szappan jó, a próba foszló, száraz állo-
mányt mutat, ha azonban még nem jó, puha 
és ragadós, akkor még főzést kíván. 

A kész szappant a tűzről leemeljük és egy 
vizes lepedővel kibélelt kilyuggatott ládába 
merjük, másnap a kendővel együtt kiemeljük 
és darabokra vágva a padlásra vagy szellős 
kamrába, polcra helyezzük. 

Ezen első tiszta szappanból azonban hagy-
junk 2—3 merőkanálnyit a lúgon, öntsünk 
hozzá lassan esővizet addig, míg a lúg a szap-
pant és esővizet magába nem vette és az sűrű, 
enyvszerű anyaggá nem vált. Ontsük bele egy 

tiszta mosóteknőbe, ott megalszik, mint az 
aludttej. Hagyjuk 2—3 napig a teknőben, 
azután vágjuk föl jó nagy darabokra és tegyük 
a padlásra, ritkán egymás mellé, száradni. Ez a 
lúg vagy kevert szappan kitűnő a konyharuhák, 
tarkaruhák mosására és szobasúrolásra. A pad-
láson kis darabokká szárad és épp oly soká 
áll el, mint a tiszta szappan. így készítik a jó 
háziszappant, mely rendes, takarékos háznál 
sohase fogy ki. Mosáshoz mindig a legrégibb, 
legalább is 1 éves szappant használjuk, mert 
ez jó száraz és kevés kell belőle. 

(Heves.) Stegmüller Mariska. 

A hazánkban termő mérges 
növények. 

VI. 
Csíkos kecskerágó. (Hályogfa, papsipkafa, 

pilátusfa. Econymus europaeus L.) Közönséges, 
3 m. magasra növő cserje. Idősebb ágai para-
élektől négyszögűek. Levelei kerülékesek, aprón 
fűrészesek. Laza bogernyőkben fejlődő virága 
aprók, zöldessái'gák. A porzók és szirmok 
száma többnyire négy. Toktermése 4—5 karéjú 
s a magvakat narancsszínű hús fedi ; ez a jól 
ismert „papsipka 

A bibircsós k. (E verrucosa Scop.) Fekete 
bibircsekkel megrakott hajtásairól könnyen 
fölismerhető. 

A harmadik hazai faj a széleslevelü k. 
(E. latipolia Scop.) 

Mind a három termése mérges. 
* 

Farkas-boroszlán. (Borsóska, csípős- vagy 
mérges-borostyán, farkasbors v. hárs, gyalog-
olajfa, gyolcsfa, méregpuszpáng, tetüfa. Daphne 
Mercureum L.) Apró cserje, mely egy m.-nél 
ritkán nő magasabbra. Fája citromszín-sárga; 
hosszúkás levelei ágtetőző üstököt képeznek. 
Virágai első pillanatra az orgonafa virágjára 
emlékeztetnek ; bibor- v. lilaszínűek és a levelek 
feslése előtt jelennek meg, hármas csoportok-
ban, az ágak oldalán. Illatuk édes. Borsó nagy-
ságú bogyói skárlátpirosak. Terem erdőkben, 
hazánk minden hegyvidékén. Kora tavasszal 
virágzik, gyakran már februárban. 

A méhek nagyon szeretik, és sokan ajánlják 
ültetésre, már a nagyon korai virágzásáért is. 
En azonban nem ajánlhatom ezt, mert a 
farkas-boroszlán hazánk legméi'gesebb növényei-
nek egyike ; a belőle nyerhető méz és virágpor 
semmiesetre sem érhet fel avval a veszteséggel, 
szerencsétlenséggel, mely belőle származhatik. 

A boroszlánnak minden része, de kivált a 
kérge és a magja mérges. Szárított leveléből 
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már 30 gr. megöli a lovat; 12 bogyója meg-
öli a tehenet. Az állatok erősen fölfúvódnak 
és hamar hullanak el. 

Kérgét gyűjtik hólyaghúzó szernek ; de csak 
orvos utasításai szerint használható ; házi szer-
nek nagyon veszedelmes. A nép helyenként 
halat is mérgez vele. 

Kokon faja a henye b. (Jóillatú farkashárs, 
körózsácska, rozmaring vagy télizöld-boroszlán-
(Daplme Cneorum L.) Ez legfeljebb 3 dm. m-
örökzöld kis cserje, virágai rózsaszínűek vagy 
fehérek. Terem szórványosan hazánk déli, illető-
leg nyugati felében. 

Még négy faj tenyészik az országban, de 
ezek mind igen ritkák s többnyire a legmaga-
sabb havasok növényei. 

* 

Repkény-borostyán. (Fái vagy fára futó 
borostyán, erdei szárcsa. Hedera Helix L.) 
Közönséges erdei kúszó cserjénk, melyet díszes 
örökzöld lombjáért kertekbe, főleg temetőkbe 
ültetnek. Bogyói mérgesek. 

* 

Berki zápóca. (Völgy csillaga, Astrantia 
major L.) Évelő. 1 m. magas növény. Az 
egész növény kopasz. Tűlevelei hosszúnyelüek, 
öt-osztatúak és a karéjok egyenlőtlenül bevag-
dalva fűrészesek. Szára kevéslevelű és ezek 
rövidnyelűek vagy nyeletlenek. Ernyője egy-
szerű virágzata ezért gömbös. 10—20 murva-
gallér-levele olyan hosszú vagy hosszabb, mint 
a virágzat, fehér, piros és zöld színekkel tarkí-
tottak. Pártája fehér vagy piros ; ötszirmú és 
a szirmok a kettős magház tetejére nőttek. 
A porzók száma is öt. Ikerszem-termésen öt 
kiemelkedő bordája van. Terem erdőszélen, 
cserjés, napos dombok lejtőin, az ország minden 
magasabb hegyvidékén. Virít júniustól októberig. 

Minden része, kivált a tőkéje, mérges. * 

Gyilkos csomorika. (Mérges vagy vízi 
bürök, mételytorcsa. Cicuta virosa L.) Évelő. 
Húsos, vaskos tőkéje harántfalaktól üregekre 
osztott. Szára egy méternél is magasabbra 
nőhet. Levelei háromszorosan szárnyasak, levél-
kéi keskeny szálas lándsásak, élesen fűrészesek. 
Virágzata összetett ernyő. A nagy ernyő tövén 
nincsenek gallér levelei, az ernvőcskék gallérkája 
soklevelű. Ernyője 10—15 ágú. Ötszirmú pár-
tája fehér ; ikertermése gömbölyded. Terem 
szórványosan az ország nagyobb és állandó 
mocsaraiban és ezek környékén, vizenyős ré-
teken. 

Cicutintartalmánál Tog va hazánk legmérge-
sebb növényeinek egyike, mely főleg a legelő 
marhára igen veszedelmes. Virít nyár folyamán. 

Húsos gyökere édeskés ízű, emlékeztet a 
petrezselyem gyökerének ízére, de rendkívül 
mérges; a növény szaga is bódító. Élvezete 
émelygést, hányást, szédülést, gyenge szívverést 
és nyavalyatörésszerű tüneteket idéz elő ; a 
szemcsillagot tágítja és a hatása igen gyors. 
Szárítva is megtartja mérgező hatását, és amely 
ló szénájával 0'5 kg. csomorikát fogyaszt, 
elhull. A laikus legfeljebb tannint vagy ecetet 
adhat a betegnek. Gyors hatású hánytató és 
hashajtó is segíthet valamennyire. 

Irtását Németországban a törvény paran-
csolja. 

* 

Széleslevelű békakorsó. (Bolonyik, cukor-
gyökér, korsócskafű, ninsi gyökér, vizi pasz-
ternák, Lium latifolium L.) Évelő, húsos tőkéje 
kúszik. Szögletes és barázdált szára egy méter-
nél magasabbra is nőhet. Kétféle levele szokott 
lenni ; a vízbeliek 3—4-szer és igen keskenyre 
szeldeltek, ezek hamar pusztulnak; légbeli leve-
lei csak egyszer szárnyasak. Levélkéi kerülé-
kesek vagy keskenylándzsásak és durván fűré-
szesek. Ernyős virágzata nagy. Gallérja 5—6, 
gallérkája 5—8 levelű. Ötszirmú pártája fe-
hér. Tojásalakú ikerszem-termésén a bordák 
erősen állanak ki. Terem mocsarakban, árkok-
ban, vízállásos rétekben, a legészakibb vár-
megyéket kivéve, az egész országban. Virít 
nyár derekán. Tőkéje és levele mérges. 

* 

Mérges ádáz. (Ádázó bürök, ebzeller, kerti 
ádáz, kicsiny bürök, kutyapetrezselyem. Aethusa 
Cynapiwrn L.) Egyéves, vagyis a nyár folya-
mán minden töve virágzik. Ágas szára 3 —10 
dm. magas. Levelei 2—3-szor szeldeltek, szét-
dörzsölve kellemetlen, hagymára emlékeztető 
szagot árasztanak. Az egész növény kopasz 
és zöld. Gallérja nincs, gallérkája 3 levelű, 
mind pongyolán fityeg le. Legkönnyebben 
téveszthető össze a petrezselyemmel, fő különb-
ség a szagán kívül a lefityegő gallérka és a 
hófehér virág. A petrezselyem virága t. i. 
szennyessárga. Terem mívelt talajon, kertek-
ben, kerítések mentén, szórványosan az egész 
országban. Virít júniustól októberig. Minden 
része mérges, kivált a szára és a levele, és 
hatása éppen olyan, mint a foltos büröké, 
legfeljebb valamivel enyhébb. 

* 
Foltos bürök. (Bödög, börög vagy bötök, 

bösvény, büdös, mocskos vagy patikai bürök, 
sípfű. Conium maculatum L.) Kétéves. Az első 
évben csak húsos gyökeret és tőleveleket fej-
leszt, a másik évben hajt virágzó szárat. Szára 
hengeres, igen ágas, töve felé lilásan foltos és 
deres, csöves. Alsóbb levelei 3-szor számyasan 
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szabdaltak, a levélkék tojásdad alapból ki-
hegyesedők, az alsók gyakran fiirészesek. Gallér 
és gallérka soklevelű ; esernyője soksugárú, 
ötszirmú pártája fehér. Terem lakások körül, 
kertekben, útak és szántóföldek szélén az egész 
országban. Virít júniustól a tél beálltáig. 

Az egész növény undorító egérszagú, a le-
velek íze sós-keserű, égető. Mérge a conium 
nevű alkaloid. A mérgezés tünetei : szédülés, 

nyálkafolyás, nagyfokú bágyadtság, nehéz léleg-
zés, görcsök, gyér és gyenge pulzus. Közbe 
tágul a szemcsillag. Ellenében használható a 
fekete kávé, ecet vagy tannin ; a lélegzetvételt 
mesterségesen kell fenntartani. 

Vékony, virágos hajtásait és levelét nyár elején 
orvosságul is szedik, de csak orvos rendelheti. 

(Arad.) Wagner János. 
(VII. közlemény a jövő számban.) 

Adatok a sertés megszelidítéséhez. 
A disznó ősidőtől fogva a vakmerőség szim-ÏD . . . ° 

bóluma. Minél jobban halad a civilizáció, annál 
többet veszít ez a népszerű állat a szabad ter-
mészet ölén veleszületett vakmerő bátorságából ; 
de viszont napról-napra fokozódik az emberi-
ségre háramló nagy haszon is, mely megszelidí-
tésével jár. 

Az ember a legrégibb őskorban állatjai 
közül a disznót becsülte legkevesebbre ; my-
thoszában alig játszik szerepet, még a pogány 
gondolkodású nép se vetemedett arra a gon-
dolatra, hogy a disznóban isteni lényt keressen ; 
van ugyan a pogány népek között olyan, ki a 
disznónak is megadja a módját s megmutatja 
neki a túlvilágra vezető utat, sőt néhány kivál-
ságosat istenei szolgálata alá rendel, a ló és 
tulok szereplését azonban a mythoszban a 
disznó még csak meg sem közelíti. 

A legrégibb egyiptomiak a disznó félehnetes 
vakmerőségét és bátorságát vették tekintetbe 
és szóltak a „Rá" disznójáról, mely állat e 
főistennek kiváló szolgálatokat tett. Az egyip-
tomiaktól több évezredet hátunk mögött hagyva, 
a napról szólva, a Freyát kisérő „aranysörtéjű" 
disznóról szól a mithosz. A skandinávok ugyanis 
a napot egy nagy „aranysörtéjű" disznónak 
képzelték, mely Freyát kísérgette. Ezen az 
alapon a vakmerőség e jelképét, a vadkant 
mint az emberiségre megbecsülhetlen áldást 
árasztó Nap földi képmását nagyfokú kegye-
letben részesítették. Azon időszakban, midőn az 
év legrövidebb napja elmúlt, vagyis mikor 
kezdtek az emberek kijönni a télből, azt kép-
zelve, hogy az „aranysörtéjű" (Särimnur) a 
földet megfagyasztani készülő „égi óriást" le-
győzve, azt tőlük napról-napra tovább űzi, 
ennek örömére napéjegyenkor Freyának egy 
disznót mutatták be áldozatul és nagy öröm-
napot ülve, országszerte „disznótorokat" tar-
tottak. Ilyenkor még isteneiket sem hagyták 
ki a számításból. Azt képzelték ugyanis, hogy 

ezen a napon még az istenek is „disznótort" 
ülnek s hogy a Walhallában lakó Odin és 
Thor, Freya és Baldur Iduna, szóval minden 
isten lakmározik az égi Sarimnurból, melynek 
húsa sohasem fogyott, a kivágott rész helyébe 
ugyanis azonnal új testrész nőtt. 

Állatunknak az egyiptomi és az északi népek 
mythológiájában való szereplése megtanít ben-
nünket arra, hogy a különböző éghajlatok lakói 
minek tekintették a disznót ; az egyiptomiak s 
a forró égöv alatt lakó egyéb népek ugyanis 
csak egy félelmetes ellenséget láttak benne, 
házi állatjaik között azonban nem szívesen 
nézték, mert húsa a nagy melegben igen hamar 
megromlott, sőt még a friss disznóhús is sok-
féle betegség csiráját hordva magában, annak 
táplálékul való használata sok veszedelmes bajt 
okozott. Ezektől a bajoktól az északi népnek 
nem kellett félnie, ők a disznó húsát csak a 

I jó oldaláról tanulták ismerni és ezért mihamar 
háziállatjaik közé is sorozták és azok számát 
a jólét és a gondtalan megélhetés bizonyos 
fokának vették. 

Az egyiptomi nem ette a disznó húsát, sőt 
ezt az állatot meg sem érintette s amennyiben 
mégis valamiképpen hozzáért, úgy nyomban a 
szent Nílushoz járult s annak vizében testét és 
ruháját megmosta. Mózes a zsidóknak, Mahomed 
az „igazhivők"-nek szigorúan megtiltja, hogy 
ennek az állatnak a húsából egyenek. Nem így 

j gondolkozik azonban a kinai ; ez a külvilági 
élettől szigorúan elzárkózó nép volt ugyanis az 
első, amely a sertéstenyésztést a tökély magas 
fokára emelte. A kínaiakon kívül az ókorban 
a legtöbb gondot fordított a disznóra a görög 
és a római. Míg ugyanis az arab „utálatos 
kinézése miatt" ezt az állatot megveti, addig 
a görög legbátrabb vitézeit „vadkan" előnévvel 
tünteti ki, sőt a „sivalkodó" kis malac kedves-

I ségét látva, ezt és a serdülő leányt egy és 
ugyana/.on szóval nevezi meg. A rómaiak is 
igen megbecsülték a disznót és hogy épp oly 

I háziállatnak tekintették, mint a tulkot és a 
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juhot, kitűnik abból a szokásukból, hogy mikor 
az új földesúr átvette a birtokot elődjétől, azt az 
istenek oltalmába ajánlva „Su-ove-taurilien"-t 
(sus — disznó, ovis = bárány, t auras = bika) 
mutatott be az isteneknek. A görögöknél is 
szokásban volt a disznó-áldozat, különösen ara-
táskor és lakodalom idején és náluk is a 
suovetaurilienhez hasonló áldozat bemutatásáról 
emlékezik meg, Homeros mondván: „Hozz a 
tengert uraló Poseidonnak pompás áldozatot: 
egy kost, egy bikát és egy bátor kant . . . " 

A római és görög mithológia több ízben O O o 
említést tesz a vadkanról. A gorgonoknál az o o 
agyara szerepel; a mythosz szerint ugyanis e 
különös szépségű leányok hódító bájaikban el-
bizakodva, igen fönnhéjázókká lesznek, amiért 
büntetésből az istenek kígyóhajú, vadkanagyarú 
és hosszúkörmű szörnyekké varázsolják őket, 
, aki rájuk néz, kővé válik. " Legelőkelőbb szerepe 
jut a mythoszban a vadkannak, mikor egy ízben 
mint isteni képmás szerepel : a Yénus szerete-
téért rajongó Mars, midőn a szerelem istennője 
róla megfeledkezve, a különös szépségű Adonis 
felé hajlik, Mars legyőzhetetlen féltékenységé-
ben vadkanná változik és széttépi - Adonist ; a 
haldokló véréből fehér rózsák lesznek, a ked-
vesére boruló Vénust e rózsák tövisei közül 
egy megszúrja, mitől az ő vére is kiserkedve 
a fehér rózsákat pirosra festi, omló könyeiből 
pedig Anemonák nyílnak. 

A vadkan félelmetes voltát jellemzi az isteni 
büntetésként feltűnő rettegett kalydoniai vad-
kan. Oeneus kalydoniai király Dianáról meg-
feledkezik, amiért a vadászat istennője egy 
borzasztó vadkant küld tartományára, mely 
Kalydonia erdejéből kitöréseket intézve, nagy 
pusztításokat visz véghez (bikanagyságú volt, 
agyarai az elefántéhoz, sertéje pedig nyilakhoz 
hasoiílítának és szörnyű száján tűz jött ki). 
Csak az isteni származású Meleager és Atalanta 
képesek megölni : az amazon tollas nyilával 
fülét lövi keresztül. Meleager meg Castor dár-O O 
dájával szügyébe szúrva, halálra sebzi. A vad-
kan fejét és bőrét Atalanta kapja ajándékul. E 
kalydoniai vadkan bőre egy szerető párt segít a 
boldogsághoz : Adrastos argosi király leányának 
Oedipus átka folytán vadkanhoz kell nőül mennie ; 
szerelmese, Tyddaeus, a kalydoniai vadkan bőrét 
ölti magára, mire neki adják a királyleányt. 

Ankaios arkádiai király szőlőt telepítve, 
emberfölötti munkára kényszeríti szolgáit ; a 
munkából kidőlt szolgák megátkozzák, hogy 
„ Ne érje meg szőlője termését ! " Szüretkor épp 
poharat emel Ankaios, mikor hírül hozzák, 
hogy egy szörnyű vadkan törtetett szőlőjébe 
és pusztítja azt, a király letéve poharát, a vad-
kan után iramodik, de az szétszaggatja (múl-
túm inter est inter os et offam!). 

Még Herkulesnek — Jupiter fiának — is 
meggyűlik a baja a vadkannal. Az Eurvstheus 
szolgálatában véghez vitt tizenkét bajos munka 
közül a negyedik föladat volt az erymanthiai 
vadkan elfogása. Herkules a vadkant kifáraszt-
ván, hátára veszi és Mykenaebe, a királyhoz 
viszi, ki annak láttára megrémülve, egy hordóba 
bújik. 

Homeros Odysseájában írja, hogy Ulysses 
lábát egy vadkan megharapta, hogy Ulysses 
Trója alul történt visszaérkezésekor Polybos 
nevű vitézét egy kanász agyonverte és hogy 
Odysseus disznó-csordáját Eumäus nevű kanász 
őrizte. 

A mythologia nyomán és a történelem fona-
lán sikerül megvilágítani azt, amiről a legtöbb 
állatbúvár, a kutatás nehézségeitől visszariadva, 
lemond : a disznónak a legrégibbkori népek 
életében való szereplését. Igenis ki lehet mu-
tatni azt, hogy kik fordítottak először gondot 
annak tenyésztésére. 

A fölsorolt adatokból teljesen nyilvánvaló, 
hogy a görögök és rómaiak, valamint a ger-
mánok és a velük szomszédos népek igen korán 
kiszakították a disznót a természet öléből s míg 
ősét, a vaddisznót, a legfélelmetesebb ellensé-
güknek tekintették és annak vadászatát a leg-
veszélyesebb vadászatnak ismerték, addig a 
„kanászok" őrzése alatt levő szelíd disznót 
épp annyira megbecsülték, mint a tulkot vagy 
juhot és hogyha isteneik előtt kedvesekké 
akartak lenni, áldozataik bemutatásánál ez az 
állatjuk elmaradhatlan volt. 

Igen érdekes világot vet a népnek az ősi 
szokásokhoz való hű ragaszkodására az a kegye-
letes átmenet, mellyel az északi népek és a 
germánok a Freya tiszteletére előkészített 
disznó helyébe a szent Antal tiszteletére meg-
hizlalni szokott disznót „előléptetik". Szent 
Antal ugyan életében, az emberektől elfordulva, 
az állatok világából a halat választotta, (mikor 
észrevette, hogy hallgatói nem figyelnek prédi-
kációjára, a vízhez fordulva kezdett szónokolni, 
mire a halak kidugván fejeiket, figyelmesen 
hallgatták beszédét) ; ez azonban nem aka-
dályozta meg a későbbi keresztény századok 
hivőit abban, hogy a disznók patronusául is 
őt válasszák. Szent Antal tiszteletére, egész a 
középkorig visszamenőleg, a legtöbb községben 
szokásban van, hogy községi pénzen kora 
tavasszal egy malacot vesznek és azt szent 
Antal napig .(január 17.) jól tartják, ekkor 
azonban leöletik s húsát a templomban meg-
szentelve, azt a helység szegényei között oszt-
ják ki. Ezen a napon, aki csak teheti, disznót 
öl és íáluszerte kezdetüket veszik a disznó-
torok. „Szent Antal kiválasztott disznójának 
azóta a templom közelében van, ahonnét a 
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kondás minden reggel kibocsátja, az állat 
„nyakába veszi" az egész falut, minden házba 
„bekocog", minden portán adnak neki valamit 
enni; elűzni és bántani nem szabad". A szent 
Antal disznója bántalmazásáért a németországi 
községekben már sok véres verekedés volt. 

Még jobban összeesik az őskorban Freya 
tiszteletére tartott disznótorok idejével a mi 
„disznóölő Tamásunk" napja, mikor nálunk 
veszik idejüket a disznótorok és eltartanak a 
téli hónapokon keresztül, az egész farsangon 
át. Arra azonban minden gondos háziasszony 
nagyon ügyelt, különösen a „régi jó időben", 
mikor még a farsangot nyomon követő negy-
vennapi böjt „számított", hogy hamvazó szer-
dára „disznóság" az egy húsvéti sonkán és 
zsiron kívül ne maradjon a kamrában (a szá-
montartott java oldalast és a jóféle pörkölt, 
paprikás, kövesztett és füstölt szalonnát, melyek-
nek egész a nyár végéig ki kell tartani a ház-
nál, már jóleve, felrakta a padlásra). Húsvét 
vasárnapján a fehérkaláccsal együtt a meg-
maradt sonkát a kora reggeli áldásos misén 
megáldatva, hazaviszi s a természet ölén hús-
vét vasárnapjával virulni induló „fejlődő életet" 
'jelképező piros tojással együtt családja elé tálalja. 

(Budapest) Krenedits Ferenc. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Sz. A. Záhony. Miután semmiféle gazda-

sági avagy kertészeti termék elárúsításának 
közvetítésével nem foglalkozunk, nem is ajánl-
hatunk cégeket. Forduljon kérelmével, illetve 
ajánlatával az Orsz. Kertészeti Egyesület titkári 
hivatalához (Budapest, IV., Koronaherceg-utca), 
vagy pedig közvetlenül Kardos Árpád k. e. 
titkár úrhoz (Bpest, V., Földmív. miniszt.), eset-
leg a Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezethez 
(Budapest), ahonnan készséggel szolgálnak föl-
világosítással. Vevő mindenesetre fog akadni. — 
Sz. F. Makó. Gyümölcsfákat a makói munkás-
kör kérhet. A kérvényre, amennyiben az egy 
ívnél nem lesz terjedelmesebb, 1 koronás 
bélyeget tegyen. Megjelölendő, hogy milyen fajta 
gyümölcsfa-csemetékre, mindegyikből mennyire 
van szükségük, s hogy mikor és hová kül-
dendők azok (pl. vasúti állomásra, Makóra). 
A gyümölcsfákat kedvezményes árban fogják 
kaphatni. A kérvényt azonnal nyújtsák be 
a földmív. minisztérium orsz. gyümölcsészeti 
miniszteri biztosához. — P. K. Zimány. 
A beküldött 4 koronát kérje vissza. A „Kisérlet-
ügyi közleményeket" ingyen fogja megkapni, 
de csak néhány hét múlva, amennyiben mint-
egy 400 kérvény intézendő el, s a sorrendet 
be kell tartani. Kérem ennélfogva türelemmel 
lenni. Ugyanezt kell mondanunk mindazoknak, 

akik ingyen-könyvekért folyamodtak a földmív. 
min. könyvtárához. — F. J. Pusztamonostor. 
Az amerikai fajtájú nagy házinyulak értékesít-
hetése végett forduljon a budapesti központi 
vásárcsarnok igazgatóságához. Házinyulakat, 
illetve prém- és húsnyulat tenyészt hazánkban 
többek között Rovara Frigyes, földbirtokos 
(Féli, Pozsony megye). Ha levélben hozzáfordul, 
mindenesetre szakszerű fölvilágosítást fog nyerni 
nemcsak a házinyúl tenyésztése, hanem értéke-
sítése tárgyában is. Ugyancsak szívesen szolgál 
fölvilágosítással Andrássovich Géza, kir. intéző 

j is (Budapest, földmív. minisztérium), aki a 
; házinyúl-tenyésztésről könyvet is írt, amely nála ' 

2 korona előleges beküldése ellenében meg-O O 
szerezhető. — K. G. Janya-Puszta. A laká-
sában (?) elszaporodott svábbogár (csótány) 
irtására vonatkozólag ajánlható a falak tövé-
ben, valamint minden ajtóküszöbön, de kivált 
a konyha és kamara fala és padozata érintési 
helyére az ú. n. zöld port, (schweinfurti zöld) 
elhinteni. E por (amely — megjegyzendő — 
erős méreg, tehát gondosan kezelendő) minden 
fűszer kereskedésben kapható. Egy héten át min 
den este hintse be a küszöböt és falrepedéseket, 
etc. e zöld porral, reggel seperje össze a port, tisz-
títsa meg a szeméttől (este újból használhatja), 
emellett tartsa tisztán konyháját és szobáját, 
ne dobjon a földre semmiféle ételhulladékot, 
s a svábbogár „magától" el fog pusztulni. 
Mint minden féreg ellen, úgy ez ellen is 
a legjobb orvosság a nagy tisztaság. — T. J . 
Kecskemét. A kiadványokat csak néhány hét 
múlva kaphatja meg, mert, mint már említém 
— mintegy 400 kérvény van elintézendő. Ha 
2 hó múlva még nem kapott értesítést, úgy 
forduljon lapunk rovatvezetőjéhez. — Mind-
azoknak akik Oláh Dezső, fővárosi tanító úr 
címének közlését kérték, szíves tudomásukra 
hozzuk, hogy Oláh úr jelenlegi lakása Budapest, 
I. ker., Városmajor-utca 72. sz. A gyógynövé-
nyek termelésére vonatkozólag szívesen szolgál 
fölvilágosítással. — L. J. O.-Liszka. 1. Egy-
koronás bélyeggel ellátott kérvényt a földmível. 
minisztérium Vili. főosztályához. 2. Hogy 
mennyibe kerül az oltványok ezre, azt előre 
megmondani nem tudjuk; attól függ, hogy 
mily kedvezményben fog részesülni. — G. 
Gy. „A kisbíró a faiskolában" c. cikke 
nem közölhető. Csak általános érdekű gazda-
sági dolgokat közlünk, olyanokat, amelyekből 
mindenki okulhat. így tehát a kizárólag helyi 
érdekű dolgoknak lapunk szűk keretében nem szo-
ríthatunk helyet. — K. J. Cegléd. Futóhomoké 
kertekbe ültethető növények a következők : 
1. Fák: hársfa, gleditsia, ákác, bálványfa, 
juharfa, a hamis olajfa (Eleagnus), a zelnice-
meggy, nyárfa, eperfa, a fekete dió (Juglans 
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nigra) és a fenyőfák közül az erdei és fekete 
fenyő. 2. Bokrok : a Ptelea trifoliata, a Spirea-
félék, az áljázmin, az orgona, az Amorpha 
fruticosa, az aranyeső, a papsapka, a bodza, 
a buxus, a Juniperus virginiana stb. Az ültet-
vények talaja minden évben tavasszal fel-
ásandó és a nyáron át legalább egyszer meg-
kapálandó. A trágyázás kifizeti magát, s ha 
teheti, legalább egy „közepes" trágyázást adjon 
földjének. — M. Y. Szt-György. A tyúkot 
tegye 3 napra hűvös, sötétes helyre (kamarába), 
borítsa le egy kosárral és a friss vízen kívül 
ne adjon neki 3 napig úgyszólván semmit sem 
enni. Ez a legjobb és legemberségesebb mód 
a kotlás megszüntetésére. 

V e g y e s e k . 
— Értesítés. „Gazdasági Káté" a fiú-gazda-

sági ismétlő-iskolások számára című munkám 
első kiadásából a készlet még 150 darab. Míg 
e készlet tart, 60 fillér beküldése mellett 
portómentesen küldöm meg a füzetet kartár-
saimnak. Nagyobb megrendelést 50 fillérbe 
számítok. Cím: Borbély József áll. isk. tanító, 
Tordaszentlászló. (Postahivatal ugyanott.) 

— Szölökedvelő és szőlőmívelő kartársaim 
szíves figyelmét „ Vincellérkönyv " című, most 
harmadik kiadásban megjelenő, népies nyelven 
írott művemre vagyok bátor felhívni. Ezen 
művemnek, mely szeptember hó végén került 
ki a nyomdából, célja a föld népét, a szőlő-
munkást és kisgazdát a szőlőmívélés körüli 
ismeretekkel megbarátkoztatni. Ara bekötve 
80 fillér ; tömeges rendelésnél 55 fillér. Vaday 
József községi isk. igazgató-tanító, Nagyvárad. 

— A kerti termények minőségének be-
folyásolása. A kerti termelés legjövedelmezőbb 
gazdálkodási módozataink közé tartozik, ahol 
okszerűen járva el, igen sokszor hihetetlenül 
szép eredmény jutalmazza fáradozásainkat, mert 
az aránylag igen kis területen oly jövedelemre 
tehetünk szert, amilyent más gazdálkodási módo-
zatokkal elérni nem áll módunkban. Azonban 
talán éppen azért, mivel a kerI jövedelme bizonyos 
körülmények .szemmeltartása mellett igen nagy 
lehet, sehol sincsenek egy bizonyos terület 
jövedelmezőségének tekintetében oly nagy el-
térések, mint itt. Tehát bizonyos föltételekhez 
van ez is kötve, amelyek betartása vagy mellő-
zése emeli vagy csökkenti a jövedelmet is. El-
tekintve a rendes talajmíveléstől, ápolástól s 
más talajmunkáktól, amelyek a kert jövedel-
mezősége tekintetében eminens fontosságúak, 
vannak ezeken fölül is még olyan tennivalók, 
amelyek fontosság tekintetében szintén ezek 
mellé sorozhatok. Ilyen a jó minőségű vetőmag, 
jól átteleltetett dugványok stb. használata, 

rendes időben való vetés, ültetés és palántázás, 
rendszeres öntözés stb. Ezeken fölül soha semmi 
körülmények között nem mulasztandó el a 
kerti talajok rendszeres és bő trágyázása, mert 
csak így számíthatunk korai és nagy tömegű 
termésekre. A kert speciális trágyája a komposzt, 
amely különféle kerti és konyhai hulladékokból 
készül, azoknak földdel való rétegezése által. 
A komposzt egymagában való alkalmazása 
azonban még korántsem elégséges, ha fönt-
említett célt tűztük ki magunk elé, mert a 
komposzt vagy keveréktrágya korántsem tar-
talmazza a nitrogént olyan mennyiségben, hogy 
azzal megelégedhetnénk. Minden piacra hozott 
kerti veteménytinknek pedig jó és kiváltkép 
zsenge húsúnak kell lenni, mert annál kereset-
tebbek s így annál jövedelmezőbbek azok. 
Vannak, nem mondom, olyan módozataink is 
és trágyaszereink, amelyek segélyével képesek 
vagyunk elérni azt, hogy veteményeink még 
ugyanazon korban is zsengébbek és ízletesebbek 
másokéinál s ezen kellemes minőségüket sokkal 
tovább képesek megtartani s később fásulnak 
el mint amazok, de ezen eredmény csakis 
nitrogén-trágyaféleségek és pedig speciálisan 
chilisalétrom alkalmazásával érhető el. 

— Trágyakezelés. Egy nagy német szak-
lap azt a tanácsot adja a gazdáknak, hogy a 
trágyát 10 hetenként ki kellene hordani a 
földre. Minthogy ez kivihetetlen, tanácsokat ad 
a trágyahalom kezelésére, mondván: „A trá-
gyát lehetőleg kis felületű rakásokba rakjuk 
a villával elérhető magasságig, ismételten meg-O Ct O' o 
gázoljuk és ha kemény, 30 cm. magas föld-
réteggel takarjuk be. Mihelyt a beleszorult 
éleny korhadási célokra elhasználódott, vége 
szakad a további bomlásnak s a trágya így 
hosszú ideig konzerválható. De vigyázni kell, 
hogy a takaró földréteg meg ne repedezzen, 
szóval, hogy újabb légjárás ne érhesse a trá-
gyát. Ebből következik, 1. hogy trágyát kupacok-
ban kihordani a földre helytelen, mert ott is 
a léggel való érintkezéstől nyomban megindul 
a bomlás, még pedig teljesen hiába. 2. Trágyát 
kihordani a földre és ott letakaratlanul hagyni, 
kész pazarlás. 

— A moslék. Általános fölfogás, hogy a ház-
tartás minden hulladéka a moslékos dézsába s 
onnan az ólba kerüljön. Pedig sok lé árt a 
disznónak; így nem szabad olyan vizet önteni 
a moslékba, melyben füstölt húst főztünk. Ettől 
a disznó már akárhányszor meg is döglött. 
Alighanem a benne lévő sok só és salétrom 
hat itt károsan. A romlott tej, is veszedelmes. 
Kivált ha a tej erjedésnek indult és már al-
kohol fejlődött benne, mert a szesz és sav 
gyilkosan hat az állat szervezetére. A krumpli-
főző vizet sem szabad disznónak adni, mert a 
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héjából mérges anyagok húzódnak a vízbe. 
Általában jobb a disznó számára sütni vagy 
párolni, mint főzni a krumplit. A füvek között 
is sok van, mely kártékonyán hat a disznóra, 
azért ha gyomlálékkal tartjuk, ne szedjünk 
bele olyan füveket, melyeket a disznó, ha sza-
badon legelész, érintetlenül hagy, de ha az az 
ólba elébe vetik, falánkságában saját kárára 
föllegel. Ilyen káros füvek : a digitalis, aco-
nitum, farkasgyökér. 

— A gabona izzadása. Ismeretes dolog, 
hogy a felraktározott friss gabona könnyen 
bemelegszik s izzad. Ezt a szemekben rejlő 
diastase nevű erjesztő-anyagnak megindulása 
s a szemben rejlő nedvességnek burkolt párol-
gása okozza. Ilyenkor tényleg hő fejlődik ki, 
szénsav, gőz és étheri olajok válnak ki, 
vagyis lassít égési folyamat áll be, amely föl-
tétlen anyagveszteséggel jár. Ezt csökkent-
hetjük a minimumig, ha a gabonát lehetőleg 
kiszárítva raktározzuk be száraz helyre ; ha 
minél kisebb rakásokba, illetve szűkebb réte-
gekbe rakjuk, ha sűrűn átlapátoljuk s minél 
gondosabban szellőztetjük. 

— A disznósörte védelme. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület panaszt tett a 
belügyminiszternél, hogy a budapesti piacra 
kerülő élő sertések legértékesebb sörtéjét a 
szállításnál elfoglalt hajcsárok, fuvarosok és 
munkások a sertés hátáról letépik, illetve le-
lopják. Ez nemcsak állatkínzás, de az így 
megtépett sertésnél a fájdalom következtében 
bizonyos súlyveszteség áll be, szalonnája a 
tépés helyén vörhenyes-kékes színűvé válik, 
minek következtében csak árleszámítás mellett 
értékesíthető. A belügyminiszter a panasz orvos-
lására már fölhívta a főváros tanácsát és a 
főkapitányt a kellő intézkedések megtételére. 
Most pedig fölhívja az összes törvényhatóságo-
kat, hogy illetékes tisztviselőiket és közegeiket 
szigorú felügyeletre és lelkiismeretes ellen-
őrzésre utasítsák és kötelezzék őket, hogy a 
tettenért hajcsárokat, fuvarosokat és munkáso-
kat nyomban jelentsék föl. 

— Biikkönymag, mint takarmány, csak 
hízóállatoknak való, ezek 2—3 kiló napi adagot 
elbírnak 1000 kiló élősúlyra számítva s tőle 
ruganyos hús, kemény háj támad. Hasas 
teheneknek nem való, mert emésztési zavart, 
sokszor elvetélést okoz. A tej elválasztására 
nézve is roppant kedvezőtlenül hat; növendék-
jószágnak sem való, mert égeti a gyomrát. 

A répalevél nagy befolyással van a cukor-
képződésre. Ugyanis a répaievélnek tenyészete 
első korában az a főfeladata, hogy kifejlessze 
a saját testét ; a másodikban pedig, hogy a 
levegőből fölszedett szénsavat keményítővé, ille-
tőleg cukorrá földolgozva, a gyökerekben le-

rakja. A fölálló levelek rendesen gyöngébbek, 
mint a földre fekvők. Tapasztalat szerint a 
fekvő levelű répának nagyobb a cukortartalma. 
Ennek oka abban keresendő, hogy a fekvő 
levél nyirkosán tartja a földet s a harmatból 
és esőből több csapadékot fog föl, és így töb-
bet szállíthat a répának. Nagy hiba tehát a 
cukorrépa leveleit letépni ; kétszeres hiba pedig 
a földön fekvő levelektől megfosztani. 

— Vaj és takarmány. Az osztfriezlandi 
gazdasági egyesület kipróbáltatott minden létező 
tehéntakarmányt a vaj minősége szempontjából. 
Az eredmény f'ontosabb tényezői a következők : 
rétiszéna, here, lucerna : normális vajat ád. 
Zöldrepce és kellevél a vajnak bántó szagot ád. 
A kalarábélevéltől a vaj büdös lesz. Fehérrépa? 
levéltől igen kemény, de elcsapja az állatnak 
htisát. Kalászosok szalmája fehér és kemény, 
de kevés vajat ád. Gyöknövények. A krumpli-
tól kemény, de émelygős vaj származik, csök-
ken ez a bántalom, ha a krumplit abálják. 
A takarmányrépa, 500 kgr. állatra és napjára 
10 kilogrammot számítva nem árt, de azontúl 
répaízüvé teszi a vajat. A kalarábé undorító 
ízt ad a vajnak. Minden szem takarmány ja-
vítja és fokozza a vajhozamot. Bükkönytől 
kemény, de keserű, borsótól ízetlen, babtól 
fűszeres lesz a vaj. 

— Méz eltartása. A mézet lépekben, és 
kicsurgatva, illetőleg kipergetve tarthatjuk el. 
Annak a méznek, amelyet hosszabb ideig aka-
runk eltartani, hófehérnek kell lennie. A csur-
gatott, vagy az arra való géppel kipergetett 
mézet fa-, kő-, cserép- vagy olyan pléh-edé-
nyekben lehet tartani, melyek nem rozsdá-
sodnak. Minden edényt a megtöltés előtt gon-
dosan meg kell tisztogatni, forró vízzel kimosni o O ' 
és jól kiszárítani, ruert a méz kényes portéka, 
hamar elromlik. Akár eladásra, akár haszná-
latra célszerű a mézet az arra való, jól záró 
üvegekben tartani. A friss mézzel megtöltött 
edényeket nem szabad azonnal lezárni, hanem 
csak két hét múlva, vagyis akkor, amikor a 
méz fölszinére fölszálltak a viasztörmelékek, 
melyeket leszedünk. Ha ez megtörtént, az elzárt 
edényeket száraz, hűvös helyre tesszük. 

Tartalom : A munkaadók és munkások közötti 
jogviszony. Br. Szabó Béla. — Állattenyésztésünk 
és a takarmányinség. Verrier Jenő. — A sövény. 
(Három képpel.) Kardos Árpád. — Almabor. (P. J j 
— Növénykórtani levelek. Pósch Károly. — Szappan-
főzés. StegmiUler Mariska — A hazánkban termő 
mérges növények. (VI.) Wagner János. — Adatok 
a sertés megszelidítéséhez. (Tárca.) Krenedits Ferenc. 
— Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., Vár, Iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

- + S A Á R J E G Y Z É K E . dQ*— 
A n y o m t a t v á n y o k a t az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a portómentes 

hatóságok- és hivataloknak, a n e t t o - á r ö s s z e g e l ő l e g e s b e k ü l d é s e m e l l e t t , p o r t ó u i e i i l e s e n 
k ü l d j ü k m e g . 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket : „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Budapest, 
I. ker., Iskola-tér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben — a rendeltetési helyen kívül — az 
U t o l s ó p ó s t á t is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek, 
a) Magyar nyelven. 

I . E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 
Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. sz., 

újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 7'/s ív, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. A. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc-liez. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti .ára 36 f, netto ára 30 f. A. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f. A. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 drb 
betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára l K 
20 f, netto ára 1 K. Á. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. A. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34 '/« ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. A. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13Vi ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Nagy L. Vezérk. a magy. nyelvtan tanításában a I. és 
11. oszt. sz. 8°, 6 ív, kötve, b. á. 40 f, n. á. 32 f. Á. 

Nagy L. Vezérk. a magy. nyelvtan tanításában a III. és 
IV. oszt. sz. 8°, 14 ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 64 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

l)r. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. A. 

l)r. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. A. 

Dr. Simonyi Jenö. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 5tí f. A. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

I)r. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3' 4 
ív, kötve,.bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5 Va ív, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. A. 

Dr. Beke M. Vezérk. a népisk. számtani oktatáshoz. 
8°, 14 ív, fűzve, b. á. 2 K 80 f, n. á. 2 K. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4'/« ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5V« ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Ny. Isk. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 8V2 
ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Ny. Isk. 

Bartalus István. Énektanító vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. A. 

Bartalus István. Énektanító vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12 ',2 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. A. 

Bartalus István. Éncktanító vezérk. V., Vi. évf. 8°, 
18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. A. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf., 8°, 4'/? ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. A. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf., 8°, 4>/2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf., 8°, 4'/a ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf., 8°, 4'/a ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. 8°, 5 ív, 
kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. A. 

Margitai J. Gyermekdalok. 8°, 2 ív, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. A. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egészség-
tanhoz. 8°, 16'/» ív, kötve, b. á. 1 K, n. á. 80 f. A. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 53/s ív, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

Maszák H. Kézi rajzminták. C. füzet (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. K. B. 

Tornatanítás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. K. B. 

Kiss és Kun. Játéktanító vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanítók számára. 8°, 5 ív, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. Sajtó alatt. K. B. 

Krünner Anna. A horgolás és kötés tömeges tanítá-
sának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 8°, 6 ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. ..A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ív, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. K. B. 

Gönczy. Utasítás a földgömbhöz és telluriumhoz. 8°, 
8 ív, bolti ára 1 K 50 f, netto ára 1 K 20 f. 

b) Német nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Lederer A. ABC- és olvasókönyv, javított és egészen 

átdolgozott, képekkel ellátott kiadás., 8°, 7'/> ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik, 55 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f. A 

Gönczy P. Nyoint. mozgat, betiik, 65 drb betű, kemény 
táblapapirra felhúzva, bolti á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. A. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. ,8°, 11 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A'. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16'/2 ív, kötve, bolti 
ára 68 f, netto ára 56 f. Á. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 37 ív, kötve, 
bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 K 20 f. A. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek-
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 1772 ív, kötve, b. á. 90 f, n. á. 72 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az 1. és II. oszt. sz. 
8°, 8 Va ív, kötve, bolti ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanítá-
sához. 8°, 27 '/a ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. Á. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredinénytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
26'/a ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 

Kiss-Mayer. Magyarok története népisk. V. oszt. sz. 
8°, 7 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'/* ív, 
kötve, bolti ára 1 K, nettó ára 80 f. A. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 6 ív, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. Á. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 4 K 

80 f, netto ára 4 K. Á. 
Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 30 f, n. ára 24 f. Á. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/s ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gönczy P. írásbeli mozg. betűk. 110 drb betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. A. 
Gönczy P. Nyomt. mozg. betiik. 110 drb betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. A. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tét 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9'/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. A. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 

tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'/a ív, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. Á. 

Nagy É. Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatok taní-
tásához. 8°, 13V* ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 8',4 ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
21/'» ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 Vs ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. ü l . olvasókönyv., 8°, ll'/a ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv.,8°, 157< ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/a ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
II—IV. osztálya számára. 8°, 93/* ív, kötve,, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8°, 25 ív, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
83, l3/4 ÍV, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60, f, netto ára 50 f. Á. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8 
4'/a ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 különféle alak, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

il) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 

számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti á. 30 f, n. á. 24 f. Á. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6Va ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 82 f: Á'i i. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 

sáros-szepesi tót ajkúak számára. 1. r. 8°, 9'/4 ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7 Vs ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 93/4 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 Vi ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 80, 11 Vs ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15 V* ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 83, 33'/a ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28, f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13 '/* ív, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. A. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. és 
II. oézt. sz. 8°, 8'/a, ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40. A. 

Nagy L. Nyelvtani gyakor'ó a II. osztály számára. 
8°, 2'/* ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 26 ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár., 8°, 
l'/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 
7 ív, kötve, bolti ára 60 t, netto ára 48 f. A. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
23'/a ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. A. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7s/s ív, kötve, 

bolti ára 3.0 f, netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8°, 9'/a ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, 7'/4 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkú isk. II - IV. 

oszt. sz. 8°, 9'/a ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-

hoz. 8°, 12 ív, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. A. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára. 

8°, 5'/a ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. oszt. számára. 

.8°, 10 ív, kötve, bolti ára 80 f, netto ára 64 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, l',4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára .12 f. Á. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály számára. 

8°, 6'/4 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. Á. 
Gáspár J. III. olvasókönyv.,8°, 10:1/4 ív, kötve, bolti 

ára- 56 f, netto ára 48 f. A. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 83, 14 ív, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. A. 
Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, SO'/sív, kötve, 

bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. Á. 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tanítá-

sában. 8°, 26 V-s ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 96 f. Á. 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 

2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 
Kis-Mayer. Magyarok története. V. oszt; sz. 8°, 7 ív, 

kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. A. 
Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8f , 

27'/4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 
Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, ,4V4 

ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f. netto ára 1 K. Á. 
Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak bolti 

ára 72 f, netto ára 60 f. A. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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f ) Román nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. A. 
Gönczy P. ABC- és olvasókönyv. 8°, 5'/a ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 
Gönczy P. írásb. mozg. betiik. 100 db betű, kem. 

táblapapirra, felh., b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. Á. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 

drb betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 
1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Nagv 1 . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 13'A ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában a 
népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 ív, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népisk. II. oszt. 
számára. 8°, 2 ív, kötve, b. á. 16 f, n. á. 12 f. A. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román 
ajk. sz. I. r. 8°, 9'/s ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára. II. rész. ,8°, 8'/'s ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajk. II—IV. o. sz. 8°, 
1014 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. II. Olvasókönyv. 8°, 8" s ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Gáspár J. III. Olvasókönyv. 8°, II1,2 ív, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

Gáspár J. IV. Olvasókönyv. 8°, 13'/2 ív, kötve, bolti 
ára 64 f, netto ára 56 f. A. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanítás-
ban. 8°, 28'/4 ív, kötve, b. á. l'lv 20 f, n. á. 96 f. Á. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 ív. kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 812 
ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8f, 
4' 4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Maszák II. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 9'/2 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto áiá-j4(r;f. \< 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tíyntására .si 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8D, 9'. u 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. oszt. 
számára. 8°, 9',2 ív, kötve, b. á. 48 f. n. á. 40 f. A. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

4',2 ív, kötve, bolti ára 30 f. netto ára 24 f. A. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajk. II— IV. 

oszt. sz. 8°, 9'/2 ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 40 f. Á. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6',2 ív, kötve, b. á. 40 f. n. á. 32 f. A. 
Margitai J. Olvasókönyv a murák, horvát ajk. III — IV. 

oszt. sz. 8°, 8 ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 131,2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. K. B. 

Margitai J. Magyar fali olvasóíábla horvát és vend 
népiskolák számára (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. K. B. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú isk. 
sz. 8°, 57a ív," kötve, b. á. 30 f, n. á. 24 f. K. B. 

Margitai J. Vezérkönyv az írva-olvasáshoz horvát- és 
vend-vidéki iskolák számára. 8°, 5 V« ív, kötve, bolti 
ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

I) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bcreg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. Ä. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 ív, kötve, bolti 

ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez, 8°, 4' 4 ív, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. A. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, 111 « ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. A. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti 

ára 60 f, netto ára 48 f. A. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

rutén ajkúak számára. I. rész. ,8°, 9'/a ív, kötve, 
bolti ára 48 f. netto ára 40 f. A. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajk. II—IV. oszt. sz. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára, 48 f. Á. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8;>, 
28' * ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 IC. A. 

Kiss Áron. Magyarország története. V. oszt. számára. 
8°, 7 '/2 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

Valkovszky. Magyarország története. 8°, 4'/< ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

b) Sáras-zemplén megyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6^4 ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

j ) Vend nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótábla vend isk. sz. az átdol-

gozott Gönczy ABC-hez. 2<> lap b. á. 5 K, n. á. 4 K. Ä. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv., 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/2 ív, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
Gönczy P. írásb. mozg. betűk. 92 db betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n . á . l K 20 f. Á. 
Gönczy P. Nyomt. mozg. betiik. 100 db betű, kem. 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 Iv. Á. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti ára 

48 f, netto ára 40 f. Á. 
Gáspár .!. III. olvasókönyv. 8°, 13'/4 ív, kötve, bolti 

ára 50 f. netto ára 48 f. A. 
Gáspár .1. ' IV. olvasókönyv. 8°, 16 ív, kötve, bolti 

ára 72 f, netto ára 56 f. A. 
Margitai J. Magyar ABC és 

vidéki iskolák számára,. 8°, 5', 2 ív, 
30 f. netto ára 24 f. K. B. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
iskolák számára. (1 példány ^ 20 lap.) Bolti ára. 
5 K, netto ára 4 K. K. B. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 13', 2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. K. B. 

Margitai .1. Vezérkönyv a magyar írás és olvasás 
tanításához a horvát és vend ajkú iskolákban. 8°, 
5'/2 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

Nagy L. Vezérkönvv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz. 8°, 12',s ív,'kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

Nagy 1. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára., 8', 0'/2 ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. r,.\:»i 

Nagy 1. Nyelvtant gyakorlókönyv a népiskolák II. 
oszt. sz. 8-, 2 ív, kötve, b. á. 16 f, n. á. 12 f. Á. 

Maszák II. Útmutató a rajztanításban. Nagy HJ, 4'/í 
ív, kötve, bolti ára i K 2u f, netto ára 1 K. Á 

Maszák 11. Kivágott papírminták. 25 drb különféle 
alak. Bolti ára 72 f, netto ára 0J f. A. 

olvasókönyv vend-
kötve, bolti ára 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek-
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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II. Polgári és felsőbb leányiskolák 
számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönvv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17 '/a ív, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. K. B. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. YI. oszt. sz. Nagy 8°, 21'/2 ív, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K 70 f. K. B. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népisk. szám. 8°, 8V4 ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. K. B. 

III. Tanító- és tanítónöképezdék 
szániára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképezdék 
növendékei számára. 8°, 123/s ív, fűzve, bolti ára 
2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

Gönczy Tál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22V< 
ív, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. A. 

Bartalus I. Yezérkönyva zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 ív, kötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 Iv. A. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és niüíorniái. (Pol-
gári iskolai tanítóképezdék számára.) 8°, 22 ív, be-
kötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. Á. 

Bartalus I. Yázlatok a zene történelméből. 8°, 24 '/« 
ív, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9\ t 
ív, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. Á. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanítóképezdék számára.) 8°, 9!/2 ív, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. A. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. KisdedOvöképzö-intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 43/4 

ív, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. k. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. osztály sz. 8°, 11 Vs ív, 

bolti ára 2 K, netto ára 1 IC 50 f. K. B. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. osztály sz. 8°, 17'/2 ív, 

bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. K. B. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 

ív, bolti ára 80 f, netto ára CO f. K. B. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára, 8°, 
12 '/2 ív, számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, netto 
ára 3 K. K. B. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára í K 60 f.K. B. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve, bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. K. B. (1896.) 

Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. K. B. 

V. Olasz nyelven. 
A fiumei iskolák számára. 

Capellari stb. ABC- és olvasókönyv. (II. Libro di 
Lettura per la prima Classe.) 10T/s ív, kötve, bolti 
ára 70 f, netto ára 55 f. K. B. 

Capellari stb. II. olvasó. (II libro di Lettura per la 
II. Classe.) 8 ív, kötve, b. ára 70 f, n. ára 55 f. K. B. 

Capellari stb. III. olvasó. (II libro di Lettura per la 
III. Classe.) 13 Va ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

Capellari stb. IV. olvasó. (II libro di Lettura per la 
IV- ; filasse.) 20 ív, kötve,..jjj&ffl l g , n. ára 80 f. K. B. 

Capellari stb. Iparostanonciskoiai olvasókönyv [elő-
készítő tanfolyam] (II Libro di Lettura per il Corso 
Preparatorio della Scuola Industriale per Garzoni 
e per le Souole Serali-Domenicali. 123/s ív, kötve, 
b. á. 1 K, n. á. 75 f. K. B. 

Capellari stb. Iparostanonciskoiai olvasókönyv. [I. 
osztály.] (II Libro di Lettura per il Primo Corso 
della Scuola Industriale per Apprendisti.) 20 ív, 
kötve, b. á. 1 K 60 f, n. á. 1 K 20 f. K. B. 

Czink. Fiumei földrajz. (Manuale de geografia.) 10V« 
ív, kötve, bolti ára 1 i\ 20 f, netto ára 1 K. K. B. 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 
Commerciale.) I. rész, 125,s ív, kötve, bolti ára 4 K 
40 f, netto ára 3 K 40 f. K. B. 

Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Aritmetica 
Commerciale.) II. rész. 14'.2 ív, kötve, bolti ára 
4 K 60 f, netto ára 3 K 90 f. K. B. 

VI. Háziipari művek. 
Kubinyi L. A háziipar könyve. I. fűz. n. á. 2 K. K. B. 

„ „ „ „ II. „ n.á. 2K.K. B. 
„ „ „ ., III. „ n. á. 2 K. ÍC. B. 

A magyar háziipar diszítméuyei, magyar szöveggel, 
bolti ára 56 1\, netto ára 42 K. K. B. 

Ugyanaz német szöveggel b. á. 56 Ív, n. á. 42 K, K. B. 
Ugyanaz francia szöveggel b. á. 56 K, n. á. 42 K. K. B. 
ííöi kézimunka-minták (32 minta, szöveggel) netto 

ára 1 IC 80 f. K. B. 
VII. Tantervek és szervezeti szabályok 
a népoktatási tanintézetek, képezdék, felsőbb leány-, 

kereskedelmi és ipariskolák számára. 
Tanterv a népiskolák számára. (1877. évi augusztus 

26-án 21.678. sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 54 f. K. B. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 

(1879. évi június hó 29-én 17.284. sz. r.) 83, 3 ív, 
fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Tanterv a felső népiskolák (fiúk és leányok) számára. 
Az 1868 : XXXVIII. t.-c. és az országgyűlési vég-
zések értelmében. 8°, P/4 ív, fűzve, netto ára 30 f. Ny. 

Tanterv az ipari tanműhellyel egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi augusztus 16-án 
18.634. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a gazdasági szaktanítással egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi aug. 16-án 18.634. 
sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. (1879. évi szept. 
hó 12-én 25.409. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a polgári leányisk. számára. (1887. évi aug. 
11-én 29.000. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanítóképezdék szá-
mára. (1882. évi február 6-án 3.998. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 32 f. K. B. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanítónőképezdék szá-
mára. (Nem kapható. Uj kiad. fog megjelenni.) K. B. 

Tanterv a budapesti m. kir. állami polgári iskolai 
tanító-és. ijanítónőképző-intézetek számára. (1901 .máj. 
22-én 498. ein. sz. r.) Bolti ára 68 f,netto ára 56 f. K.B. 

A kisdedóvónöképzö-intézetek tanterve. (1891. évi 
57.472. sz. r.) Netto ára 24 f. K. B. 

Az állami kisdedóvónöképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata. (1892. évi augusztus 26-án 29.973. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

Tanterv a házi-ipari munkamesternő-képezde számára. 
(1877 szept. 7-én 22.678. sz. r.) 8°, V» ív, n. á. lOf. K.B. 

Felsőbb leányiskola szervezete. (1887. évi júl. 7-én 
28.999. sz. r.) 8=, 2 ív, fűzve, netto ára 76 f. IC. B. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40.925. sz. 
r.) Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető rend-
tartási szabályok. (1887 július 7-én 28.999. sz. r.) 
Netto ára 28 f. K. B. 

A kereskedelmi tanonciskolák szervezete. (1897. évi 
máj. 24-én 25.314. sz. r.) B. á. 40 f, n. á. 32 f. K. B. 

A nöi kereskedelmi tanfolyam szervezete. (1900 jún. 
11-én 26.033. sz. r.) B. á. 26 f, n á. 20 f. K. B. 

A felső kereskedelmi iskolák szervezete. (1895 aug. 
20-án 44.001. sz. r.) Bolti ára 80 f, netto ára 64 f. K. B. 

A középipartanoda szervezete. (1877. évi 23.042. sz. 
r.) 8°, l'A ív, fűzve, netto ára 24 f. K. B. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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Az iparos tanonciskola szervezete. (1893. évi 33.564. 
sz. r.) 8°, 2 '/•» ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Az iparossegédeket továbbképző tanfolyam szerve-
zete. (1894. évi augusztus hó 29-én 35.527. sz. r.) 
Bolti ára 12 f, netto ára 10 f. K. B. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
(1902. évi szeptember hó 24-én 66.569. sz. a. kelt 
r.) Fűzve, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

V'III. Szabályrendeletek. 
Szabályrendelet az állami népiskolai (elemi) tanítók 

és tanítónők képesítő-vizsgálatáról. (1900. évi dec. 
18-án 45.781. sz. r.) 8°, 11 s, ív, fűzve, bolti ára 
32 f. netto ára 24 f. K. B. 

Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók és 
tanítónők képesítő vizsgálatáról. (1902. évi február 
19-én 539. ein. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, bolti ára 50 f, 
netto ára 40 f. K. B. 

A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanítóképző-
intézet nevelőnői tanfolyamának szervezete, tanterve, 
és képesítő-vizsgálati szabályzata. (1898- évi 31.068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. K. B. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanítóképző-intézettel kapcsolatban szervezett orsz. 
felső nép- és polgári iskolai tanítónő vizsgáló-
bizottság szabályzata. (1898. évi 17.139. sz. r.) 8°, 
l5/s ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-, 
felső nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tar-
tandó nyilvános, magán-, pót- és javító vizsgálatok-
ról. (1895. márc. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, 
netto ára 30 f. IC. B. 

Az állami elemi népiskolai tanító- és tanitónöképző-
intézetek rendtartása. (1900. évi december 18-án 
45.781. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. K. B. 

Szabályrendelet a közs., nép-, felső nép- és polg. isk. 
tanítók testületekké alakulásáról és ezek működésé-
ről. 8°, '/a ív, fűzve netto ára 10 f. Ny. 

Szabályrendelet az állami tanító- és tanítónő-képez-
dék tanárai és az állami vagy államilag segélyezett 
községi, felső nép-, polgári és elemi iskolai tanítók 
ötödik évi pótléka megállapításáról. 8°, V* ív, fűzve 
(1880—32.944. sz. r.) netto ára 16 f. K. B. 

Szabályrendeletek a volt határőrvidék területén levő 
népiskolák ügyeiről. (1877. okt. 16-án kelt legf. 
elhatározással.) 8°, 4'/a ív, fűzve, n. ára 50 f. K. B. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. (1897—456. sz. r.) Bolti ára 50 f, 
netto ára 40 f. K. B. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó írófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tár^yáftán. '(Ï898. évi 
33.868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-
jellegű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbírálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/t ív. (1888. évi 
dec. 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leányisko-
lák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan- és 
segédkönyveinek megbírálása, engedélyezése és hasz-
nálatba vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 25-én 
55.800. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

IX. Utasítások. 
Utasítás a törvényhatósági közigazg. bizottságok szá-

mára a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fenntartott elemi iskolákban működő tanítók és 
tanítónők fizetésének rendezéséről. ( i 893. évi XXVI. 
t.-c. 1894. márc. 2. 10.000. sz. r.) Bolti ára 40 f, 
netto ára 32 f. K. B. 

Utasítás az állami elemi népiskolák gondnoksága és 
az áll. elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-
tanítói számára. (1901. évi május 21-én 32.055. sz. r.) 
Bolti ára 1 K, netto ára 80 f. Iv. B. 

Utasítás a polgári felsőbb és községi elemi iskolák 
• számadásainak szerkesztése körül követendő eljárás-

ról. '/a ív. (1874—21.550. sz. r.) Netto ára 4 f. Ny. 
Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára, a 

népiskolai közoktatást rendező 1868-iki XXXVIII. és 
1876. XXVIII. t.-c. végrehajtása tárgyában. (20.311. 
sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 24 f. K. B. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára, a magyar-
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában.) 8°, 1 ív, fűzve. (1879—17.284. sz. r.) 
Netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a népoktatás 
állapotáról szóló statisztikai adatok tárgyában. 
(1901. március 21-én 2004 l>í>0. ein. sz. r.) 8J, l' < 
ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről az 
lft68. évi XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a értelmében. 
(1883. június hó 26-án 13.217. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 12 f. K. B. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárainak szerkesz-
tése tárgyában. (1899. július 25-én 40.505. sz. r.) 
Bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 

Utasítás a polgári községek számára. (18: 8. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-c.) 8°, 4 ív, fűzve. (20.311. sz. 
r.) Netto ára 32 f. K. B. 

Ugyanaz német nyelven. 8°, 4 ív, fűzve, n. ára 40 f. K. B. 
„ tót „ 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K. B. 
„ román „ 8°, 4 ív, „ n. ára 40 f. K. B. 

Utasítás a községi iskolaszékek, valamint a községi 
elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-tanítói 
részére. (1868. évi XXXVIII., 1876. évi XXVIII. t.-c. 
és 1902. évi okt. 21-én 44.246. sz. r.) Netto ára 
1 K. K. B. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvás-
ról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi október 
8-án 44.000. az. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyermek-
menedékházak felügyelőbizottságai (községi iskola-
székek és állami iskolai gondnokságok) számára a 
kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása 
tárgyában. (Vallás- és közokt. minisztérium 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

Utasítás a polgári községek számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi okt. 8-án 
44.000. sz. r.) Netto ára I K. K. B. 

Utasítás a törvényhatósági közig, bizottságok számára 
a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehaj-
tása tárgyában. (Vallás- és közokt. miniszt. 1892. 

8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 40 f. K. B. 
Utasítás az állandó és nyári gyermekmenedékházakat 

vezető dajkák képesítése tárgyában. (Vallás- és 
közokt. miniszt. 1892. évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) 
Netto ára 44 f. K. B. 

X. Könyv- és tanszer jegyzékek. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-
mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. júl. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Jegyzéke a kisdedóvónőképző-intézetek számára szol-
gáló könyveknek. (1892. évi 49.308. sz.) Netto ára 
30 f. K. B. 

I. Jegyzéke az áll, községi, társulati és magánjellegű 
népokt. tanintézetek, kereskedelmi és ipariskolák 
használatára engedélyezett tankönyveknek. 2 ív. 
(1888. évi dec. 20-án "17.358. sz. r.) N. á. 50 f. K. B. 

II. Jegyzék ugyanazQkról. (1889. évi április- 10-én 
14.539. sz. tt) m'ttíj'ára 10 f. K. B. 

III. Jegyzék ugyanazokról. (1890. évi ápr. hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára'őó f. K. B. 

IV. Jegyzék ugyanazokról. (1891. évi jún. 14 én 
26.704. sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek-
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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V. Jegyzék ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. r.), 
Netto ára 50 f. K. B. 

VI. Jegyzék ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. r.) 
Netto'ára 50 f. K. B. 

VII. Jegyzék ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

VIII. Jegyzék ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. r.) 
Netto ára 50 t.' K. B. 

IX. Jegyzék ugyanazokról. (189G. évi 64.186. sz.,r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

X. Jegyzék ugyanazokról. (1897. e'vi 71.062. sz. r.) 
Netto ára 5<> f. K. B. 

XI. Jegyzék ugyanazokról, (1899. évi 19.004. sz. r.) 
Netto ára Slí"f. K. 13. 

XII. Jegyzék ugyanazokról (1891. évi 45.702. sz. r.) 
Nettó ára 00 f.' K. B. 

XIII. Jegyzék ugyanazokról. (1902. évi 18.262. sz. r.) 
Netto ára 00 f. K. B. 

XI. Népiskolai Kezelési és rendtartási 
nyomtatványok. 

Iskolai pénztári napló A) minta. N. ára 4 f. Ny. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás), 

BJ minta. Netto ára 8 f. Ny. 
Népisk. költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. Ny. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló szám-

adás (kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi 
XXXVIII. t.-é. 38. és 39. §-a ért.) N. ára 6 f. K. B. 

Felvételi napló a--2. m. 1 ív b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló, 1 ív 4 tanulóra. 

Bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
Együttes összeírási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 belív 144, 1 külív 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. K. B. 

Bérszerződés a kincstár által bérbeveendö épületek 
számára. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 

Tandíjmentességért folyamodók kim. 1 ív n.á. 4 f. K.B. 
Folg. isk. anyakönyv (kül- és belív). 1 ív n. á. 10 f. Ny. 
I'olgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül- és belív). 1 ív bolti ára 
10 f, netto ára 8 f. K. B. 

Polgári isk. előmeneteli és mulasztási napló &/5, 
1 ív 4 tanulóra. Netto ára 3 f. K. B. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
belív). 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

Minösítvényi táblázat tanítók számára. 1 ív bolti ára 
0 f, netto ára 5 f. K. B. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 ív netto ára 6 f. K. B. 

Haladási napló (kül- és belív). 1 ív bolti ára 4 f, 
netto ára 3 f. K. B. ' v 

Látogatási napló (kül- és belív). 1 ív bolti-'állá1 ''4' f, 
netto ára 3 f. K. B. 

Kimutatás az áll. el. iskolába beiratkozott mindennapí-
és ismétlő tanulókról. 1 belív 84, 1 külív 42 tanuló 
számára. 1 ív bolti ára 4 f. netto ára 3 f. K. B. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 belív 88, 1 külív 64 
tanuló számára. 1 ív b. ára 4- f, n. ára 3 f. Ii. B. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 82 f, netto ára 24 f. Ny. 

XII. Kisdedóvodai és gyermekmenedék-
liázi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónőképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. 50 f. K. B. 

A kisdedóvónőképző-intézetek tanterve. 24 f. K. B. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézetben 

végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. K. B. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői kép.-vizsgálatra 

, bocsátották számára. BJ mintf,.,^t,Jp,ára 10 f. K. B. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. évi 
49.308. sz.) 30 f. K. B. ' 

Együttes összeírási kimutatás » 3 — 14. életévet be-
töltő gyermekekről. 4 f. K. B. 

Kisdedóvodai felv. napló, a/l m.. b.á. 4 f, n.á. 3 f. K. B. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. K. B. 
Kisdedóv. mulaszt, napló, bel-és külív, b/1 m. 3 f. K. B. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyerm. névsora, 4 f. K. B, 
Nyári gyermekmenedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, bolti ára 10 f. netto ára 8 f. K. B. 
Nyári gyerineknienedékiiázak vezetésére képesítő-

bizonyítvány, bolti ára 8 f. netto ára 6 f K. B. 
Állandó gyermekmenedékliázak vezetésére képesíttV 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
XIII. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. K. B. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. Ií. B. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. K. B. 
Mulasztási ki mut. (bel- és külív), b. á. 5 f, n. á. 4 f. K.B. 
Felvételi napló (bel- és külív), a/3 m., bolti ára 6 fr 

netto ára 4 f. Ii. B. 
Osztálynapló (bel- és külív), b. á. 5 f, n. á. 4 f. K. B 
Mulaszt, napló (bel-és külív), b 3 m.,b.á.4f,n.á. 3 f. K.B. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és külív), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. K. B. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. K. B. 
Iparos tanonciskola szervezete. N. ára 40 f. K. B.. 
Ipariskolai ellenőrző-könyvecske. N. ára 30 f. K. B. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a/4 minta (bel- és külív). 1 ív 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára, b/4. minta (bel- és külív). 1 ív bolti ára. 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 
XIV. Nyomtatványok képzőintézetek 

számára. 
Felvételi napló, 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. Ny. 
Anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, netto ára 5 f. K. B. 
Időszaki értesítő, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. Ii. B. 
Iskolalátogatási bizonyítvány, b. á. 3 f, n. á. 2 f. Ny. 
Osztályozó-ív (évvégi és évharmadi), 1 ív bolti ára 

14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítóképző oszt. bizonyítvány, b. á. 8 f, n. á. 6 f. Ny-
Tanítónőképző oszt. bizonyítvány,b. á. 8 f, n. á. 6 f. Ny. 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f,. 

netto ára 5 f. Ny. 
Zenéből vizsg. anyakönyve, 1 ív b. á. 16 f, n. á. 12 f. Ny. 
Munkamestemői anyakönyv, 1 ív b.á. 16 f, n.á. 12 f. Ny. 
Tanítói oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Tanítónői oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
Bizonyítvány énekből, bolti ára 4 f. netto ára 3 f. Ny. 
MnnfealtóéSleVrtW Mzonyítván;,. b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról, bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
Kivonat anyakönyvből, 1 ív b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 

1 Osztályozó-ív képesítő-vizsg. számára, 1 ív bolti ára, 
11 f', netto ára 8 f. Ny. 

Osztálynapló, 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 4 f. Ny.. 
Mulasztási napló CJ, 1 ív. b. á. 14 f, n. á. 10 f. Ny. 
Orsz. anyakönyv népisk. tanítóságra képesített taní-

tókról. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ii. B. 
Orsz. anyakönyv népiskolai tanítónő-égre képesített 

tanítónőkről. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K, B„ 
Kimutatás a tanító(nő)-képző I. osztályába felvételre-

jelentkezett folyamodókról. 1 ív bolti ára 8 f, nett» 
ára 6 f. K. B. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai taní-
tóságra képesített tanítókról. Bolti ára 14 f, nett» 
ára 10 f. K. B. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai tanító-
nőségre képesített tanítónőkről. Bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. Ii. B. 

XV. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. b. á. l"2 f, n. á. 9 f. K. B. 
Népisk. (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. Ny. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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Felső népiskolai bizonyítvány fiuk sz. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 pd 

netto ára 4 f. Ny. 
•Gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 1 f. Ny. 
Ipari szakosztállyal megtoldott felső népiskolai bi-

zonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 
Polg. fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
Polg. leányisk. bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
Polg. fiúiskolái bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
I>olg. leányisk. bizonyítvány, magántanulók részére. 

1 péld. bolti ára 4 f. netto ára 3 f. K. B. 
Tanítóképezdei bizonyítvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Tanitóiiöképezdei bizonyítvány. 1 péld. n. ára 6 f. Ny. 
Munkamesternői bizonyítvány. 1 péld. n. ára 7 f. Ny. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. Ny. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. n. ára 10 f. Ny. 
Felső nép- és polg. iskolai tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. K. B. 
Felső nép- és polg. iskolai tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. K. B. 
Egyházi ének- és zenebizonyítvány. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
Elemi népisk. tornatanítónöi bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 4 f. Ny. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 IC 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. K. B. 

"Ugyanaz : Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. K. B. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. K. B. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pd. netto ára 1 K 20 f. K. B. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézimunka-
tanfolyam-bizonyítvány. (32.028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

XVI. Felsőbb leányisk. nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. K. B. 
Jelentő-ív a tanév kezdetén. 1 péld. n. ára 4 f. K. B. 
Jelentő-ív a tanév végén. 1 péld. n. ára 4 f. K. B, 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák számára 

(díszes kiállításban). Netto ára 1 K. K. B. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami felsőbb 
leányiskolákban. Fűzve, b. á. 50 f, n. á. 40 f. K. B. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák sflámwi« évi 
40.925. sz.) Fűzve, b. á. 80 f, n. á. 60 f; K. B. 

XVII. Felső keresk. isk. nyomtatványok. 
Felső kereskedelmi iskolák részére : B. ára X. ára 

1. Érettségi bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
2. Bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
3. Beíró-könyv, kül- vagy belív . . . 8 f. 6 f. Ny. 
4. Tanulmányi napló, kül- v. belív . 8 f. 6 f. Ny. 
5. Fegyelmi napló, kül- v. belív . . 8 f. 6 f. Ny. 
6. Kimutatás éretts. vizsg., kül- v. belív 10 f. 8 f. Ny. 
7. Osztály-névkönyv . 10 f. 8 f. Ny. 
8. Minősítő-táblázat tanárok részére . 8 f. 6 f. K.B. 

XVIII. A ói kereskedelmi szaktanfolyami 
nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és külív.) 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

Bizonyítvány. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 
Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 

Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statisz-

tikai kimutatás. 1 ív b. á. 10 f, n. á. 8 f. K. B. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 

26.033. sz. a. k. r.) Bolti á. 26 f, n. á. 20 f. K. B. 

XIX. Tanfelügyelői kezelési nyom-
tatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Tárgymutató. II. minta. 1 ív netto ára 6 f. Ny. 
Előadó-ív. III. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Iskolalátogatási napló. IV. m. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VHI. minta. I ív netto ára 4 f. Ny. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. I ív n. á. 4 f. Ny. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 ív n. á. 6 f. Ny. 
Tanítói változási jelentés. XL m. 1 ív n. á. 2 f. Ny. 
Határidő-napló. 1 ív netto ára 4 f. K. B. 
Jegyzőkönyv a teljesített iskolalátogatásról. 1 ív netto 

ára 3 f. K. B. 

XX. Gazdasági ismétlő-iskolai nyom-
tatványok. 

Felvételi napló, bel- és külív, a/2 m., n. á. 3 f. K. B. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és külív, egy ívre 20 

név írható), bolti ára 8 f, netto árá 6 f. K. B. 
Haladási napló (bel- és külív), egy ív bolti ára 4 f. 

netto ára 3 f. K. B. 
Mulasztási napló (bel- és külív, egy ívre 10 név 

írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, külív, 
egy ív 3 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3. f, belív, 
egy ív 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 

Mulasztási kimutatás, 1 belív 88, 1 külív 83 tanuló 
számára, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

T a n e s z k ö z ö k . 
Szemléleti képek.* IV. szállítmány. Tartalma : 

1. Alföldi gazda udvara. — 2. Felföldi gazda udvara. 
— 3. A földmíves nyári foglalkozása. — 4. Zöldség-
piac. — 5. Gyümölcstárlat. — 6. Fazekas és takács. 
— 7. Épülőfélben levő házak. — 8. Iskolaterem bel-

. seje. —- 9. A bükk és gyertyánfa. — 10. Mocsaras 
vidék tájképe, b. á. 13 K, n. á. 11 K 70 f. K. B. 

Gönczy P. A métermértékek falitáblája, magyar, 
német, tót, ruthén, vend és szerb nyelven. Bolti ára 
1 K, netto ára 90 f. K. B. 

Gönczy P. Szöveg a métermérték-táblához, német, 
tót, ruthén és vend nyelven, b. á. 60 f, n. á. 50 f. A 
tábla szöveggel együtt. Bolti ára 1 K 60 f, netto 
ára 1 K 40 f. K. B. 

Gönczv P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb nyelven, 
1 példány, b. á. 2 K 40 f, n. á. 2 K. K. B. 

Rasch-féle természetrajzi ábrák (16 darab színezett 
tábla, állat-, növény- és ásványtanhoz, táblapapirra 
felhúzva és 4 '/•• ívre terjedő magyarázó szöveggel, 
netto ára 13 K 20 f. A. 

Bopp-féle természettani ábrák (10 darab színezett 
tábla, 4 ívre terjedő magyarázó szöveggel, felhúzat-
lan. Netto ára 8 K. K. B. 

Bnpp-féle természettani (géptani) ábrák. It. B. 
Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). N. á. 1,2 K. A. 
Metzner Alfons. Számvetö-készülék az elemi és pol-

gári iskolák számára utasítással. N. á. 36 K. K. B. 
* Az I-, II. és III. szál l í tmány nem kapható. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek-
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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Bopp. Métermértékek gyűjteménye. Tartalma: 1 db 
bádogliter, 1 db bádogdeciliter. 1 db bádögeentiliter, 
1 db pléhköbliter, 1 darab pléhcentiliter és 1 db 
deciméter-fakoeka, 1 db 1 kilogramm vassúly, 1 db 
10 dekagramm rézsúly, 1 db 1 dekagramm rézsúly 
és 1 db 1 gramm rézsúly, valamint egy méterrúd. 
Netto ára 10 K. A. 

Dohánytermelés 1 tábla 18 sz. N. á. 2 K. 

B ) k m.kir, tud.-egyetemi nyomda kiadványai, 
Kath. elemi népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv. 8°. 6 Vs ív, kötve, bolti ára 
36 f, netto ára 30 f. 

Nemet nyelven. 8°, 5 Va ív, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 8°, 5Va ív, kötve, b. ára 32 f, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'/s ív, kötve, bolti ára 54 f. netto ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 10 '/s ív, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8°, 97» ív, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a 111. és IV. 

osztály számára. 8°, 16'/s ív, kötve, b. á. 96 f. n á. 80 f. 
Német nyelven. 16 ív, kötve, b. ára 82 f. n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 16'A ív, kötve, b. ára 96 f, n. ára 80 f. 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 ív, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 19 '- a ív, kptve, bolti ára 1 K 28 f, 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetéssel, 

III. és IV. osztály számára. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 17'A ív, kötve, b. ára 80, n. ára 66 f. 
Tót nyelven. 83, 15'A ív, kötve, b. ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző, 8°, 27« ív, fűzve, b. ára 14 f. n. ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. osztály számára. 

8°, 10 ív, kötve, bolti ára 64 f. netto ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára,. 83, 

15'/8 ÍV, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
À számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

oszt. sz. 8°, 12 V* ív, kötve. b. á. '88 f, n. á. 72 f. 
Tót nyelven. 8°, 12'A ív, kötve, b. ára 94 f, n. ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 ív, kötve, bolti 

ára 50 f, netto ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. oszt. számára. 

8°, 6 ív, kötve, bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. szá-

mára 8°, 6Va ív , kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 

Tót nyelven. 8°, 6'A ÍV, kötve, b. ára 42 f, n, ára 3« f 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. — Tanítók és tanítójelöltek számára. 
8°, 127» ív, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8°, 9\i? ív, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes péld. — 12 lap, ára 2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes péld. = 10 lap, ára 1 K 78 f. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 2 K 30 t'. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 30 f. 

Izraelita isJíolák számára. 
Német. ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 57» ív, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák II. 

oszt. számára. 8°, 9 7* ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 11 ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8 \ 171 2 ív, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 177» ív, kötve, b. ára 82, n. á. 68 f. 
Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 4 ív, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 

8°, 8 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 
Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f. n. ára 30 f. 
Német. Számolási gyakorlókönyv a népisk. IV. és V. 

oszt. sz. 8°, 6 7» ív, kötve, b. á. 42 f, n. á. 36 f. 

Szerb iskolák számára. 
Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 

8°, 5'/4 ív, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 8°, 103/4 ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 8°, 8 Va ív, kötve, b. ára 22 f, n. ára 20 f. 
A karlóczai gör. kel. synodus által kiadott Kis Kate-

kizmus., 8', 4'/s ív, kötve, b. á. 26 f, n. á. 22 f. 
A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák szá-

mára kiadott Katekizmus. 8°, 87» ív, kötve, bolti 
ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 37« ív, kötve, b. á. 26 f, n. á. 22 f. 
Kis Katekizmus. 83, l lA ív, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Román iskolák számára. 
Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-

mára. 83, 41/» ív, kötve, b. ára 28 f, n. ára 24 f. 

igy el m e z t e t é s. 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél a követ-

kezőket szíveskedjenek szem előtt tartani: 
1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

2. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk el 
megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendelkezési 
joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

3. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — ille-
tőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

4. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tankönyvek 
szolgáltatnak — a 28.078/90. sz. a. kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok meliett — ki. 

5. Magánszemélyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

6. A lcönyvlcüldemények portó alá esnek : a nyomtatványok ellenben, ha netto-áruk előlegesen 
beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómentesen küldetnek 
meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót a megrendelő tar-
tozik viselni. 

7. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatok. 
Budapesten, 1904. évi október hó 1. 

A m. kir, tud.-egyetemi nyomda igazgatósága, 
Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 

nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a o l apo t minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban i n g y e n . 
A lap megküldése iránti fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
:gazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által l á t t amozot t 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre *2 korona öO fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva ta lba küldendők. 

A h i r d e t é s e k á rszabása . — A pá lyáza t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért , minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Earyéb h i rde t é seknek az egésà oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású es egyhasabú sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., TÖRÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR S. 

Lvéziratolta/t nem adunk vissza. 

A népoktatás reformja és a 
szászok. 

A Fester Lloyd-ból vesszük át az 
alább következő figyelemre méltó cikket : 

A népoktatásra vonatkozó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat elő-
adói tervezetét dr. Berzeviczy Albert 
közoktatásügyi miniszter tudvalevőleg a 
legkiterjedtebb módon a nyilvánosság 
elé terjesztette, mivel az a törekvése, 
hogy ez a nagyfontosságú reform mennél 
tökéletesebb alakban kerül vén a törvény-
hozás elé, teljes biztosítékot nyújtson 
arra, hogy az említett törvényjavaslattal 
célba vett nemzeti és népművelődési 
föladatok a gyakorlati életben sikeresen 
legyenek megoldhatók. 

F. év május havában egy tekintélyes 
és népes ankét tárgyalta a miniszter 
elnöklete alatt a javaslatot, amelyre a 
különböző egyházak egyes kiváló férfiai 
is kaptak meghivót, így a Királyhágón 
túli részekben levő ág. hitv. evang. orsz. 
egyház egyik vezérembere is. A miniszter 
meghívásának minden oldalról kész-
séggel eleget tettek s az ankéten a 
javaslattal ellenkező állásponton levők 
is szabadon nyilvánították nézeteiket, 
csupán a szász meghívott maradt távol. 

Az ankét után a törvényjavaslat elő-
adói tervezetét a miniszter megküldte 
valamennyi egyházi főhatóságnak. Meg-

elégedéssel konstatálhatjuk, hogy az 
egyházi főhatóságok túlnyomó részben 
megnyugvással fogadták a miniszter 
tervét, mert, jóllehet az iskolai önkor-
mányzat nézőpontjából merülhetnek is 
föl a javaslat egyes rendelkezései ellen 
aggodalmak, az egyházi érdekeket a 
legtisztább hazafias intencióból aláren-
delik azon magasabb nemzeti érde-
keknek, amelyeket a javaslat biztosítani 
kíván. Még a nemzetiségi egyházak ille-
tékes képviselői sem emeltek a reform 
elé különös akadályt. 

Csupán két oldalról intéztek a javas-
lat ellen szenvedélyes támadást. Egyik 
a gör. kel. román püspöki kar állásfogla-
lása, előbb nyiltan az ankéten, utóbb 
egy terjedelmes és a román lapok által 
ismertetett memorandümban ; a másik 
a nagyszebeni (szász) ág. hitv. evang. kon-
zisztórium emlékirata, amelyet a Kron-
städter Zeitung egész terjedelmében közölt. 

Ezúttal különösen ez utóbbival kívá-
nunk foglalkozni, mert sajnálattal kel-
lett meggyőződnünk arról, hogy a szá-
szok memoranduma, mely az állami, nem-
zeti érdekeket teljesen figyelmen kívül 
hagyja, ismét kierőszakolta magának azt 
a kétes dicsőséget, hogy a magyarországi 
összes nemzetiségek között ci szcisz az, 
amely — önvesztére — mindig szívósan 
elzárkózik minden elől, ami a magyar 
nemzeti állam érdekeit szolgálja és az 
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ez ellen való tüntetésben állandóan 
magának követeli a vezetés szerepét. 

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, 
hogy a szász emlékiratot nem az egy-
házkerület nagyérdemű püspöke : dr. 
Müller Frigyes úr írta alá, sőt még 
helyettese: dr. Teutsch Frigyes úr sem, 
akiknek hazafias érzelméhez természete-
sen kétség sem fér, hanem az orsz. 
egyház gondnoka: dr. Wolff Károly úr, 
akinek a neve teljesen fedi a memo-
randum álláspontját, amely egyenesen 
nyilt támadás az állam érdekei ellen. 

A szászok Emlékirata első sorban 
tagadja azt, hogy a magyar nyelv taní-
tására vonatkozólag a törvényjavasiát 
14. §-ában kitűzött cél egyáltalán elér-
hető volna. Mindenekelőtt konstatáljuk, 
hogy ez a cél ugyanaz, amit már az 
1879. : XVIII. t.-c. kitűzött. Az említett 
törvény alapján kiadott Tanterv szerint 
a tanítás célja az, hogy a tanuló úgy 
anyanyelvén, mint a magyar nyelvben 
„gondolatait következetesen és szaba-
tosan tudja egymásután sorozva elő-
adni, végre azokat helyesen tudja leírni.'" 
A javaslat ezt a célt szabatosabban 
úgy formulázza, hogy a nem-magyar 
anyanyelvű gyermek „a magyar beszé-
det annyira elsajátítsa, hogy az ő élet-
viszonyainak megfelelően gondolatait 
magyarul tisztán és jól ki tudja fejezni, 
továbbá tudjon magyarul folyékonyan 
olvasni, írni és számolni." A javaslat 
tehát egy jottával sem kiván többet, mint 
amennyit az 1879. évi XVIII. t.-c. már 
kötelezőleg elrendelt. 

Erre a kitűzött célra mondja a szászok 
Emlékirata, hogy „elérése lehetetlen." 
Hát igen. elismerjük, hogy ha a tör-
vény rendelkezését lanyhán, kerékkötő 
módon hajtják végre, ami egyenlő a 
végre nem hajtással: nem hogy elérni, 
de megközelíteni is bajos a célt. Ellen-
ben, ha a törvény védrehajtására föl-
használják a modern pedagógia hatásos 
eszközeit — a direkt módszer előnyeit — 
és megvan hozzá az elengedhetetlenül 

szükséges akarat — a szeretetről és 
lelkesedésről, mint szintén szükséges 
eszközökről nem is szólva - úgy nem-
csak megközelíteni, de elérni is lehet 
a célt. Csakhogy épp ez az akarat 
hiányzott eddig a szász iskolaügy veze-
tőinél. 

Állításunk igazolására csak egy-két 
adatot idézünk az 1000. évi népszám-
lálás eredményéből. 

Szeben vármegyének — melynek 
székhelyén az Emlékirat kelt - van 
1 6 2 . 2 9 1 lakosa ( 4 7 . 6 7 8 német. 1 0 6 . 4 1 3 
oláh ós S . 0 8 4 magyar), fi kik közül csak 
1 9 . 1 0 3 tud magyarul beszélni. Nagy-
Kük ü 11ő megyének van 1 4 4 . 6 2 6 lakosa 
( 6 1 . 7 S 6 német, 6 1 . 7 7 9 oláh. 1 7 . 1 3 9 
magyar), akik közül csak 3 4 . 3 9 7 tud 
magyarul beszélni. 

Nyilvánvaló már e két adatból is, 
hogy a nemzetiségi s köztűk a szász 
iskolák nem igen tesznek eleget az 
1879. évi XVIlí. t.-c. követelményeinek. 
Ha tehát dr. Berzeviczy törvényjavaslata 
e tekintetben egy régi törvény végre-
hajtására sikeresebb intézkedéseket ter-
vez: ezért a szász Emlékirat szerzői, 
akik „elismerik, hogy a magyal- nyelv-
oktatás a másnyelvű népiskolákban azr 
1879: XVIII. t.-c. alapján kevés kivé-
tellel nem volt kielégítő", csak köszönettel 
tartozhatnak a miniszternek javaslatá-
ért, amelyet egyébiránt a hazai köz-
vélemény egy régi törvény végrehajtása 
érdekében már régóta erélyesen sürget. 

Ami a „lehetetlenséget1' illeti, Bis-
marck megmondotta, hogy az „unmög-
lich" nem fordul elő a német szótárban. 
(„Unmöglich" ist kein deutsches Wort.) 

Kossz néven veszi az Emlékirat azt. 
hogy a törvényjavaslat, illetőleg indo-
kolása a pózeni példára hivatkozik, 
ahol oly „eréllyel" németesítenek a 
lengyel iskolákban, hogy amikor egy 
ízben lengyel szülők a Pózenben időző 
porosz közoktatásügyi minisztertől azt 
akarták kérni, hogy gyermekeik leg-
alább a vallástant tanulhassák anya-
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nyelvükön, a miniszter maga elé sem 
bocsájtotta a küldöttséget. Hát mi 
értjük, hogy ez az „aus dem Reiche" 
vett példa fáj a szász uraknak, de 
megcáfolni nem tudták. Azt azonban 
elismerik, hogy Pózenben „az e téren 
gyakorolt kényszer nem hozta meg a 
várt sikert s legkevésbbé sem volt 
képes a német nyelv iránti szeretetet 
a lengyel lakosságban fölkelteni". Ennek 
a „tanulságnak" azonban inkább volna 
helye azon iratokban, amelyeket egyes 
szász tollforgatók külföldi exportra 
szánnak — s talán, mint testvéri figyel-
meztetés, nem is tévesztené el ott a 
célját — mint ebben az Emlékiratban, 
mert azt föl sem tételezzük a szász 
hazafiakról, hogy ők. a szabad haza 
szabad polgárai, érzület dolgában az 
elnyomott lengyeleket utánozzák. 

,,Si duo faciunt idem, non est idem." 
Pózenben a lengyelek elnémetesítése a 
cél, míg nálunk úgy ennek a törvény-
javaslatnak, valamint egész törvény-
hozásunknak világos célja : a magyar 
nemzeti állam kialakulása, de ennek a 
törekvésnek semmiképen sincs meg az 
a célzata, hogy nem-magyar anyanyelvű 
testvéreinket anyanyelvüktől kivánnók 
megfosztani. Ügy a szóban forgó javas-
latnak, valamint egész iskolai törvény-
hozásunknak az az alapgondolata, hogy 
nem-magyar ajkú polgártársaink saját 
jól felfogott érdekükben az iskolában el-
sajátíthassák az állam hivatalos nyelvét. 
A nép maga, amely állami iskolák föl-
állításáért ostromolja a közoktatásügyi 
kormányt, kellőképen méltányolja is ezt 
a törekvést s csak a vezetők követik 
még mindig a struccpolitikát. A circum-
spectus férfiak különben nem mutat-
koznak „prudenseknek", midőn azt em-
legetik, hogy a szászok inkább meg-
tanulják az oláh nyelvet, mint a magyart, 
mert ha egyszersmind prudensek is vol-
nának, föl kellene ismerniök azt a veszélyt, 
ami ebben rejlik s az oláh ár hullámai 

közt annál inkább kellene a magyar 
mentő-bárkára törekedniök. 

A struccpolitika rendszerébe tartozik 
az a följaj dúlás is, hogy dr. Berzeviczy 
miniszter az ankéten kijelentette, hogy 
„a nemzetiségek mint közjogilag szer-
vezett testületek nem léteznek és így 
mint olyanok iskolaállítási joggal sem 
bírhatnak", vagy mint az Emlékirat té-
vesen idézi, hogy „a nemzetiségeknek 
mint olyanoknak semmi joguk sincs az 
iskolára," Ennek megcáfolása végett 
idézi az 1868. évi XLIV. törvény-
cikk 26. §-át, mely szerint „bármely 
nemzetiségű honpolgárnak" is jogában 
áll iskolát fölállítani. Pedig épp ez a 
törvényparagrafus igazolja a miniszter 
kijelentését. Mert az idézett § világosan 
kimondja, hogy bármely honpolgárnak, de 
azt az '1868 :'XXXV1I1. t,-c. 10. §-ába, 
mely az iskolaállítókat taxatíve föl-
sorolja, sem lehet belemagyarázni, liogy 
az „egyesek" nemzetiségi alapon társul-
hatnak iskolaállítás céljából. Ezt, mert 
tényleg merültek föl ilyen törekvések, 
a közoktatásügyi minisztérium soha sem 
engedte meg s nem is képzelhető oly 
kormány, mely ezt megengedhetné. 

Súlyos érvnek kívánja elfogadtatni 
az Emlékirat azt az állítást, hogy a 
törvényjavaslat a hat-éves iskolaköte-
lezettséggel (melyhez egyébiránt három-
éves ismétlő iskola csatlakozik!) „lejebb 
szállítja a nép művelődési színvonalát." 
Hát ez bizony csak üres puő'ogatás, 
mert hiszen a megállapított minimum-
nál in melius mindig lehet többet tenni 
s azt ezentúl sem fogja senki megtil-
tani a szász iskolafönntartóknak, hogy 
8— 9-éves mindennapi iskolakötelezett-
séget tartsanak fönn, föltéve, hogy 
a törvényjavaslatnak az ismétlő tan-
folyamra vonatkozó rendelkezéseit a 
meghosszabbított mindennapi tanfolyam 
alatt megvalósítják, vagyis a magyar 
nyelvet s a gazdasági ismereteket oly 
mértékben tanítják a felsőbb osztályok-
ban, mint ahogy azt a törvény a 3-éves 

42* 
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gazdasági ismétlő iskolák számára meg 
fogja állapítani. 
i\Tagyon fá j az Emlékirat szerzőinek 

az, hogy a javaslat szerint „mindazon 
iskolákban, melyekben a tanítványok-
nak legalább 20°/"-a magyar anyanyelvű, 
oktatási nyelvül a magyar is használ-
ható". Marcangolja, „szétszedi" az 
Emlékirat ezt az intézkedést, de azt 
elhallgatja, bogy e tekintetben megvan 
a viszonosság is s így ez az intézkedés 
olyan liberális, amilyet az egész európai 
iskolai törvényhozásban nem tud föl-
mutatni. Pancsován pl. és még több 
más helyen a növendékek anyanyelve az 
állami iskolákban is taníttatik, jogos tehát, 
hogy a magyar anyanyel vűekre nézve 
is legyen hasonló törvényes intézkedés. 

Azt sem igen szeretik az Emlékirat 
szerzői, hogy a magyar nyelvtanítás 
tantervét a közoktatásügyi miniszter 
állapítja meg az összes iskolákra (eddig 
csak a községiekre állapította meg !) s 
attól tartanak, hogy ez a tanterv nem 
lesz — jó. Hát ebben a tekintetben is 
nyugodjanak meg a szász iskolafönn-
tar tók: a magyar kormány „wird ihr 
Möglichstes thun", csak ők is kövesse-
nek el mindent a végrehajtás körül. 

A tanítóképzésre vonatkozó intézke-
dések sem igen tetszenek az Emlékirat 
szerzőinek. Pedig mi épp ezektől az 
intézkedésektől a tanítói kar szellemi 
színvonalának emelése érdekében sokat 
vámnk s azt az intézkedést, mely a 
képesítő vizsgálatnak két részre való 
osztását rendeli el, a külföld, első sor-
ban Németország, már rég kipróbálta. 
(A hit- és erkölcstan, értesülésünk sze-
rint, ki lesz hagyva a szakvizsgálat 
tárgyai közül.) 

Aggodalmai vannak az Emlékiratnak 
a tanítók fegyelmi vétségeire vonat-
kozó intézkedések tárgyában is és a 
szerzők i t t már ugyancsak megnyomják 
a tollat, emlegetvén „szűkkeblűséget", 
„kegyetlenséget", „reakciót". Hát e 
tekintetben is sötéten látnak! Magyar-

ország jogállam s ennek az ellenkezőjét 
még eddig senki sem tudta bebizo-
nyítani. Mert az csakugyan tévedés, 
hogy ha a magyar nyelv sikertelen 
tanításáért elmozdított felekezeti tanító 
helyébe a miniszter más tanítót nevez 
ki, a hitközség, mely teljesen ártatlan (?), 
azt elfogadni és fizetni tartozik. Ez egy-
szerűen nem igaz, mert a magyar állam 
általa fizetett állami tanítót küld oda. Azt 
is elhallgatja az emlékirat, hogy a ma-
gyar nyelv tanítását vizsgáló vegyes 
bizottság tagjai között az érdekelt iskola-
szék képviselője is helyt foglal. 

Azt azonban elismerjük, hog}7 az elő-
adóitervezetnek az a rendelkezése, amely 
az állam érdekkörébe vágó fegyelmi vét-
ségek megtorlását teljesen kiveszi a 
felekezetek hatásköréből, túlmerev, és 
nem is föltétlenül szükséges. Mert miért 
állnók annak útját, hogy ha az egyházi 
főhatóság az ilyen természetű fegyelmi 
vétségeket a saját hatáskörében szintén 
kész az állam érdekeinek teljes meg-
óvásával megtorolni, erre neki mód és 
alkalom nyujtassék. Csak azt kellene a 
törvényben föltétlenül biztosítani, hogy 
ha az illető egyházi főhatóság az ilyen 
természetű fegyelmi vétségek megtorlá-
sát halogatná, vagy azt az állam érde-
keinek mellőzésével foganatosítaná, a 
közigazgatási bizottságnak joga legyen 
minden körülmények között a fegyelmi 
bíráskodást gyakorolni. Ajánljuk ezt a 
megoldást dr. Berzeviczy kultuszminiszter 
figyelmébe. 

Az Emlékirat pedagógiai részével 
foglalkozzanak a pedagógiai lapok. Mi 
még csak a következőket kívánjuk 
hangsúlyozni. 

A szászok, legalább Emlékiratukból 
úgy látszik, még mindig egy letűnt kor 
nézőpontjából szemlélik a világot. Pedig 
a világ nagyot haladt ! A megizmosodott 
magyar nemzeti önérzet immár nem 
tűr államot az államban s a hazai 
közvélemény egyre hangosabban köve-
teli a magyar kormánytól, hogy amit 
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nemzedékek elmulasztottak: a magyar 
nemzeti állam kiépítését erős kézzel való-
sítsa meg. Ebben az irányban kell halad-
nia mindennek ez országban s ez az 
irány nem ismer megalkuvást és nem is-
mer el partikuláris törekvéseket. „Biegen 
oder brechen!" Haladunk a magunk 
útján s ebben Németország a mi mes-
terünk, amelyet egyébiránt szász test-
véreink is mesterüknek vallanak. 

Hangsúlyozni kívánjuk végül, hogy a 
magyar kormány a német nyelv és 
kultúra ellen semmiféle animózitással 
sem viseltetik, amit bizonyít az, hogy 
a népiskolai intézetek fölött álló összes 
iskolákban a német nyelv kötelezoleg 
taníttatik. A szóban forgó törvény-
javaslat is csak azt célozza, hogy a 
magyar állam hivatalos nyelvének szuve-
rénitása az egész vonalon érvényesüljön. 

Azt semmiféle tételes törvénnyel, még 
kevésbé az állam érdekeivel szemben 
köteles tárgyilagossággal sem lehet el-
vitatni, hogy az államnak elsőrendű joga 
és kötelessége az állam hivatalos nyelvé-
nek a közélet minden tagozatában, tehát 
a népoktatásban is kellő módon érvényt 
szerezni. 

A népokt atási törvényj avaslattól a nem-
zeti közművelődés érdekében sokat vá-
runk s azért annak törvénnyé kell válnia ! 

A magyar nyelv elterjesztésére 
vonatkozó' régi intézkedések 

történetéből. 
Már a XVIII-ik század első felében is voltak 

olyan iskoláink, amelyekben az idegen ajkú 
növendékek a többi tudnivaló mellett nemzeti 
nyelvünket is elsajátíthatták. Igazolják ezt a 
köyetkező tanügy-történeti adatok. 

A jezsuiták azokban az intézeteikben, ame-
lyek nemes ifjak kiképzésével foglalkozó konvik-
tusokkal is egybe voltak kapcsolva, nevezetesen 
a nagyszombatiban, a győriben, a kassaiban, a 
lőcseiben és a trencséniben külön professzorokat 
tartottak a magyar, a német és a francia nyel-
veket alaposam megtanulni óhajtó nemes ifjak 
számára. 

Hogy minő eredményt tudtak e konviktusi 

tanárok nemzeti nyelvünk terjesztésének a 
munkájában az egyik-másik jezsuita-iskolában 
fölmutatni, erre nézve igen becses adatot közöl 
Molnár Aladár „ A közoktatás története Magyar-
országon a XVIII-ik században" című müvé-
nek a 236-ik lapján a következőkben: — „A 
kassai kollégiumban a tantárgyak, a tanítás 
rendszere és módszere ugyanazok valának, 
amelyek a nagyszombatiban s a többi jezsuita 
tanintézetben". Akonviktus évkönyveiben pedig 
az 1748-ik évről ezeket találjuk följegy^ve: 
„A növendékek oly serényen tanultak magyarul, 
hogy sokan, kik as év elején egy magyar szócs-
kát sem tudtak, az év végévél szüleiknek örömöt 
okoztak előhaladásukkal.1' Ez azt bizonyítja, 
hogy a XVIII-ik század első felében, tehát 
még Baróthi Szabó Dávidnak ott működése 
előtt, a kassai jezsuiták már némi gondot fordí-
tottak a nemzeti nyelv terjesztésére is, mi 
annyival inkább meglepő, mert, mint tudjuk, 
abban a korban úgy a jezsuiták, valamint a 
protestánsok gimnáziumainak nagy részében, 
különösen a felsőbb osztályok növendékeinek 
még egymás között is csak latinul volt szabad 
társalogniok." 

Megemlékezik Molnár A. könyve továbbá 
azokról a magyar nyelvet terjesztő tanfolya-
mokról is, amelyeket már a XVHT-ik század 
második évtizedében Bél Mátyás a pozsonyi 
ág. ev. gimnáziumban életbe léptetett s ame-
lyeket Beer Frigyes igazgató idejében Bélnek, 
az akkoriban már pozsonyi lelkésznek, hat-
hatós támogatása következtében az evang. o © 
konvent rendszeresen szervezett volt. Az 1735. 
évben megerősített szervezeti szabályzat értel-
mében ezeknek a tanfolyamoknak külön ok-
tatót is rendelt a konvent, aki a többi profesz-
szorral egyenlő jogokat gyakorolhatott; részt, 
vett a hetenként megtartatni szokott tanári 
értekezleteken és tanítványaival külön nyil-
vános vizsgálatokat is tartott. E régi magyar 
tanfolyamok hallgatói a kezdők és a haladók 
csoportjára osztva tanulták a magyar nyelven 
való beszéd- és fogalmazásbeli ügyességet. A 
magyar nyelvtant Bélnek „Ungarischer Sprach-
meister" című elég terjedelmes könyvéből 
sajátították el a kezdők és gyakorolták ma-
gukat egy kisebb-nagyobb latin mondatoknak 
a lefordítgatásában élő szóval, valamint írás-
belileg. A haladók Cornelius Nepos latinul írt 
történeti életrajzait fordították magyarra és 
emellett más írásbeli dolgozatokat is készí-
tettek, végül pedig sokat foglalkoztak a ma-
gyar levél-írás gyakorlásával. Az iskolalátogató 
konventtagok mindenben nagy gondot fordí-
tottak a magyar tanfolyamok hallgatóinak 
alapos megvizsgálására. Nevezetes, hogy a ma-
gyar tanfolvamokat látogató tanulók minden 
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szerdán egybegyűltek, hogy a magyar nyelven 
való társalgásban a tanár vezetése mellett 
gyakorolják magukat vagy az iskolában, vagy 
pedig, ha az idő kedvező volt, a szabadban, a 
környékre való kirándulások alkalmával. 

A magyar tanfolyamok hallgatói a pozsonyi 
ev. gimnáziumban az egész esztendőre csak 
egy forint tandíjt fizettek, de még ezt is elen-
gedték a szegényebb sorsú növendékeknek. A 
magyar nyelv tanulása nem volt kötelező ; de 
azért̂  mégis évtizedeken át igen sokan beirat-
koztak a pozsonyi ev. iskola német- és tótajkú 
növendékei közül a magyar tanfolyamokra ; 
mivel erre őket a tanárok, a lelkészek és a 
konvent többi tagjai is lelkesen buzdítgatták. 

Bizonyára nevezetes jelenség, hogy az ág. ev. 
iskola Pozsonyban már abban a korban meg-
kezdte volt a magyar nyelvnek az idegen ajkú 
tanulók között való elterjesztését, amelyben a 
magyarság tekintélyesebb és műveltebb része, 
a magyar nyelvet, nemzetünk kincsét, nemcsak 
a közéletből, hanem még a szűkebb társas és 
családi körökből is ki kezdte küszöbölni, hogy 
helyette a latin, a német vagy a francia 
nyelvet használván, a magyar nyelven beszélő 
köznépnél külömbnek, műveltebbnek tessék, 
látszassák. „Főuraink" —- írja i f j . Szinnyei 
József „Irodalmunk története 1711—1772" 
című könyvében — „már ekkor is a külföldies-
kedésben tűntek ki s a műveltség színezetét a 
francia nevelők, francia szakácsok tartása és a 
francia nyelven való társalgás által akarták 
megszerezni. A nők nevelésénél — mint fáj-
dalom most (1876) is — fő tekintettel a francia 
nyelvre voltak, sőt a pozsonyi apácáknál a 
tanítás is franciául folyt! Hogy Erdélyben e 
nyelv mennyire el volt terjedve, eléggé bizo-
nyítják Bod Péternek a „Magyar Athénás" 
című s az 1766-ik évben megjelent művében 
olvasható eme sorok: „A francia nyelv . . . . 
annyira elterjedett Európában s oly szükségesnek 
kezdett látszani, hogy Erdélyben is ezutá talán 
az oláh gyermek is azon kezdi él bölcsőben 
való sírását." Mária Terézia alatt még rosz-
szabbra fordult a dolog . . . Az alsóbb osztá-
lyok sem maradtak ekkor menten a gerinani-
záció mételyétől . . . S mit tettek mind ez ellen 
a magyarok ? Semmit. Keletkezett ugyan 
1730-ban egy magyar nyelvtudományi társa-
ság; de ennek, mint alapszabályaiból kitűnik, 
inkább a nyelv javítására, mint terjesztésére 
volt gondja. Pártolás hiányában ez is megszűnt 
hamar. A nemzet többsége nem törődött nyel-
vévél. Még annak is elvágták az útját, hogy a 
jövőben lehessen valamit tenni; mert gyerme-
keiket zsenge koruktól fogva latinokká nevelték.11 

A magyar nemzeti önérzetnek ily elcseneve-
dése mellett nem çsuda, hogy a jezsuiták 

konviktusaiban a sokáig oly nagy gonddal vég-
zett magyar nyelvtani oktatás lassanként el-
sorvadt és hogy a pozsonyi ág. ev. gimnázium 
magyar nyelvet terjesztő tanfolyamai az 1760. 
évtől kezdve mindegyre néptelenebbekké váltak 
s az 1770-ik év után teljesen megszűntek. 
Hiszen, a szülők itt is inkább a francia nyelv-
nek a megtanulására ösztönözték gyermekeiket, 
mint a magyar nyelvnek az elsajátítására, 
amelyet maguk az előkelő magyarok sem be-
csültek meg. 

Nem valósulhatott meg tehát a XYIII-ik 
században a pozsonyi ev. konventnek az a szép 
határozata, amelyet az 1735-ik esztendőben a 
magyar tanfolyamok rendszeresítése alkalmával 
hozott s amely szerint ezeknek a tanfolyamok-
nak egyik és főcéljuk az lett volna, hogy lehe-
tővé tegyék, miszerint a pozsonyi ev. gimná-
ziumban a tanítás nyelve is a magyar legyen. 
(Markusovszky Sámuel : „A pozsonyi ág. hitv. 
ev. lyceum története." 237. 1.) 

Szép és hasznos emléke a pozsonyi ev. gim-
názium magyar tanfolyamainak az a kézikönyv, 
melyet Bél Mátyás azért írt és azért adott ki 
1729-ben Pozsonyban, hogy abból a német-
ajkú gimnáziumi tanulók és mások a magyar 
nyelvet elsajátíthassák. A könyv teljes címe : 
„Der ungarische Sprachmeister, oder kurze 
Anweisung zu der edlen ungarischen Sprache, 
nebst einem Anhange von Gesprächen, zum 
Nutz und Dienst der hochlöblichen deutschen 
Nation gutherzig gestellet von Meliboeo. 1729." 
Bélnek ez a munkája 14 kiadást ért s mintegy 
száz évig volt iskoláinkban használatban. Elő-
szavában igaz hazafiúi érzülettől indíttatva 
így szólott : Európában valamennyi nemzet, a 
német, az angol, a francia igyekszik a maga 
nyelvét más idegen nemzetekkél megismertetni. 
Csak a magyar maradt ebben hátra. Szerző-
folyamainak a megszűnésével egyidőben bezá-
rattak a jezsuiták konviktusainak a kapui is, 
mert a pápa ezt a hatalmas rendet 1773-ban 
föloszlatta, eltörölte. Eltűntek tehát majdnem 
még a nyomai is iskoláinkból a magyar nyelv 
terjesztését célzó régi szép intézkedéseknek, 
törekvéseknek; de megkezdődött ezek helyett 
hazánk iskoláinak nagy részében a német 
nyelvet terjesztő, áldatlan, nemzetrontó mun-
kásság, amelyet a bécsi kormány azért indít-
tatott meg és azért támogatott nagy gonddal, 
mert azt vélte : hogy a német nyelvnek orszá-
gunk összes helységeiben az iskolák útján való 
elterjesztése és meghonosítása által a legbizto-
sabban előkészítheti a magyar nemzetet arra, 
hogy hazájának önállóságáról, függetlenségéről, 
alkotmányáról lemondjon és szíves készséggel 
belenyugodjék annak az egységes osztrák biro-
dalomba való bekebelezésébe. 
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Nem célom, hogy ezúttal azokról az intéz-
kedésekről is tüzetesebben megemlékezzem, 
amelyeket a bécsi kormány parancsainak meg-
felelőleg a magyarországi főkormányszékek és 
egyéb hatóságok a német nyelv elterjesztésének 
érdekében a XVIII. század utolsó negyedében 
megtettek volt, mindazonáltal szükségesnek 
tartom, hogy az ezekre vonatkozó adatok 
körül azokat fölemlítsem, amelyek világosságot 
vetnek arra az ideig-óráig tartó lelkesedésre, 
amellyel őseink a XVIII. század utolsó évtize-
dében nemzeti nyelvünket fölkarolták volt. 

— Második közlemény a jövő számban. — 
(PozsonyJ Péterfy Sándor. 

Adjuk fiainkat a katonatiszti 
pályára ! 

Még több kedvezmény is van, amely a tanítók 
gyermekei jórésze előtt utat nyit a katonatiszti 
pályára. 

Egyjk könnyebbség a gyermekek jövőjének 
megállapításánál az, hogy már az elemi iskola 
bevégzése után megkezdhetjük fiaink katona-
tiszti pályára való előkészítését. Ennek az a 
módja, hogy elemi iskolát végzett fiaink a 
katonai alreáliskolába folyamodhatnak fölvé-
telért. Ilyen intézetek vannak: Kismartonban, 
Kőszegen, St.-IJölt enben, Strass és Fishau. Ezen 
intézetekbe a fölvétel szintén a szokásos időben 
történik. Ha pályázat lesz hirdetve, arra mi is 
figyelmeztetni fogjuk kartársainkat. A katonai 
alreáliskolák első évfolyamába legalább 10 év 
betöltésével és meg nem haladott 12 évvel 
lehet bejutni. A második évfolyamába legalább 
11 év és meg nem haladott 13 évvel. A har-
madik évfolyamába legalább 12. év és meg nem 
haladott 14. évvel. A negyedik évfolyamába 
nek tehát az a célja, hogy a magyar nyelvet 
legalább a legközelebbi szomszéddal : a némettel 
megismertesse. Ezt a magyar nyelv sok jeles 
tulajdonságánál fogva meg is érdemli és ő 
hiszi, hogy valamint Magyarországon a német 
nyelv annyira el van terjedve, hogy alig van 
műveltebb ember, ki németül ne tudna beszélni, 
úgy idővel, ha majd az ipar, a kereskedés 
fejlődésével a nemzetek egymással szorosabb 
összeköttetésbe lépnek, eljő az a kor is, amely-
ben a magyar nyelvet Németországban is meg-
értik legalább imitt-amott. 

Bizony, bizony, ez a jámbor óhajtás még 
nem valósult meg ma sem, pedig 1729 óta 
elég sok olyan német nyelven írt magyar 
nyelvtan jelent meg hazánkban, amelyekből leg-
alább azok az osztrákok megtanulhatták volna 
nyelvünket, akiknek sok dolguk akad Magyar-
országon. Mindazonáltal mégis nagy szolgálatot 

tettek a német-magyar nyelvtanok írói és kiadói 
nemzetünknek, mert megkönnyítették a magyar-
országi németajkú tanulókra és a magyar 
nyelvet elsajátítani óhajtó, beköltözött művel-
tebb németekre nézve a magyar nyelv elsajátí-
tását. Nem lehetett tehát okuk a panaszra a 
németajkú papoknak, tanítóknak és más egyéb 
müveit német polgártársainknak 1729 óta 
amiatt, hogy nincs könyv, amelyből a magyar 
nyelvet alaposan el lehetne sajátítaniok. Vajha 
nyelvtudósaink, tanáraink és könyvkiadóink 
ehhez hasonló módon gondoskodtak volna már 
1729-től fogva olyan, az országban divatozó 
mindenféle nyelven írt magyar nyelvtani köny-
vekről is, amelyekből horvát, román, tót, szerb, 
ruthén, bolgár, vend és olasz anyanyelvű fel-
sőbb iskolákat látogató ifjuságunk és műveltebb 
polgártársaink nemzeti nyelvünket alaposan 
megtanulhatták volna. Ámde e tekintetben 
még ma is akadna tennivalónk. Még nem tett 
eleget nemzetünk arra nézve, hogy nyélvét az 
idegen ajkú népékkel és nemzetekkél meg-
ismertesse. 

Közoktatásügyi kormányunk gondoskodott 
ugyan afelől, hogy hazánk nem-magyarajkú 
népiskolai tanulóinak meg legyen a saját anya-
nyelvükön írt, elég jó és olcsó magyar nyelv-
tanuk ; a felsőbb tanintézetek nem-magyarajkú 
növendékei közül azonban csak a németajkúak 
válogathatnak a jó német-magyar nyelvtanok 
között. Ma sincs még elég, olcsó és jó olyan 
terjedelmesebb horvát, román, tót, olasz és 
más egyéb nyelveken írt magyar nyelvtanunk, 
amelyekből a hazánkban megtelepülni óhajtó 
külföldiek és az idegen ajkú műveltebb polgár-
társak nemzeti nyelvünket alaposan elsajátít-
hatnák, ha csak előbb németül megnem 
tanulnak. 

A pozsonyi ág. ev. gimnázium magyar tan-
legalább 13 évvel, és meg nem haladott 
15. évvel. A születési bizonyítvánnyal vagy 
keresztlevéllel igazolandó életkorra nézve szep-
tember elseje az irányadó. Esetleg korenge-
délyért lehet folyamodni. A megfelelő előkép-
zettséget a mult év befejezésekor nyert egész 
évi iskolai bizonyítvánnyal és a folyó iskolaév 
első feléről szóló iskolai bizonyítvánnyal, illetve 
értesítővel és a fölvételi vizsgálattal lehet 
igazolni. 

Másik előny tanítók gyermekeire nézve az, 
hogy a Ludovika-Akadémiába, vagy a katonai 
akadémiákba sokan folyamodnak ugyan érett-
ségi bizonyítvány alapján, de a folyamodásnál 
elégséges az első évfolyamba való fölvételre 
valamely főgimnázium vagy főreáliskola VIII. 
osztályának eredményes látogatása, továbbá az 
elmúlt iskolai év végbizonyítványa és a folyó 
iskolai év félévi bizonyítványa s(legalább elég-
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séges eredménnyel letett fölvételi vizsgálat, a 
megkívánt előismeret. A hadsereg katonai 
akadémiáiban a nyilvánossági joggal fölruházott 
gimnáziúm vagy főreáliskola VIII. osztályának 
legalább jó eredménnyel való elvégzését meg-
kívánják. A latin és görög nyelvből nyert elég-
telen osztályzatokat figyelembe nem veszik. 

Adjuk tehát fiainkat katonatiszti pályára! 
(Budapest.) Göőz József dr. 

Népiskolai munkánk eredménye. 
(Hozzászólás.) 

XIV. 

Sokan vagyunk, kik munkánk eredményével 
nem vagyunk megelégedve ; de még azok is, 
kik egyes lapokban vagy bárhol nagy garral 
hirdetik, hogy ilyen meg olyan eredményt 
értek és érnek el ezzel, vagy azzal az eljárás-
sal ; mikor önmagukba szállva gondolkoznak, 
habár titokban is, kénytelenek belátni, hogy 
bizony-bizony oktatásuk és nevelésük igen el-
enyésző csekély eredményt mutat föl a gyakor-
lati életben. 

Ha mi nem lehetünk munkánk eredményé-
vel megelégedve, annál kevésbé lehet megelé-
gedve a népoktatást szervező, vehető intézőség, 
a társadalom, a haza. 

Meggyőződésem az, hogy egy szent cél érde-
kében a már egyszer vagy többször is elhang-
zott igét addig kell hangoztatni, míg az a 
kívánt hatást eléri ; de még azután is szőnyegen 
kell tartani, hogy az a szíveket és veséket átjárja. 

Hogy a néptanítói működésnek úgy a taní-
tás-, mint a nevelésben, tehát általában nincs 
meg a kívánt eredménye, legelső és legfőbb 
oka az, hogy nem vagyunk, de a jelenlegi 
szervezet mellett nem is lehetünk egészen nép-
tanítók, népnevelők. 

Ezen merésznek látszó állításom igaz voltát 
azonnal belátja mindenki, ha egy kissé gondol-
kozik. Vegyük fontolóra, mely körülmény ve-
zetett a tanítói pályára; mily lelki megnyug-
vással végezhetjük nehéz teendőinket az iskola 
falain belül; mennyi időnk jut az iskolán kívül ezer 
reánk váró küldetés lelkiismeretes megoldására ? 

A néptanítóság zömét az anyagiak terelték 
e pályára ; egy pár ezeret talán valamely fel-
gimnáziumi kényszer, azzal a szándékkal fű-
szerezve, hogy a tanítói oklevél fölé magasabb 
képesítést is fog valami úton-módon szerezni. 

Hallom a zúgást ezer meg ezer ajakról : ez 
nem igaz ! ez a tanítói tekintély lehúzása ! stb. 
Mindnyájunkat a hivatás érzete vezetett a ma-
gasztos pályára ! ! 

Ne háborogjunk kedves kartársak, hisz egy 
14—18 éves ifjúban nem is lehet arról szó, 
hogy hivatást érez egyik vagy másik pályára. 
A hivatás érzete nem ébredhet föl addig, amíg 
nem látja, nem tanulja meg, minő föladat vár 
rá, ha iskolát végezve, a tettek mezejére lép. 
Nemcsak a tanítói, hanem minden pályán áll 
ez. Nincs közpálya, melyre az anyagiak ne 
terelnék, vagy a képzelt könnyebb megélhetés 
ne vezetné, vagy környezete ne irányítaná az 
ifjút. Innen van az, hogy igen gyakran halljuk 
már éltük delén levő férfiaktól hangoztatni : 
„mostani eszemmel nem jönnék erre a pályára*. 

Hát mi néptanítók miért volnánk kivételek ? 
hisz mi is épp oly anyagból és lélekből állunk, 
mint bármely más közpályán működő ember ! 

Igen, a megélhetés gondolata vezetett ben-
nünket a tanítói pályára. A képző föladata az, 
hogy a tanítójelölttel a pályát megszerettesse, 
a tanítás és nevelés művészetébe bevezesse, 
tehát itt ébredhet föl a hivatás érzete, vagyis 
azon tudat, hogy erőt érez magában arra nézve, 
hogy képes az életben szükséges ismeretekre 
a rábízott növendékeket megtanítani ; itt szerez 
erőt arra, hogy az erényeket az ifjú nemze-
dékbe átplántálhassa, azokat ápolja, fejlessze 
és megszilárdítsa. Amely képző eme föladatá-
nak nem tud, vagy nem akar megfelelni, az 
sepertessék úgy el, hogy még nyoma se maradjon. 

A jó képzőből kikerült tanító tele hévvel, 
szilárd elhatározással lép az élet szinterére, 
dolgozik lankadatlanul úgy az iskolában mint 
azon kívül, mert csekély fizetéséből egymaga 
tisztességesen meg tud élni, nincsenek anyagi 
gondjai. Szóval, egész idejét magasztos külde-
tésének teljesítésére tudja fordítani. Áldást hoz 
minden szava, minden lépése. Kifárad a buzgó 
tanító, beteg lesz, orvosra és gyógyszerre lesz 
szükség; de erre már nem telik a kimért fize-
tésből. Szeretik, van hitele. A kölcsönt vissza 
kellene fizetni : nincs miből. Önérzetes ember, 
röstelli, nem mer elmenni az általa alakított 
Olvasókörbe, nehogy hitelezőjével találkozzék 
s az a kölcsönt újból kérje, talán gorombás-
kodjék. Azon tűnődik, mit csináljon? Jó volna 
egy kis jövedelmi forrásra szert tenni. Meg-
kéri X ügyvédet, adjon neki munkát, mit isko-
lán kívül elvégez. Megkapja ; de elmarad az 
iíjusági egyesületből, mert nem készülhetett el 
a fölolvasással ; pedig ugyan dolgozott rajta, 
hisz még csöndes foglalkozást is adott a gyer-
mekeknek, hogy az időt megnyerje. 

Lám, ha most feleségem volna, letisztázná 
ezen Jótékony nőegyleti jegyzőkönyvet s nekem 
nem kellene ma délutánra újból késve menni 
az iskolába, vagy talán szünetet adni. Meg-
nősülök s olyan feleséget veszek, kinek legyen 
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vagyona, vagy annvi műveltsége, liogy nekem 
a mellékes munkáimban segítsen. A házasság 
megtörténik, a család szaporodik, a fizetés is 
100—200 koronával emelkedik: de ez elenyésző 
csekélység arra, hogy az adósságot, is egyenlí-
teni lehessen. Ujabb jövedelmi forrás után kell 
nézni. Újságokba fogok írni, hisz jól megfize-
tik. „Nem baj ha az iskolában el is szunnyadok, 
hisz az a sok gyermek észre sem veszi, azt 
gondolják, csak valami fontos dolog fölött gon-
dolkozom" stb. 

Feleség ! itt a kedvező alkalom. Megmene-
külünk az adósságtól. G. koma haszonbérbe 
adja birtokát s mi kivesszük. Amíg nekem 
iskolában kell lennem, te ügyelsz a gazdaságra, 
iskolán kívül nekem elég időm van a felügye-
letre. A daloskör vezetéséről pedig lemondok. 
A bérletet megkötik. A tanító úr pitymallat-
kor künn van a tagon; de pont 8 órára tel-
jesen átizzadva megérkezik az iskolába. Meg-
adja az utasítást Pistának, hogy ügyeljen föl 
a rendre amíg átöltözik, _ Pál pedig olvastassa 
a II. osztályosokíit stb. így a tanítóság másod-
vagy harmadrendű foglalkozássá válik, csak 
annyit tanít, hogy ne csapják el; vagy talán 
azért, mert a tanítói jövedelem mellékkereset-
nek elég. 

Vagy olyan helyre dobta a sors a tanítót, 
hogy jövedelmi forrásra nem tehet szert; se 
neki, se feleségének nincs öröksége ; akkor el-
adósodik, tekintélye elvész, lelki nyugalma oda, 
más helyre vágyik s az iskolában csak robot-
munkát végez, iskolán kívül semmit. 

Ugy-e, kedves tanítótársaim, ezek a főokai 
annak, hogy népoktatási intézményeink nem 
érik el azt a célt, melyet törvényeink fölté-
teleznek. 

Ezen okoknak elhárítása a legegyszerűbb : 
tisztességes megélhetést kell a tanítónak biz-
tosítani s akkor az eredménytelenséget előidéző 
okok megszűnnek ; vagy ha nem akarnának, 
rontsa le a törvény szigora. 

Mi nem követelünk, csak kérünk ; de nem 
magunk, hanem az édes haza javáért ; ez ige 
szentségeért : 

„A Haza mindenek előtt". 
(Csíkverébes.) Kovács Ignác. 

— Az Orsz. Bizottság kolozsvári (lísz-
gyiílése. A M. T. Orsz. Bizottsága, mint 
lapunk m. számában már jeleztük, a Tanítók 
Hunyadi-Házának ünnepi fölavatásával kap-
csolatosan díszgyíílést tartott új Házunk föld-
szinti nagytermében, hogy ezzel is mintegy 
tanúságot tegyen arról, hogy__ Magyarország 

két legnagyobb tanítóegyesülete: a tanítók 
Országos Bizottsága és az Eötvös-alap egy 
test és egy lélek, összeforrva a szeretetben, a 
tanítótársak szellemi és anyagi jólétének elő-
mozdításában. A Hunyadi-Ház nagytermét ez 
alkalommal is betöltő díszgyűlés hallgatóságát, 
melynek soraiban ott voltak Tóth József, pest-
megyei kir. tant'., Sándor József, orsz. képv., 
Schneller István, egyet, tanár, Kiss Sándor, 
akad. igazgató stb., az Orsz. Bizottság beteg 
elnöke : Somlyay József távollétében (kit táv-
iratban üdvözölt a bizottság) Sólyom János, 
alelnök üdvözölte, a helyesen értelmezett tanítói 
közszellemről mondván el megnyitójában né-
hány megszívlelésre méltó gondolatot. A tárgy-
sorozat rendjén Márki Sándor dr., egyetemi 
tanár tartotta meg nagybecsű előadását. Mátyás 
király és az iskola címen. A hallgatóság figyel-
mét mindvégig lebilincselő, nagy tudással megírt 
s meleg közvetlenséggel fölolvasott értekêzés 
mély hatást gyakorolt a díszközgyűlésre, mely-
nek nevében Kozma László, debrec ni árvaházi 
igazgató indítványára, az Orsz. Bizottság hálás 
köszönettel adózott a közszeretetben álló tudós 
tanárnak kedves és tanulságos előadásáért. A 
magyar nyelv tanítása a nem-magyarajkú elemi 
iskolában címen Költai Lajos, bhunyadi állami 
iskolai tanító olvasott gondosan egybeállított, 
csinos értekezést, melyért az Orsz. Biz. köszö- -
netét Minké Béla tolmácsolta. Göőz József dr. 
ezek után köszönetet mondván a kolozsmegyei 
tanítótestületnek a gyűlés rendezésében való 
közreműködéséért, az ország minden vidékéről 
egybegyűlt kartársak szíves fogadásáért, elszállá-
solásáért (melynek munkáját Elek Gyula biz. 
elnök vezette), az Orsz. Bizottság díszközgyű-
lését d. u. V26 órakor berekesztette. 

= A Magyar Tanítók Naptára, mely tudva-
levőleg az Eötvös-alapra, illetőleg vidéki taní-
tóknak középiskolákban tanuló liai ösztöndíj-
alapjára jövedelmez, f. hó 15.-én hagyja el a 
sajtót, gazdag és változatos tartalommal. A 
számos illusztráció közül megemlítjük a kolozs-
vári Tanítók Hunyadi-Házát. Melegen ajánljuk 
t. olvasóinknak a Magyar Tanítók Naptára 
megrendelését; naptárnak minden házban kell 
lenni s miért ne legyen az a tanítói házakban 
a tanítók naptára, amely tanítók fiai ösztöndíj-
alapjára jövedelmez ? A Magyar Tanítók Nap-
tára már most is megrendelhető az Athe- 
naeum könyvkiadóhivatalánál (VIL, Kerepesi-út 
54. sz.) ; aki utalványon 80 fillért küld be, az 
bérmentve kapja meg a naptárt. 
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S Z Ü N O R A 

Szomor ú emberek. 
Az életben az emberek 
Szomorúan járnak, kélnek. 
Mindenik arcán ott borong 
Valami sötét felleg. 

Még az is, kinek sorsa jó, 
Ki gondok nélkül élhet, 
Még az is szomorú, kinek 
Minden jót nyújt az élet. 

Előre veti árnyékát 
Az ember szörnyű sorsa 
S a téli fátyol ráborúl 
Már a tavasznapokra. 

Még élvezzük dús illatát 
Virágos fának, rétnek 
És lelkűnkön már átsuhan 
Jiús képe fagynak, télnek. 

Szerelmes ifjú ajkakon 
Míg lobog csókok lángja, 
Lázas szemükbe könnyet hajt 
A jövő borús árnya. 

A virág még ki sem nyílott 
S már sejtjük hervadását, 
Ma élünk vígan, boldogan, 
Holnap sírunkat ássák. 

A véges, szörnyű, bits jövő 
Előre veti árnyát 
S ott látjuk napfényes egen 
A holló sötét szárnyát. 

S virágos földre míg ragyog 
Kék égről nap sugára, 
Lelkünk a biztos, nagy csapást 
Elszorult szívvel várja . . . 

J>r. Vértes ti y Gyula. 

Nyilt levél \ . N. úrnőhöz. 
Mélyen tisztelt Asszonyom! „. .'. Ebben az 

egyhangú időszakban unalomból elolvas az 
ember mindent, ami kezeügyébe akad ; ilyen-
fajta (t. i. neveléssel foglalkozó), szórakoztató 
formában kidolgozott intelmek talán hasznomra 
is lennének, mert magamnak is van — hála 
Istennek! — féltueat apróságom." 

Ezt méltóztatott egyebek között ama becses 
és reám nézve valóban megtisztelő levélben 

írni, melyben arra hív föl, hogy „az elhibá-
zott nevelésnek néhány, megfontolásra érdemes 
példáját tárnám elő." 

Asszonyom ! A legnagyobb készséggel teszek 
eleget az óhajnak, úgyis, mert a szépnemnek 
óhaja előttem rendesen (nem mindig !) parancs, 
úgyis, mert kitüntetésnek veszem Nagyságod-
nak, épen igénytelen személyemet érő válasz-
tását, végül úgyis, mert tanítói hivatásomból 
következik, hogy a nevelés helyes eszméinek 
legyek szerény hirdetője. Csak egyet legyen 
szabad megjegyeznem : vajha a nők, az anyák 
minél kisebb százaléka tenné magáévá Nagy-
ságodnak az „unalomból" és az „egyhangú idő-
szakkal" kapcsolatos okoskodását, mert mél-
tóztassék meggyőződni arról, hogy gyermekeink 
sanyarú, sivár, tragikus jövőjének épen az az 
egyik fooka, mert a drága mamákat vagy 
egyáltalán nem, vagy ritkán érdeklik olyanok, 
amik övéiknek sorsát nagyon is erősen érdeklik. 

De térjünk a tárgyra, miközben ha unal-
ma •akká lapulnának a soraim, kérem Asszonyom, 
gyakorolja velem szemben is a női nemnek 
előnyösen ismert türelmét. íme ! 

A mama kedvence. 
— Szegény gyermekem, sajnálkozik a sze-

rető mama, majd agyonkínozza magát azzal a 
haszontalan sok tanulással, mégis megbuktat-
ják azok a . . . . tanárok. Jöjj, fiacskám, hoz-
zám ! és megsimogatja a reményteljes csemete 
gondosan ápolt fürtjeit, még csókot is nyom 
harmatos szemecskéjére. 

Kijut azután a tudománynak ! — amire mi 
szükség sincs, hiszen régente az emberek 
milyen egyszerűségben éltek, mégis mennyivel 
boldogabbak valának, mint manapság. Most tisz-
tességes mesterember sem lehet, aki iskolákat 
nem végez; és 500 — 600 forintos állomást 
kap, de azt is keservesen, hatalmas protekció-
val, aki egyetemet hallgatott. Ekként zsörtö-
lődik a kedves mama. Űgy-e fiacskám!? . . . 
most meg a nyakát érinti szerelmes csókjaival. 
Es a fiúcska könnyebbülten n lélekzik. 

Hanem, mit szól az apa ? O még nem látta 
a szekundát ! A férfinem erősebb, ritkán is 
szokott annyira elnéző lenni, mint a mamák, 
mert az életet jobban ismerve, a munkát 
inkább tudva, az ahhoz szükséges előképzett-
séget már úgy, ahogy az egyéni belátás foka 
magával hozza, szükségesnek tartja. 
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A női leleményesség csakhamar túltett az 
utolsó félszen is. X. Y. orvos a háznak nagy 
tisztelője, megtesz az az ő kedvéért egy cse-
kélyke szívességet. A hirtelen eszmét csak-
hamar tett követte . . . . 

* 

„Szabad!" hangzik belülről, mire egy csinos 
nő lép X. Y. orvos szobájába. Utóbbi meg-
lepetve ámul és bámul, mi történhetett itt ! ? 

— Engedje meg orvos úr, ha vakmerőségre 
vetemedtem, mentegetődzik az érkezett. 

— Talán ? . . . hebegte az orvos. 
— Oh ne tessék* izgatottnak lenni, nincs 

semmi bajunk, azaz . . . Eközben helyet fog-
laltak mindketten s a kellemes páciens előadta 
óhaját. 

— Különös betegség! kacagott az orvos, 
hanem Nagyságod kedvéért megteszem nagyon 
szívesen. Méltóztassék csak rám bízni ; az apát 
ez egyszer becsapjuk s ami a fő, Gézának nem 
lesz semmi bántódása. 

Hogy Géza a mama kedvence, az elké-
nyeztetett s a kellemes vendég a mamács-
kája, talán fölösleges földerítenem. 

Következő nap várták a papát, ki épp egy 
terhes vállalatnál volt elfoglalva, mint mérnök. 
Vagy két hónapja van távol a családjától ; 
mennyire várta már a viszontlátást ! Sajnos, 
az örömet még útközben megzavarta valami. 
Több diákkal utazott egy kupéban, kik épp 
a nagy vakációra siettek. Egyiknél azon gim-
náziumról szóló értesítőt lát, hova fia jár. 
Elkéri, kíváncsian keresi föl a nevet. Nagyot 
sóhajt — megbukott ! 

Szomorú arccal köszöntött be családjához, 
a mama még fanyarabban fogadja. A szerető 
férj megijed a fájdalmas tekintettől s lázasan 
kérdezi: „mi bajod, édesem?" 

— Géza nagyon beteg ! 
Nem valami nagyon jól esett a hír az apá-

nak, mert hiába, mégis csak szerette egyetlen 
gyermekét, mindazáltal mintegy gorombán ve-
tette oda: „már értesültem a haszontalan" 
itt elharapta a mondatot. 

— Ne bántsd szegényt! Épen a tanulástól 
lett beteg. Yalószinüleg sorvadásba esik. Az 
orvos most is mellette van. 

Ekkor már az utóbbi is üdvözölte a család 
fejét s röviden ecsetelte Géza betegségét, amit 
— szerinte is — a megerőltetéstől kapott. Kü-
lönben is csak egy tárgyból bukott, leteheti a 
javítóvizsgálatot, ha fölgyógyul ; ezért hát 
nem érdemes s nem is lehet rá valami nagyon 
haragudni. 

— Látod, édesem, és te anélkül, hogy meg-
győződnél, vájjon bűnös-e, már elítéled őt. 
Azt mondja szegény, hogy a vizsgálatok előtt 

éjjel-nappal tanult, egyszer csak azt vette észre,-
hogy fáj a melle s azóta mindig rosszabbul 
van. Az orvos úr szórakozást, szabad levegőn 
léteit ajánl. 

* 

A család feje talán három napot töltött 
övéi körében, azaz hogy ez idő alatt is több-
nyire az irodájában volt elfoglalva fejtörő 
számadásaival. Kötelessége újra messze hívta. 

Persze, hogy az úrfi mindjárt egészséges 
lett, mivelhogy az egész betegség csak kieszelt 
volt és az orvos úr szövetségével véghezvitt 
furfang arra számítva, hogy a papa szíve meg-
esik szenvedő gyermekén és ez jogos harag-
jától megmenekül. Pompásan sikerült. 

Géza letette a javító-vizsgálatot. Már hetek 
multak a tanév kezdete s az apa újból való 
hazatérte óta, midőn az anyácska egy kedvező 
alkalommal a derült hangulatot fölhasználva, 
elárulta a nyári betegség titkát. Bizony a fér-
jem uram jó hangulata egyszerre a fagy-
pontra szállott, s ha nem is engedett szabad 
folyást haragjának, elég jelentőségteljes hangon 
rosszalta az eljárást. 

Közelgett a tanév vége. A mérnök úr levelet 
kap, melyben az illető intézet igazgatója figyel-
mezteti, hogy fia nemtanidás miatt alapos 
bukásnak néz eléje. Egyúttal tanácsolja, ha a 
vizsgálatok előtt más gimnáziumba vinné, van 
még egy-két hónap, hátha az idegen viszonyok, 
körülmények jó befolyással lesznek rá. 

— Itt van la ! mondja bosszúsan nejének ; 
látod édesem, ezt is a te ferde nevelésednek 
köszönhetjük. 

— Istenem, mit tehetek én róla, ha azok 
a . . . . tanárok mindenáron meg akarják buk-
tatni. 

— Édesem, a gyermek hibáját palástolni, 
hozzá a szülők előtt — helytelen. A lustaság-
nak, a könnyelműségnek szomorú példái van-
nak, s ha a lusta, a könnyelmű még pártolóra 
is lel abban, kinek ellene szigorral kellene 
föllépnie, ez az eljárás rendesen keményen meg-
boszulja önmagát. 

— Hiszen még gyermek, mit tudja ő, mit 
tesz ! 

— Épp mivel még gyermek, azaz azon kor-
ban van, melyben a szoktatás hatalmas neve-
lési eszköz egyrészt, másrészt, mert gyönge 
itélőtehetsége van a jelenből a jövőre vonat-
kozólag, hibáit nem mentegetni, hanem ostorozni 
kell ott, hol a szép szó nem jár eredménnyel. 
Ha ő nem tanult, és itthon azért még dédel-
getik, mi több, tettét bűnös manipulációval 
szépítgetik, nem szül-e ez benne olyan gondo-
latot : mit törődöm én a tanulással, megvéd a 
mama, ha megbukom? Félek, hogy téves eljá-
rásodnak szomorú következményei lesznek. 
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— Ugyan kérlek, ne beszélj ilyeneket ! Leg-
jobb lesz, ba H.-ra visszük, hallottam, ott 
elnézőbbek. 

— Az igaz. Épp egy megbízható uri ember-
től tudom, hogy ő is hasonló kalamitásban 
lévén a mult évben, oda vitte a gyermekét és 
egy kis kéréssel keresztül csúsztatta. Ugyanő 
állította, hogy azon intézetben 100 forintért 
még a szamarának is szerez érettségit. Én 
ugyan ezt nem hiszem, de nem bánom, áldo-
zom szívesen, a szégyent is elviselem, hanem 
ez lesz az utolsó. 

A szerető mamának a legkevésbé sem esett 
inyére az őszinte, de sértő vallomás. S hogy 
a vizsgálat csakugyan azon az alapon sikerült, 
az tény. így valahogy az ifiúr elvégezte a 
középiskolát. Föl is jutott az egyetemnek jogi 
karához, amit meglehetős alapossággal, vagy 
hét év alatt járván — atyjának előkelő isme-
retsége útján a megyénél tisztességes állást 
nyert. 

Azám, csakhogy a hivatal munkával ne járt 
volna és alaposabb tudást ne követelt volna, 
meg a bár tisztességes fizetéssel a lumpolás 
vagy a szórakozásnak egyéb zajosabb és 
kevésbé zajos íajai arányban lettek volna, 
vagy végre a szülői kassza nagyobb évi apa-
názzsal szerepelt volna, hanem az első — napi 
'3 fáradságos órát igényelt, a második — adós-
ságba keverte, a harmadik — lassan-lassan 
nemcsak hogy nem nagyobbodott, sőt inkább-
inkább fogyott. 

Pedig Géza természetét a mamácska a mun-
kátlanságra nevelte, a szórakozásra szoktatta ; 
magas hivatalt szeretett volna, hogy imponál-
jon állásánál fogva, csak teherrel ne járna, 
csak képzettség ne kellene hozzá; fényes tár-
saságokban szerepelt volna, csak erszénye 
engedné. 

Es az a jó anya még most sem látta a 
veszedelmet, ami gyermekét már-már kerülgeti, 
hogy egyszerre az örvénybe sodorja. Nem látta, 
mert nem egyszer méltatlankodva említé előtte 
a sok teendőt, holott kitartásra kellett volna 
buzdítania; lelkesedve újongott, ha a napi hirek 
között gyermekének társadalmi szereplését 
olvasta. Pedig a dologtalanság, a hiúság, a 
feltűnési viszketegség, a szereplési vágy már 
ekkor megrontották az ifjú erkölcsét, az ide-
genhez nyúlt, hogy oktalan költekezései fedezve 
legyenek. Haladt ez úton, mivel sem törődve, 
mígnem bűnös manipulációi napvilágra jöttek, 
s a rossz, a ferde nevelésnek szomorú áldoza-
taként gyáván kioltá — talán szép jövőre 
hivatott ifjú életét . . . . 

(Kistelek.) Vácsy István. 

eí>$K3s 

IRODALOM. 
A Műveltség Könyvtára. Egy nagyszabású 

közérdekű könyvsorozat előkészületeiről és 
programjáról adhatunk hírt a tanítóvilágnak, 
mely arra lesz hivatva, hogy minden törekvő 
és művelt ember könyvtárában helyet foglaljon. 
Oly munkák sorozatáról van szó, melyek a 
tudományt és az irodalmi hangot egyesítik 
magukban és a tudományok népszerűsítését 
nagy mértékben elő fogják mozdítani. Ha 
végigtekintünk azon irodalmi termékeinken, 
melyek eddig a tudományos munkásság ered-
ményeit a müveit nagyközönséggel közvetítették, 
azt tapasztaljuk, hogy hazánkban aránytalanul 
csekély általánosan élvezhető, jó színvonalon álló 
közérdekű munka »teljesíti ezt a fontos hivatást. 
Folyóiratok és alapos monográfiák nálunk is 
hirdetik ugyan a kutató ész kisebb-nagyobb 
méretű vívmányait és a tudományok hatalmas 
fejlődését ; de e fejlődés eredményei nehezen 
jutnak el a nagyközönség ama részéhez, mely 
alapos fölvilágosítást, igazi műveltséget keres, 
és azt csakis élvezetes művészi formában fo-
gadja el. A nagyközönség ezen igényeit szem 
előtt tartva, az Athenaeum irod. és nyomdai 
r.-társaság, mely már sok örök értékű kiad-
vánnyal gazdagította irodalmunkat, A Művelt-
ség könyvtára cím alatt egy nagy gyűjteményes 
könyvsorozat kiadását kezdi meg legközelebb, 
mely egyforma figyelmet fordít a reális tudo-
mányokra és a modern műveltség kellékeihez 
tartozó irodalmi, történelmi és művészeti isme-
retekre is. A Műveltség Könyvtára több mint 
ötezer szövegképpel és műmelléklettel lesz 
díszítve, és úgy a szövegben, mint a képanyag 
megválasztásánál is lehetőleg mindenben a 

C3 CT 
hazai viszonyokat, a hazai művelődési, gazda-
sági és ipari életet fogja szem előtt tartani. 
Mellékletei közt sok fényes színnyomatú kép 
fog helyet foglalni. A magyar irodalom oly 
kincset nyer a Műveltség Könyvtárában, mellyel 
egyetlen nemzet irodalma sem dicsekedhetik. 
A Műveltség Könyvtárának tizenkét kötete a 
következő tartalommal fog megjelenni: I. kötet: 
Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji 
sajátságai. Szerkesztik Alexander Bernát és 
Lenhossék Mihály. II. kötet: A világegyetem, 
a föld és a csillagvilág fizikai tüneményeinek 
ismertetése. írják Cholnoky Jenő és Köves-
ligethy Radó. III. kötet : A föld. A föld múltja, 
jelene és fölfedezésének története. írják Cholnoky 
Jenő, Littke Aurél és Papp Károly. IV. kötet : 
Az élők világa, állati és növényi élet. Szer-
keszti : Ents Géza. V. kötet : A technika vív-
mányai az utolsó száz év alatt. Jrjá.k (laid 
Károly, Gondos Viktor, IIollós József, Hennyey 
Vilmos, Karvázy Zsigmond, Litschauer Lajos, 
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Muraközy Károly, Mühlwerthi Müller Hugó, 
Pfeifer Ignác, Schimanek Emil, Wittmann 
Ferenc. VI. kötet : A társadalom. Az emberi 
művelődés, gazdasági és ipari élet. írja Stein 
Lajos, berni egyet, tanár. VII. kötet : Magyar-
ország története a honfoglalástól napjainkig, 
írja Acsády Ignác. VIII. kötet: Az ókor és 
középkor története. Írja Márki Sándor^ IX. kötet: 
Az újkor és legújabb kor története. írja Márki 
Sándor. X. kötet : A magyar nemzeti irodalom 
története 1867-ig. Szerkeszti Ferenczi Zoltán, 
írják Endrödi Sándor, Kardos Albert, Katona 
Lajos. XI. kötet : A világirodalom története. 
Az emberiség szellemi életének kapcsolatos 
áttekintése. Szerkeszti Alexander Bernát. XII. 
kötet: A művészet könyve. Tudnivalók a művé-
szetek történetének olvasása előtt. — A képző-
művészetek története a legrégibb kortól máig. 
írják Lyha Károly és Malonyay Dezső. — 
íme, a címek és szerzők sorozatát végigolvasva, 
láthatjuk, hogy úgy a családi, mint az iskolai 
könyvtárak maradandó értékű kincset kapnak 
a Műveltség Könyvtárával. 

HIVATALOS KÉSZ. 
Közlemény. 

Miután a f. évi 2962. ein. sz. a. kelt ren-
deletemmel a népiskolai ifjúsági könyvtárjegy-
zéket közzétettem és ezzel egyidejűleg elren-
deltem, hogy az állami és államilag segélyezett 
községi népiskolai ifjúsági könyvtárakba csakis 
az általam közzétett könyvjegyzékben fölsorolt 
ifjúsági művk közül történhetik megrendelés : 
a mult évi 79.983. sz. a. kelt és Ingusz I. és 
fia aradi könyvkereskedő cégnek az elemi isko-
lákhoz intézett köriratára vonatkozó rendelete-
met amelyben megtiltottam, hogy az ifjúsági 
könyvtárak számára a szóban forgó cégtől a 
beiratási díjak terhére rendeljenek könyveket, 
oda módosítom, hogy jövőben csakis a f. é. 
2962. ein. sz. a. kelt rendeletemmel közzétett 
könyvjegyzékből történhetik megrendelés. 

Utasítottam azonban a nevezett céget, hogy 
a közzétett könyvjegyzékben nem foglalt, de 
általa az egyes ifjúsági könyvtárak részére mái-
eladott ifjúsági müveket köteles visszavenni, 
illetőleg kicserélni. 

Budapest, 1904 szept. 29. 

A miniszter megbízásából : 
Molnár, 

min. tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Bokros Károly 

miskolci vendéglősnek, aki az 1903/4. tanév 

folyama alatt öt, s Horváth János ugyancsak 
miskolci vendéglősnek, aki az 1903/4. tanév 
fo yama alatt egy szegény tanulót látott el 
teljes élelmezéssel ; dr. Semsey Andor úrnak, 
aki a balmazújvárosi közs. isk. céljaira 406 
négyszögöl telket adományozott ; Bende Imre 
nyitrai megyés püspöknek, aki a trencsénvár-
megyei r. kath. iskolák céljaira 39.409 K-t 
adományozott. 

Kinevezte: Szétsényi Antal nyitravármegyei 
kir. tanfelügyelőségi tollnokot a X. fiz. oszt. 
3-ik fok., az 1904. évi I. t.-c. értelmében meg-
illető személyi pótlékkal szepesvármegyei kir. 
segédtanfelügyelővé; Csilcány Margit oki. óvó-
nőt a szentjánosi áll. óvóhoz óvónővé; Kiss 
Anna oki. tanítónőt a beresztelki áll. el. nép-
isk.-hoz r tanítónővé; Blaskovits Kálmán oki. 
tanítót a kunói (Nyitra m.) áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá ; Dobránszky Ilona oki. tanítónőt 
a singléri áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Thiry Károly oki. tanítót a gertenyesi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Papp Géza oki. tanítót 
a lompérti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Nagy Ferenc oki. tanítót a magyarpécskai 
tanyai áll. el. népisk -hoz r. tanítóvá ; Kirileán 
Tivadar oki. tanítót a bozovicsi közs. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Kosity Darinka oki. tanító-
nőt a boldogasszonyfalvi közs. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Loparits R. József oki. tanítót a 
drávaszentmihályi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Vékeyné Göndöes Krisztina oki. tanítónőt az 
oppovai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Ken-
gyel János sajógömöri ág. ev. el. isk. és oki. 
polg. isk. tanítót a szegedi I. ker. áll. polg. 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá ; Kneiszl 
Emil oki. tanítót a nagymihályi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Bíró Imre oki. tanítót a domb-
háti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Sonkoly 
Barnabás oki. tanítót a nasztraji (Gömörkis-
hont) áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. . 

Áthelyezte jelen minőségében: Sziityay 
Géza móri áll. polg. isk. tanítót a miskolci, 
Stöhr János hódmezővásárhelyi áll. polg. isk. 
tanítót a móri és Földes Miklós hódmezővásár-
helyi áll. polg. isk. tanítót a karánsebesi áll. 
polg. isk.-hoz; báró Haugvitz Amália kiskapusi 
áll. el. isk. tanítónőt a zajzoni áll. el. isk.-hoz ; 
Grreyuss Gyula és Gregussné Cseri Zsófia tököli 
áll. el. isk. tanítót ill. tanítónőt a székely-
kevei áll. el. isk.-hoz ; Csíki Károly magyar-
csesztvei áll. el. isk. tanítót a miklóslaki áll. 
el. isk.-hoz ; Barcsay Gabriella zajzoni áll. el. 
isk. tanítói őt a balázsfalvi áll. el. isk.-hoz ; 
László Lajos, Lászióné Bejczy Emilia tőke-
terebesi, Schidek Ágoston és Schidekné Myxych 
Blanka torontálalmási áll. el. isk. tanítókat, ill. 
tanítónőket kölcsönösen ; Sípos István magyar-
gyerőmonostori áll. el. isk. tanítót a bacai 
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áll. el. isk.-hoz ; Sárosi János berthóti áll. el. 
isk. tanítót a kőszegi áll. el. isk.-hoz ; Szíjártó 
György újfalusi áll. el. isk. tanítót a csempesz-
kopácsi áll. el. isk.-hoz ; Feleld János barátfalui 
áll. el. isk. tanítót a IV. hegykerületi (Zalam.) 
áll. el. isk.-hoz; Faludy Géza ráckanizsai és 
Czinczek István IV. hegykerületi áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen ; Zechmeister József domb-
háti áll. el. isk. tanítót az újfalui áll. el. isk.-hoz ; 
Bobovnik László buchbergi áll. el. isk. tanítót 
a lyutai áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Schupfer János 
kisőszi közs. el. isk. tanítónak évi 1200 K-t; 
Csöglei János szemenyei r. kath. el. isk. elaggott 
tanítónak évi 700 K-t ; Komjáthy Mór cson-
grádi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 
1180 K-t; Tiunka György varadiai g. kel. ro-
mán el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 900 
K-t ; Szample Ferenc kemendollári közs. el. 
isk. tanítónak évi 980 K-t; Krisztea János 
boózi munkaképtelen g. kel. el. isk. tanítónak 
évi 520 K-t; Budur Rafael vingai közs. el. 
isk. tanítónak évi 1840 K-t; Simkó József 
zsikvai munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 
340 K-t; Reiter János pinkamiskei r. kath. el. 
isk. tanítónak évi 800 K-t ; Szabó Iván ászári 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 640 K-t ; 
Biró Lajos komáromi elaggott közs. el. isk. 
tanítónak évi 1240 K-t; Schmidtné Toborffy 
Berta ungvári áll. el. isk. munkaképtelen ta-
nítónőnek évi 1680 K-t; Vitális Elekné, szül. 
Bartalis Ilona parajdi munkaképtelen áll. el. 
isk. tanítónőnek évi 560 K-t ; Tököly Endréné 
szül. Kintis Paula havasmezői munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónőnek évi 840 K-t; Kerekes 
Gábor felsőcsáji munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 640 K-t ; Szilágyi J ános tiszalöki el-
aggott ev. ref. tanítónak évi 1140 K-t; Schopp 
Albert nagyjécsai munkaképtelen közs. isk. 
tanítónak évi 680 K-t ; Ködöböcz Mihály ideigl. 
nyugd. beregsurányi munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 260 K-t; Kecskeméti Károly cse-
kei munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanítónak évi 
840 K-t ; id. Csobay Lajos kállósemjéni gör. 
kath. el. isk. elaggott tanítónak évi 560 K-t; 
Eliardt Imre csatádi munkaképtelen közs. ta-
nítónak évi 880 K-t ; Soóky János szentmihály-
fai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 520 K-t ; 
Weil Nándor assakürthi munkaképtelen izr. el. 
isk. tanítónak évi 700 K-t; Spáda Gizella 
hidasi munkaképtelen közm. egyes, óvónőnek 
évi 340 K-t ; Scheffer Ferenc sárszentmihályi 
elaggott tanítónak évi 1140 K-t; Horváth Lajos 
kemenesmihályfai róm. kath. el. isk. elaggott 
tanítónak évi 600 K-t ; Kercsedi György al-
gyógyi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak 
évi 1580 K-t. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 

néli. Máthé József szamosfalvai r. kath. tanító 
özv., szül. Kacsó Rachelnek évi 300 K-t, Ilona 
nevű kiskorú árvájának 50 K-t, mindössze 350 
K-t ; néh. Laasz Ignác kétfalvi közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Antalics Teréznek és kiskorú 
árváinak együtt 762 K 66 f-t ; néh. Macliay 
Mátyás bodfalvi nyug. r. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Pironcsák Annának évi 300 K-t. 
néh. Weihold István rábéi volt r. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Vénusz Katalinnak évi 500 
K-t, Ferenc, József, Mária, Ilona és Gizella 
kiskorú árváinak egyenkint 83 K 33 és 1 3 f-t, 
együtt 416 K 66 f-t, mindössze 916 K 65 f-t; 
néh. Tyaliun János antalfalvi volt közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Zlinszky Rozáliának évi 735 
K-t, János, Miklós és Rozália nevü kiskorú 
árváinak egyenkint 122 K 50 f-t, együtt 367 
K 50 f-t,' mindössze 1102 K 50 f-t; néhai 
Tényi János baranyalőcsei nyugalm. róm. kath. 
el. isk. tanító özvegye, sz. Bárdié Franciskának 
évi 491 K-t; néh. Stern Mihály nyug. pozsonyi 
izr. el. iskolai tanító özv., sz. Schüller Júliának 
évi 600 K-t Izrael nevü kkorú árvájának pedig 
100 koronát", néhai Richter Ferenc lévai róm. 
kath. el. isk. tanító özv., sz. Csemyánszky 
Karolinának évi 582 K-t ; néhai Szeitz Márton 
kollutlii nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., 
sz. Dömötör Ételnek évi 430 K-t ; néhai Ráda 
János oláh-nádasdi nyug. gör. kath. tanító özv., 
sz. Pap Veronának évi 300 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Szíves tudomásul. Mivel utóbbi időben oly 

I sokan kívánnak tőlünk magánügyben is választ 
Tanácsadó c. rovatunkban, hogy még az egy-két 
szóból álló válaszokat sem győzzük közölni : 
ismét vissza kell térnünk a régi gyakorlathoz, 
hogy t. i. e rovatban csak közérdekű ügyben 
adunk választ s magánügyben már csak azokat 
a válaszokat adjuk ki, amelyek ki vannak szedve 
s kiszorultak a lapból. Aki tehát ezentúl magán-
ügyben választ kíván, okvetetlenül mellékéljen 
pontosan megcímzett levelező-lapot, mert külön-
ben levélét válaszolatlamd kell hagynunk. — 
Gy. B. Gy.-Kaján. Csak nemrég érkezett 
föl ; 83.478. szám alatt soron van. — 
B. A. Fegyvernek. Még nem érkezett föl. — 
U. A. Csorvás. 81.152. sz. alatt van de még 
nem intézkedtek. — B. L. Bihar. 75.454. sz. 
alatt soron van. — K. S. M. 1. Kiutalványozták 
70.714. szám alatt. 2. A kegyúrtól függ. — 
Szilágyi L. 70.044. sz. a. elintézésen van. — 
G. P. Nagy-Almás. A korpótlék a nyugdíjba be-
számíttatván, kereseti adót is kell utána fizetni. — 
„Tanító." Kérvénye 35.720. sz. a. előjegyzésben 
van. — K. J. Miava. Jelenleg nincs rá fedezet ; 
45.487. szám alatt előjegyzésben tartják. — 
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K. J. Várakozó. 72.239. sz. a. újabb tárgya-
lásra vétetett. — A. S. Darnó. 70.384. sz. a. 
elintézve lenn van a közigazg. bizottságnál. — 
L. J. H. 78.072. sz. a. még tárgyaláson van. — 
W. 0. Ajka. Ha egyáltalán hirdetnek pályá-
zatot, azt a mi lapunkban teszik; csakhogy 
utóbbi időben nem igen hirdetnek, mert 
tanítónői állásra alig-alig van üresedés. — 
Csoüoplya. 1. Szíveskedjék megnézni a lapot. 
2. Csak az iskolafenntartó intézkedhetik. 3. A 
törvényben az áll, hogy „legalább 2 szobából 
álló tisztességes lakás" vagy ennek (a helyi 
értékeléshez képest) ellenértéke. — II. t*. Daád. 
Kérdésére választ adni nem tudunk, mivel a közös 
hadügyminisztériummal nem állunk hivatalos 
összeköttetésben. A tanítói fizetés az illető szemé-
lyére nézve le nem szállítható. — Sch. Károly. Az 
isk. épületterveket Lampel R. könyvkereskedése 
(VI.,Andrássy-út21.sz.) útján szerezhetik meg.— 
Tanítónő Temesben. Mindenesetre méltányos 
dolog, hogy a tanítónő is megfelelő díjazásban 
részesüljön. — Zs. Sanni. Minden tanítói állomás 
után, amely hozzátartozik az Országos Nyugdíj-
intézethez, szedni kell a tanítványoktól a 30-f.-es 
járulékot az elemi iskolában, a mindennapi isko-
lázásra kötelezettek után. Hosszantartó betegség 
idejére egy részt fordíthatnak a helyettes díjazá-
sára, de rendszerint azt kívánja a méltányosság, 
hogy a beteg tanítónak, úgyis sok költsége lévén, 
a helyettest az iskolafönntartó fizesse. K. 
Sándor* A népiskolai tanítói oklevél a tanítói 
hivatás betöltésére jogosít. A tisztviselői és egyéb 
pályákra jogosító érettségi bizonyítvánnyal ma 
még nem helyezik egysorba. — Sürgős. Oklevél 
nélküli rendes tanítót nem lehet alkalmazni. — 
B. István. Ahol megbukott az illető, abban az 
intézetben forduljon az igazgatósághoz. A vizs-
gálat elől nem lehet szökdösni, hanem azt le 
kell tenni. Es az igazságot nem lehet elkerülni, 
mert abból kellemetlenségek támadhatnak. Ezt 
tessék az illetőnek megmondani. — 11. M. 
Az iskolaszéket bírja reá, hogy ne kényszerítsék 
önt arra, hogy 13-éves fiút tanítson 6-éves 
gyermekekkel, az elemi iskola I. osztályában. — 
T. József. Ha panasza van az adókivetés ellen, 
folyamodjék először a községhez, ha ez nem 
használ, akkor a pénzügyi igazgatósághoz. — 
G. Aranka. A magánvizsgálat ügyében forduljon 
az illető intézet igazgatóságához. Ott minden 
kérdésére válaszolnak. — M. J. V. A kir. tanf.-
nek érdemes bejelenteni azt a csúfolódást, ame-
lyet a felekezeti iskolaszék elnöke folytat a köz-
ségi elemi iskola ellen. — Kérelem. Kérje meg 
az iskolaszéket, s önt azon a napon bizonyára 
föl fogja menteni. — C. J. A hazafias érzés 
azt kívánja, hogy a hittant is magyarul tanít-
sák. Hiszen úgysem ütközik az nehézségbe. 
Sz. Gy. A segélyügy 70.917/904. VII. sz. a. 

még számvevőségi tárgyaláson van. —. Cz. T. 
Az eddigi szabályok szerint, lia valaki 12. 
évét bevégezte, de nem járta végig mind a 6 
osztályt, nem lehet kötelezni az elmaradt osz-
tályok bevégzésére. — Sch. A. Ha szabályszerű 
szolgálati ideje letelt, be kell jelentenie és kérnie 
nyugdíjaztatását. — N. Imre.' Kölcsönök 
szerzésére forrásokat nem ajánlhatunk. — 
M. E. 1. Magyarország címerét hivatalos en-
gedély nélkül senkisem használhatja saját cél-
jaira. 2. Portómentességet általában véve a 
tanítók nem élveznek. Csak hatóságilag adják 
meg ezt a kedvezményt. 3. Felekezeti tanító 
is az iskolaszéknél köteles panaszt tenni, ha az 
elöljáróság az iskolai mulasztások ügyét nem 
intézi rendesen. Az elöljáróság ellen a tanfel-
ügyelőség is eljárást indíthat. Felekezeti iskola 
építéséhez nem vágathat fát szabadon a köz-
ségi iskola-alap erdejéből. 4. Ha a felekezeti 
iskolánál nincs kút, ennek csináltatása az iskola-
fönntartó kötelessége. — Sz. Sebők. A tan-
kötelesek összeírása ügyében a községi elöl-
járóság hivatott intézkedni. Az idevágó 
ügyekben ott keressen fölvilágosítást. — P. I). 
Az iskolaszék megengedheti, hogy a tanító 
növendékei részére iskolai eszközöket beszerez-
hessen és árusíthasson abban az esetben, ha 
ott ilynemű tárgyakat vásárolni nem lehet. —-
Dabas. Nem helyes, hogy a gondnoksághoz 
az apát gondnoksági elnöknek, fiát pedig gond-
noksági tagnak kinevezik. Tiltó rendelkezés 
azonban erre nincsen. — H. Béla. Midőn az 
esedékes korpótlékot az állami vagy államilag 
segélyzett tanítóknak kiutalványozzák, már az 
előadói íven rajta van, hogy lássa a XI. (nyug-
díj) oszt. Fordult elő olyan eset is, hogy vala-
kinek kezelési okból nem vonták le az egy-
idejűleg kiutalványozott korpótlék után a meg-
felelő nyugdíjjárulékot. — C. P. Okleveles 
tanítónak módjában van, hogv főgimnáziumi 
érettségire készülhessen és ennek a vizsgálat-
nak letételére engedményért folyamodjék. — 
U. J. Ujpanát. Korpótlékügyének nincs nyoma a 
min.-ban ; tudakozódjék a kir. tanfelügyelőnél. — 
K. János. A kir. tanf. úr útján folyamodha-
tik a levelében említett kedvezményért. — 
N. N. Nem tartjuk helyesnek az isk.-szék intézke-
dését, amely szerint hetenkint 4 nap, délelőtt 7 
órára már misére rendeli a községi iskola r. kath. 
növendékeit, s minden tanítótól megköveteli, 
hogy mindnyájan mindig elkísérjék oda a tanuló-
kat s ott rájuk felügyeljenek ; bár pl. az iskolá-
ban 300 tanuló közül alig szokott 30—60 
tanuló megjelenni, mivel a korai idő miatt a 
szülők gyermekeiket nem küldik oda. Fel-
lebbezzék a közigazgatási bizottsághoz. — 
Sz. Géza. Csak rendkívüli esetekben lehet se-
gélyért folyamodni kellő igazolás mellett. — 
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D. I . Csata. Mindenesetre az illető tanítónak válik 
hasznára, hogy mindennemű fizetésjavítást szá-
mítson be nyugdíjigényébe, ha az beszámítható. — 
T. B. Nagykanizsa. 80.715. sz. a. soron van. — 
Wl. E. Bukóc. Kérvénye nem fordul elő a 
minisztériumban. — V. E. Hom.-Keményfalva. 
1. Előbb a tanfelügyelőségtől kell a jelentésnek 
az állás elfoglalásáról beérkeznie, csak azután 
utalványozhatják a fizetést 2. Az Eötvös-alap-
nak egyszerűen úgy lehet tagia, hogy postautal-
ványon 3 koronát küld ily címen: Tanítók Eötvös-
alapjának., s a szelvényre ráírja, hogy rendes 
tag óhajt lenni. — M. György. Elfogyott a 
képezdék legújabb tanításterve. A kérdezett 
cím: I., Attila-kőrút 85. — Ifj. B. Imre. 
Már ki van utalványozva. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Borsodmegyei Általános Tanító-

egyesület Miskolcon tartotta meg évi rendes 
közgyűlését Csiky Béla miskolci tanító elnök-
lete alatt, melyen Göőz Ferenc s.-kazinci tanító 
szép emlékbeszédet olvasott föl néhai Nagy 
Sándor s.-kazai ref. tanító, a f.-borsodi ref. 
„Tanító-Egylet" elnöke, a „Sárospataki Irodalmi 
Kör" tagja, a „Borsodmegyei Alt. Tanítóegye-
sület szendrői járáskörének" elnöke, az egyesület 
kiváló munkás és érdemekben gazdag tagja 
fölött, melyet a közgyűlésen jelenlevők könnye-
kig meghatva hallgattak. Majd a pályamunkák-
ról szóló jelentés következett, melyet Hídvégi 
Benő tanfelügyelő, a bíráló bizottság elnöke 
teijesztett elő, Kerényi Márton miskolci tanító-
nak nyújtva a pálmát és a jutaimid kitűzött 
I-ső díjat, 60 koronát (a Il-ik díj nem volt 
kiadható). Az éljenzés elhangzása után meg-
ható, nemes, felejthetetlen jelenet következett. 
Fölállott ugyanis Kerényi és Göőz F. nekro-
lógjának hatása alatt, a kartársi érzület mele-
gétől áthatva, a 60 korona jutalomdíjat föl-
ajánlotta egy a néhai Nagy Sándor sírja fölé 
emelendő emlékoszlopra, melynek föliratául 
óhajtja : „A borsodmegyei tanítók, felejthetet-
len kartársuknak". Jókai nevelő hatásáról 
Szepesik János miskolci községi tanító érteke-
zett. — Foglalkoztak még az Eötvös-alap alap-
szabályaival is, amivel azonban elkéstek, mivel 
a kolozsvári rendkívüli közgyűlés letárgyalta 
és végkép elfogadta az alapszabálytervezetet. 

— Rövid hírek. Ötven esztendeje tanító. 
Kisboldogasszonyban kedden ünnepelték meg 
Koller Antal ottani főtanító 50 esztendős tanítói 
működésének évfordulóját fényes ünnepségek 
közepette. Az ezen alkalommal tartott dísz-
ülésen Szabó Károly kir. tan., tanfelügyelő, 
Payrits, Hidegli Ferenc és Horváth Viktor 
plébánosok, Burgmann Rezső és Koller József 

tanítók üdvözölték a jubilánst, kinek tisztele-
tére délben ebéd is volt. — Gyűlések. A Torda-
aranyosvármegyei általános tanítóegyesület 
iskola fölszenteléssel egybekapcsolt XXVII. évi 
rendes közgyűlését Alsó-Szentmihályfalván, az 
állami iskola helyiségeiben október hó 22-én 
tartja meg. A „szombathely-egyházm. r. kath. 
tanítóegyesület" jánosházai köre őszi gyűlését 
Jánosházán október 18-án — kedden — tartja 
meg. A „baranyavár-vidéki tanítóegyesület" 
f. é. október hó 27-én délelőtti 10 órakor 
Pélmonostoron a róm. kath. elemi népiskola 
helyiségeiben rendes közgyűlést tart. A „sopron-
vármegyei ált. tanítóegyesület" f'. évi október 
20-án Kismartonban, a városház nagytermében, 
délelőtt 10 órától kezdve rendes közgyűlést tart. 
A „marostordamegyei ált. tanítótestület" XXVI. 
rendes közgyűlését okt. hó 26-án Marosvásár-
helyt, a vármegyeház dísztermében tartja meg. 

— Halálozások. Schulcz Mihály nyug. róm. 
kath. kántortanító 68 éves korában 47 évi 
működés után szeptember 29-én meghalt Tisza-
szentmiklóson, mely községben 25 évig műkö-
dött. Elhunytát özvegye, 5 (már felnőtt) gyer-
meke és számos unokája siratja. Temetésén, mely 
szept. 30-án ment végbe, helybeli és környék-
beli kartársaink, valamint nagyszámú lakosság-
nak őszinte részvéte kísérte örök nyugalma 
helyére. —- Tóth Péter karcagi nyug. tanító 
életének 84-ik, a tanítói pályán töltött 58 év 
után nyugalomba vonulásának 6-ik évében f. 
hó 3-án elhunyt. — Döbroúts Ottó tatai róm. 
kath. elemi iskolai igazgatótanító életének 54-ik 
évében október 1-én meghalt. Áldás emlékökre ! 

- Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
mmden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója: 
Schmidt Béia lakik VII. ker. Hársfa-utca 32. szám a ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker. Rottenbiller-utca 
66. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke : 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker. Városmajor-
utca 31. szám; pénztárosa: Dallos István, lakása: I. 
ker. Gellérthegy-utca 27. szám. — Az Országos Tan-
szermúzeum és Paed. Könyvtár (Ferenc-József Tanítók 
Háza, VIII., Szentkirályi-utca 47.) minden csütörtökön 
és vasárnapon d. e. 9—1-óráig van nyitva s látogatá-
suk díjmentes. 

Tarta lom : A népoktatás reformja és a szászok. — 
A magyar nyelv elterjesztésére vonatkozó régi intéz-
kedések történetéből. Péterfy Sándor. — Adjuk fiainkat 
a katonatiszti pályára. Göőz József dr. — Népiskolai 
munkánk eredménye. XIV. Kovács Ignác — Az Orsz. 
Bizottság kolozsvári díszgyűlése. — Magyar Taní-
tók Naptára. — Szi inóra : Szomorú emberek. Dr. 
Vértessy Gyula. — Nyilt levél N. N. úrnőhöz. Váczy 
István. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Méla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T OK. 
Azonnali, esetleg novemberi belépésre keresek önál-

lóan végezni tudó róm. k^th. segédkántort, tanítani 
nem kell. Fizetése : háromszáz korona és ellátás, de 
mosás, ágynemű, világítás nincs. Ellátás helyett 
esetleg pénzfizetés, egyezség ezerint. Személyesen jelent-
kezőknek előny. Jászárokszál lás , október hó. Nagy 
Lajos, kántor. (1592—II—2) 

Méltóságos gróf Dessewffy Miklós úr hitb. uradal-
maihoz tartozó Hajnalos- tanyán létesített községi 
jellegű elemi iskolánál a tanítói állásra pályázat 
nyittatik. A tanító jövedelme : évi 400 korona kész-
pénz, teljes ellátás, fűtés, világítás, egy szobából álló 
bútorozott lakás és 60 korona mosáspénz. Kötelessége 
a tanítónak az iskolát önállólag vezetni és szabad 
idejében a gazdaságban segédkezni, miért beválás 
esetén kiilön díjazásban részesül. Az állásra csakis 
róm. kath. vallású, nőtlen, okleveles tanítók reflektál-
hatnak ; megválasztott állását azonnal tartozik elfog-
lalni. Okmánymásolatokkal fölszerelt folyamodványok 
— melyek vissza nem küldetnek — Yárallyay Ferenc 
urad. igazgatóhoz (Balsatanya, u. p. Vencsellő, 
Szabolcs megye) nyújtandók be. (1535/a—II—2) 

A t iszakürt i (Jász-Nagykun-Szolnok megye) köz-
ségi (tanyai) iskola rendes tanítói állomására pályázat 
hirdettetik. Javadalom : 800 korona készpénz s a 
törvényes korpótlék. 2 szobából álló lakás megfelelő 
mellékhelyiségekkel s mintegy 400 Q'-öl kert. Köte-
lesség: 1—VI. mindennapi és I—III. ismétlő osztály 
tanterv szerinti vezetése, vallástanítás is. Róm. kath. 
vallásúak előnyben részesülnek. Az oklevéllel, kereszt-
levéllel és szolgálati bizonyítvánnyal fölszerelt kér-
vény október 15-ig adandó be a községi iskolaszék 
elnökségéhez. (1537/a—II—2) 

A héreghi (Komárom megye) ev. ref. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : kész-
pénz, föld, búza, zab, fa, tandíj értéke 484 korona ; 
216 korona államsegéllyel 800 korona. Kötelesség : 
6 oszt. vegyes iskola vezetése, lelkész akadályoztatása 
esetén az istentisztelet végzése. Okleveles tanítók 
pályázhatnak Pályázati kérvények az ev. ref. iskola-
széki elnökhöz, Héreghre küldendők. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Pongrácz János, ev. ref. lelkész. 

(1532/a—II—2) 
Létesítendő tanyai iskolában róm. kath. tanítói állás 

lesz betöltendő. Alkalmazandó tanító köteles volna 
szabad idejében és szünidők alatt a gazdaságban és 
irodában segédkezni. Évi javadalmazás : 400 kor. ; 
gazdasági segédkezés és privátáért 300 kor. ; gabona 
24 hekt. ; puhafa 6 öl ; tehéntartás 2 drb ; tengeri-
föld elvetve 2 hold ; kert 400 f -öl ; nőtlen tanítónak 
természetbeliek helyett étkezés. Tanítói gazdasági 
tanfolyam, zeneismeret előnyben részesül. Bizonyít-
ványok másolatban kéretnek, eredetiekért felelősség 
nem vállaltatik. Félévi kölcsönös fölmondás kiköttetik. 
P.-Cserhát, u. p. Aranyos (Komárom megye). Major 
Árpád. (1548-11—2) 

Az Ercs i -bevár i (Fejér m.) róm. kath. jellegű 
uradalmi tanítói állásra pályázat hirdettetik. Áz állás 
jövedelme • szabad lakás ; 320 korona évi készpénz ; 
6 mm. búza ; 8 mm. rozs ; 4 mm. árpa ; egy darab 
tehéntartás ; legelő két öreg és két fiatal sertés szá-
mára ; egy hold 1200 Qj-öl tengeriföld ; 400 [ -öl kert ; 
szabad fűtés. Ezen illetmények, valamint a vizsgapén-
zek, tandíjak, napidíjak és minden egyéb itt föl nem 
sorolt mellékes jövedelmek folyósítása tekintetében azon 
szabványok mérvadóak, melyek az uradalom összes 
tanítóira nézva érvényesek. Évi jövedelem kitesz 1200 K-t. 
Az ötödéves korpùtlékot a kegyúr fizeti. R. kath. vallású 
okleveles tanítók szabályszerűen fölszerelt folyamod-
ványaikat méitóságos Wimpffen Sigfried gróf úrhoz 
intézve, az ercsii uradalom igazgatóságához (Fejér m.) 
f. év október 25-éig küldjék be. (1572-11-2) 

A t o l c sva i (Zemplén) református kántortanítóságra 
okleveles pályázatokat október 15-ig fogad el a refor-
mátus lelkészi hivatal. Fizetés : 900 korona, lakás, 
stóla. Kötelesség: a szokott kántortanítói teendők. 
Állás azonnal elfoglalandó. (1559—11—2) 

Pályázat gróf Károlyi Gyula kiskorú örökösei n a g y -
szénás! uradalmában megüresedett tanítói állásra. 
A tanító kötelessége : egy, esetleg két pusztai iskolá-
ban az oktatást fölváltva eszközölni ; ünnepnapokon 
a kastélynál lévő róm. kath. kápolnában az isten-
tiszteleteknél a kántori teendőket végezni, ezenfölül 
tanítási időn kívül a gazdaságoknál ellenőri teendőket 
teljesíteni, különösen nyáron a cséplésnél foglalkozni. 
Fizetése : 600 korona készpénz, egy szobából álló 
lakás, koszt, fűtés és lakásának takarítása. Pályázati 
kérvények arcképpel, képesítési bizonyítványokkal föl-
szerelve, nőtlen egyének által f. évi október hó 20-ig 
adandók be a nagyszénási uradalmi tiszttartóságnál. 
(Pósta : Nagyszénás, Békés megyében.) (1568—11—2) 

Róm. kath. egyén, képezdei és kitűnő működési bizo-
nyítványokkal, kántortanítói állást keres. Jó orgona-
játék és hang biztosítva. Osztálytanítói állást is el-
fogad. Cím : kántortanító. H.-Remet9 (u. pósta 
Homoród-Szentmárton.) (1585 - II—2) 

Torontálmegyei Klekk községben községi iskolánál 
a volt tanítónak nyugdíjaztatása folytán a III. osztáy-
beli kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás : készpénz 981 kor. 50 fill, és a törvényes 
korpótlék. 4 hold szántóföld, 720 [ -öl házikert, 400 
r -öl pótkert, azonkívül szabad lakás : 2 szoba, konyha, 
kamra, pince, padlás, istálló és udvar. A megválasz-
tott tanító a törvényes teendőin kívül köteles a kán-
tori összes teendőket végezni, melyekért a stólán kívül 
más díjazásra igényt nem tarthat. Előléptetés esetén 
a Il-ik osztálybeli tanítói állás lészen betöltendő, 
javadalmazás : 800 kor. és a törvényes ötödéves kor-
pótlék, ezenkívül szabad lakás : 2 szoba, konyha, kamra, 
pince, padlás, istálló és udvar; ' s hold házikeit.és 
1 4 hold pótkert és szabad fűtés. Kötelessége : a tanítói 
teendőkön kívül a kántori teendőkön segédkezni. 
Tanítás nyelve : magyar-német. Pályázati határidő 
október hó 24. A kántortanítói állásra pályázók orgona-
és énekpróbát tartani kötelesek. Klekken, 1904. évi 
október hó 3-án. Hollstein Ede, iskolaszéki elnök. 

(1602—II—1) 
Kassai egyházmegye. A r a d v á n y i CAbauj-Torna) 

róm. kath kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése : '/a telek föld réttel, legelővel, jelenlegi évi 
bérlete 300 kor. ; tandíj 247 kor. ; párbér 20 köböl 
rozs és 60 kor. ; stóla 100 kor. ; 1 hold föld, 1 hold 
kert. ; lakása : 2 szoba, konyha, kamara, istálló. Tan-
nyelv : magyar. Fölszerelt folyamodványok a róm. 
kath. plébániai hivatalhoz, Radvány, u. p. Pálháza, 
küldendők. Választás október 20. Személyes meg-
jelenés kéretik. (1603—1—1) 

A tarkányi (Komárom megye) róm. kath. elemi 
iskolához egy okleveles tanító kerestetik. Javadalma : 
külön bútorozott szoba, fűtéssel és takarítással. Élel-
mezés a kántortanítónál. Készpénz a tanév 10 havára 
412 korona. Kötelessége : egy teremben a tanítás, a 
tanulók templomba kísérése és az ismétlők tanítása. 
Nőtanítók is pályázhatnak. Kérvények az iskolaszéki 
elnökhöz október 19-g. (1605—1—1) 

Hankócra ev. tanító kerestetik. Jövedelem : 800 
korona, szép lakáson kívül. Pályázati kérvények okt. 
végéig alulirotthoz küldendők. Lapos, p. Raszlavica, 
Sáros. Halmi Aladár, lelkész. (1606—11—1) 

Három évi működéssel és kántorságbani jártas-
sággal bíró — képesítőzött tanító (történelemből 
javít) — állást keres. Cím : Modory Cs. Komárom. 
Postrestant. (1611/a—I—1) 

Meghívásra állást azonnal elfogadok. Ajánlatok 
„Okleveles tanító" Csernolehota (Treacsén) kéretnek. 

(1617—1—1) 
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Az ó c sa i (Pest mellett) róm. kath. tanítói állás 
betöltendő. Javadalma: 820 korona s egy bútorozott 
szoba. Kötelessége : az egyik tanteremben oktatni s 
a kántorságban szükség esetén díjtalanul segédkezni. 
Csak férfitanítók pályázhatnak. Kérvények okt. 25-ig 
Drien István esperes, iskolaszéki elnök úrhoz Alsó-
Némedire küldendők. Ócsa. Folkmer Ferenc, kántor-
tanító. (1604—1—1) 

Füzesgyarmat (Békés m.) nagyközséghez tartozó 
B u c s a t e l e p pusztán fölállított második községi isko-
lához az 1904/5-ik tanévre egy ideiglenes okleveles 
tanító kerestetik. Javadalmazása : havi nyolcvan ko-
rona és egy szobából álló lakás. Kötelessége: az 
iskolaszék áital kijelölt osztályok vezetése. Fizetését 
csak a tanév végéig húzza. Pályázati kérvények 
október 15-ig Stépán József oki. tanító, iskolaszéki 
jegyzőhöz küldendők Füzesgyarmatra. Dr. Domokos 
Kálmán, iskolaszéki elnök. (16o7 — I— 1) 

Betöltendő a ba lázs fa lv l állami elemi iskolánál 
800 korona fizetés, 2 0 korona személyi pótlék és 
300 korona lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állás. Az ezen állás elnye-
rését óhajtó okleveles férfitanítók képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálatukat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleg különös képességeiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez címezve, legkésőbb 1904. évi 
október hó 20-ig az alsótéhérvármegyei kir. tanfel-
ügyelőségnél nyújtsák be. Állami iskolánál már 
alkalmazott s zenei készültséggel bíró tanítók előny-
ben részesülnek. Nagyenyed, 1904 október hó 2-án. 
Barc8ay Albert, kir. tanfelügyelő-helyettes. 

(53/h-I—1) 
Betöltendő a b a l á z s f a l v i állami elemi iskolánál 

800 kor. fizetés, 200 kor. személyi pótlék és 300 kor. 
lakbértől álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állás. Az ezen állás elnyerését óhajtó okle-
veles férfitanítók képesítő-oklevéllel, eddigi szolgála-
tukat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleg különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
címezve, legkésőbb 1904. évi október hó 20-ig a alsó-
fehérvármegyei kir. tanfelügyelőségnél nyújtsák be. 
Állami iskolánál már alkalmazott s zenei készült-
séggel bíró tanítók előnyben részesülnek. Nagyenyed, 
1904 október hó 2-án. Barcsay Albert, kir. tanfelügyelő-
helyettes. (52 h—I—1) 

Mindazokat, kik a monori óvónői állásokra pá-
lyáztak, tudatom, hogy a választás október hó 15-én 
tartatik meg, valamint azt, hogy az egyik, esetleg 
mindkét óvoda napközi otthon lesz. Monor, 1904 
szeptember 27. Fromm Antal, iskolaszéki elnök. 

( 1 5 7 0 - 1 - 1 ) 
A b o t t f a l v i ág. hitv. evang. egyház „Hrevúsova" 

nevű irtványi iskolában, egy tanítói állomás betöl-
tendő. Fizetés : 600 korona ; 20 pozsonyi mérő rozs ; 
20 pozsonyi mérő á rpa ; ,3 öl bükkfa és lakás. Taní-
tási nyelv : tót és magyar. Folyamodni szándékozók 
kötelesek folyamodványukat október 20-ig az alul-
írotthoz beküldeni. Felsőbottfalu (Nyitra megye). 
Borsuk Károly, lelkész. ( 1 6 1 2 - 1 - 1 ) 

A Néptanítók Lapja 36. számában Mezőtúr város 
külterületű tanyai iskolájához hirdetett pályázat — 
a megválasztottnak más helyen történt állásfogla-
lása miatt — október 16-ig meghosszabbíttatik. Köz-
ségi iskolaszék. (1611—I—1) 

P e t l e n p u s z t á n (Sopron megye, u. p. Szárföld) 
elemi iskolai tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma : évi 800 korona készpénzfizetés, előleges 
havi részletekben, természetbeni lakás és húsz korona 
évi kertilletmény. Pályázhatnak róm. kath. vallású, 
okleveles néptanítók. A pályázati kérvények f. évi 
október hó 15-ig Czeczowiczka E. nagybérlőhöz nyuj-

• tandók be. (1615—1—1) 

Ágostai evangelikus kántortanítót keresek. Fizetése 
államsegéllyel 800 korona. Azonban ha gazdálkodik, 
lévén 18 holdnyi jó minőségű földje, jövedelme az 
1200 koronát is meghaladja. Tannyelv: magyar-tót. 
Jelentkezések Szernyikre , u. p. Varannó (Zemplén 
megye), Lőrincz János körlelkészhez intézendők. 

(1616-1-1) 
A k ' s h e g y e s i (Bács m.) róm. kath. magyar tan-

nyelvű iskolánál nyugdíjaztatás folytán megüresedett 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 525 
kor. készpénz ; 30 p. mérő búza megváltva à 8 K = 
240 kor. ; 3 öl tűzifa megváltva à 30 kor. = 90 kor. 
a községi pénztárból. Továbbá szabad lakás, kerttel 
és 11 kat. liold, 311 Qj-öl szántóföld adóteherrel. 
Azon eshetőségre, ha a fönntírt állást valamelyik 
helyben működő tanító nyerné el, ugyancsak pályázat 
hirdettetik két másik tanítói állásra is, melyek közül 
az egyiknek javadalma: 40J kor. készpénz; 15 p. 
mérő búza à 8 kor. megváltva — 120 kor. ; 2 öl 
tűzifa megváltva à 30 kor. = 60 kor. ; 3 öl fűtő-
szalma à 10 kor. megváltva = : 30 kor. Szabad lakás 
keritel és 11 kat. hold, 872 f -öl szántóföld adó-
teherrel. A másik állás javadalma : 800 kor. készpénz 
és 100 kor. lakbér. Fölhivatnak a pályázni óhajtó 
okleveles tanítók, hogy a kishegyesi r. kath. iskola-
székhez címezendő, 1 kor. bélyeggel ellátott, kellően 
fölszerelt folyamodványukat f. évi október 15-ig alul-
írott iskolaszéki elnöknél nyújtsák be. A folyamod-
ványban tüzetesen megemlítendő, hogy csak az első 
vagy esetleg a 2-ik és 3-ik állásra is pályázik-e a 
folyamodó. Mind a hírom állásra csak férfitanító 
pályázhatik. A megválasztott tdnító kötel°s lesz az 
ismétlő-iskolát is minden külön díjazás nélkül vezetni. 
Az állásuk azonnal elfoglalandók. Kishegyes, 1904 
szeptember 20. Balassy Endre, t. kanon >k, esp.-pléb., 
iskolaszéki elnök. (1519—I—1) 

A k é k i ev. réf. I—II. osztályú elemi vegyes iskola 
tanítóságára f. évi, október hó 15-iki lejárattal pá-
lyázat nyittatik. Évi fizetés : 800 korona, melyből 
400 korona államsegély. Lakás : két szoba, konyha, 
kamra, 600 -öl kerti föld. Kötelessége: az I—II. 
osztály és az ismétlősök tanterv szerinti tanítása s 
kántortanító akadályoztatása esetén templomi szol-
gálat. Az I-ső év próbaév. Pályázhatnak ev. ref. 
okleveles férfi- és nőtanítók. Megválasztott állását 
azonnal elfoglalni köteles. Kék, u. pósta Demecser 
(Szabolcs), vasút-állomás. Nagyváthy Ferenc, iskola-
széki elnök. (1608—1—1) 

A t e m e s s z i g e t i (volt határőrvidék) községi szerb-
magyar tannyelvű elemi iskolánál üresedésben levő 
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
tanítónői állomással a következő évi fizetés van egybe-
kötve : 600 korona készpénz, 6 öl puha tűzifa, 10 
korona írószer-átalány ; szabad lakás, esetleg 
100 korona lakbér, 400 ]-öl kertnek haszonélvezete. 
Fölhivatnak pályázni óhajtó okleveles tanítónők, hogy a 
temesvármegyei közig, bizottsághoz címzendő, 1 ko-
rona bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt folyamodvá-
nyukat f. évi október hó 17-ig közvetlenül alulírott kir. 
tanfelügyelőséghez nyújtsák be. Temesvár, 1904. évi 
szeptember hó 17. Temesvármegye kir. tanfelügyelője. 

(1506—1—1) 
A s o m b e r e k l róm. kath. magyar-német tannyelvű 

állomásra október 20-ig pályázat nyittatik. Évi fize-
tése tizenkét hóra, havi előleges részletben, 600 kor., 
egy szoba téli fűtéssel, a legszükségesebb bútorzattal. 
A második szoba, konyha, kamara, kert váltsága 
fejében 120 kor., összesen 720 korona. Kötelme a 
gyermekeket egy tanteremben oktatni. A pályázók 
okmányaikat az esperesi hivatalnak Dunaszekcsőre 
küldjék. Az iskolaszék. (1619—1—1) 

Okleveles, róm. kath. tanító okt. 10-től elfogadható 
foglalkozást óhajt. Simái, S z e g e d , Iskola-utca 19. 

( 1 6 1 8 - 1 - 1 ) 
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Pákozi l i (Fehér megye) ref. egyházban t-egéd-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetés 1905 június 
l-ig 500 korona, lakás: bútorozott szoba, egy méter 
fa. Kérvények a lelkészi hivatalhoz intézendők. 
Kemenczky Károly, lelkész. (1620-1—1) 

N a g y div ina felsőrészi (Trencsén megye, Zsolná-
tól 2 óra) róm. kath., államilag segélyezett népisko-
lánál megüresedett tanítói állásra folyó évi október 
hó 23-ra pályázat hirdettetik. Pályázni óhajtók, ma-
gyar és tót nyelvben jártas, okleveles tanítók, tanító-
nők is, kellően fölszerelt folyamodványaikat alulirt 
iskolaszéki elnök címére beküldik. Jövedelme : 160 K 
községtől, 640 K államsegély, két szoba-, konyha-, 
kamara- és pincéből álló új, szép lakás, 40 K tanítóiak 
fűtésére, konyhakerttel és faiskolával. A tantermet 
község fűtteti. Czvincsek János. (1614—1-1) 

A rédicsl (Zala megye) róm. kath. népiskolánál 
osztálytanítói állásra okleveles férfitanító kerestetik. 
Fizetése : 800 (nyolcszáz) kor., melynek fele állam-
segély ; lakásul egy bútorozott szoba, fűtéssel. Köte-
lessége : egyik tanteremben tanítani, az összes ismét-
lősöket díjtaljnul oktatni, a gyermekeket templomba 
kísérni és ott reájuk felügyelni és a kántortanítót 
betegség esetén kántori teendőkben kisegíteni. 
Kérvények október 22-ig alulírott címre küldendők. 
Állás november 1-én elfoglalandó. Iskolaszéki elnökség. 

(1610-1-1) 
Pályázat hirdettetik az árvamegyei bukovinai 

r. k. kántortanítói állomásra. Kántori és tanítói jöve-
delem : terményekben és készpénzben 8oO kor. 45 fill. 
A tanítási nyelv tót. Kervenyek okt. 28-áig Pironci-ák 
István, egyházkerületi tanfelügyelőhöz Jablonkára 
(ph. Árva) küldendők. 

Pályázat hirdettetik az árvamegyei a lsól ipnical 
IV. r. k. tanítói állomásra. Tanítási nyelv a tór. Jöve-
delem készpénzben 800 kor. Pályázhatnak tótul tudó 
óvónők is. Kérvények okt. V7-éig Pironcsák István 
nevére, Jablonkára beküldendők. (1626—1—1) 

A t emessz lge t i (volt határőrvidék) községi szerb-
magyar tannyelvű elemi iskolánál üresedésben levő 
tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
tanítói állomással a következő évi fizetés van egybe-
kötve: 626 kor. készpénz; 194 kor. államsegély; 
24 méter puha tűzifa ; szabad lakás, esetleg szabály-
szerű lakbér ; 400 -öl kert haszonélvezete ; a gör. 
kel. szerb egyháztol kántori teendők végzéseért 100 kor. 
Fölhivatnak pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy 
a temesvármegyei közig, bizottsághoz címzeiidő, 1 ko-
ronás bélyeggel el'átott, kellően fölszerelt, folyamod-
ványukat f. évi október hó 17-ig közvetlenül alulirott 
kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. Temesvár, 1904. 
évi szeptember hó 17. Temes vármegye kir. tan-
felügyelője. _ (1505-1—1) 

Szmrecsáni (Liptó vm.) kath. kántortanítói állo-
másra október hó 26-ára pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás : tanítói : készpénzben 181 kor. 4 fill. ; állami 
segcly 428 kor. ; tandíj körülbelül 40 kor. ; természet-
ben szántóföldjei, erdeje évi jövedelme 60 kor. Kán-
tori : vallásalapból 72 kor. 4 fill. ; stóla és offertórium 
körülbelül 20 kor. ; szabad lakás. Pályázatok Krasznecz 
József, nagybobróci esperes-plebánoshoz küldendők. 

( 1 6 2 3 - l - l ) 
A kékel íöi magyar-német, államilag segélyezett 

községi népiskolánál megüresedett kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 930 korona, 
szép lakás, kerttel. Pályázati határidő október 15. A 
kérvények Jozif László plébánoshoz küldendők. Kékellő, 
u. p. Körmöcbánya. (1624—1—1) 

A l eve l - i (Moson m.) ág. h. ev. kántortanítói állásra 
(I—III. osztály) pályázat hirdettetik. Javadalom: 
1400 kor. készpénzben, 120 kor. stóla és lakás. Tan-
nyelv : magyar-német. Kérvények október 20-ig nyúj-
tandók be a levéli ev. lelkészi hivatalnál. 

(1628-1—1) 

A l i ebi ingi (Temes megye) ág. h. ev. egyház-
község a hatodik tanítói állásra (alsó leányosztály, I. 
és II. évfolyam) tanítót keres. Fizetése : az egyháztól 
250 korona, 2 '/a hold szántó, 50 korona értékben ; az 
államtól 500 korona. A tannyelv : magyar és német. 
Kántori szolgálat nem kívántatik. A kellően fölszerelt 
folyamodványok október 31-ig a liebiingi ág. h. ev. 
lelkészi hivatalhoz intézendők. (1625—III—1) 

Az a lsónyárasdi (Pozsony megye) r. kath. isko-
lánál a III. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása: államsegély 700 korona, községtől 100 
kor., bútorozott szoba s ennek fűtésére 20 korona. 
E fizetésben bennfoglaltatik a kert s a törvény által 
előírt másik szoba pótléka is. Fizetése havi előleges 
részletekben pontosan fizettetik ki. Kötelességei : 
az iskolaszék által kijelölt osztályt vezetni, az ismét-
lősöket pedig társával fölváltva tanítani, a kántor-
ságban segédkezni. Kérvényeiket Harka M. József 
főtanító, iskolaszéki jegyzőhöz október hó 19. nyújtsák 
be. Csak okleveles férfitanítók pályá/.hatnak. Az állás 
azonnal elfoglalandó. (1536 a—I—1) 

A mikepércs i ev. reform, egyház egyik tanítói 
állására pályázatot hirdet. Fizetése 1000, azaz egyezer 
korona és tisztességes lakás. Köteles-ége az I —II. 
vegyes osztály tanítása. A folyó iskolai év próbaévnek 
tekintendő. Pályázhatnak férfi- és nőtanítók. Kellően 
fölszerelt kérvények október 25-ig alulírotthoz kül-
dendők. Az állás november 10-én elfoglalandó. Mike-
percs (Hajdú megye;. Szécsy István, ev. ref. lelkész. 

(1631 —II —1) 
Őrség (Zala m.) r. k. elemi iskolánál tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Okleveles és horvátul is tudó 
tanítók kérvényeiket okt. hó 28-ig küldjék alulírott-
hoz. Javadalom : 600 korona készpénz, V* hold kert, 
1 hold szántóföld, lakás és gazdasági épületek. Berk 
Felix, plébános, Belica (Muraköz). (1621 I —1) 

A s zenteg házas-oláhfalv i róm. kath. elemi 
népiskolánál üresedesben levő tanítónői állásra pályá-
zat nyittatik. Jövedelme: 800 kor. és az igényjogo-
sultnak megfelelő korpótlék ; tisztességes lakás, két 
szoba, konyha, kamra és pincével. Kötelessége: az 
iskolaszék által reábízandó gyermekeknek minden tan-
tárgyból való oktatása, az ismétlő és nagyobb isko-
lás leánykák tanítása a női kézimunkákból, a kezére 
bízott iskolás gyermekeknek naponként templomba 
vezetése és rá ju i való felügyelés. Csak (klevéllel bíró 
róm. kath. tanítón ik pályázhatnak. Gyakorolt tanítónő 
elönvben részesül. Okmányolt folyamodványok októ-
ber 23-ig kizárólag alulirotihoz küldendők. A válasz-
tás október 23-án lesz, s az állás gyorsan elfoglalandó. 
Szth.-Oláhf., 1904 okt. 7. Pap Albert, isksz. elnök. 

(1632-1-1) 
A bars-füssi plébániához tartozó Eei legh fiók-

községbeli róm. kath. tanítói állomásra a pályázat 
október 31-re tűzetik ki. Javadalmazása: 2 kat. hold, 
515 í -öl nagyságú szántóföld, mely jelenleg évi 60 
koronáért bérbe van adva ; a máriacsaládi vallásala-
pítványi uradalomtól : 20 pozs. mérő kétszeres és 8 
pozs. mérő árpa, mely termények helyett évente 
186 kor. 84 fillért adogál a tanítónak ; 126 kor. kész-
pénz és 20 kméter kemény hasábfa beszállítva, mely-
ből 12 kméter a tanító illetménye, 8 kméter azonoan 
a tanterem fűtésére szolgál ; a község 8 úrbéres telek-
nek birtokában levő gazdáitól 6 pozs. mérő rozs. Ezen 
így részletezve kimutatott jövedelem 429 koronára 
becsültetik. Állami segélyből 371 kor.; lakása áll: 
2 padlózott szoba, meleg konyha, kamra, pince, fa-
kamra és istállóból, mihez körülbelül fél holdnyi kert 
van csatolva. Folyamodványok Kovács József esperes-
plebánoshoz, Bars-Füssre küldendők. (1630—1 1) 

Szent-Sebestyénén kath. kántortanítói állás októ-
ber 24-ig betöltendő, nyugdíjbavonulás miatt. Jöve-

1 delme : 944 korona. Lásd a részletes közlést e lap 
1 38-ik számában. (1622 — 1—1) 

* 
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Okleveles tanítónő állást keres. Levelek a „kőszegi" 
plébániára kéretnek 0. P. alatt. (1588—I—1) 

A dobozmegyerl áll. s. közs. iskolánál tanítói 
állás töltendő be. Fizetés : 800 K, kert és bútorozott 
szoba. Pályázati határidő október 20. Bondár József, 
isksz. elnök, u. p. Békés-Csaba. (1634—1—1) 

A lúcrini ág. hitv. ev. egyházközség tót-magyar 
nyelvű okleveles kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Javadalom : 800 kor. és állami korpótlék. Kér-
vények alulírotthoz intézendők. Kossaezky Mihály, 
iskolaszéki elnök. Lúcrin, u. p. Nógrád-Megyer. 

(1635—III —1) 
Az aszófői (Zala) plébániához tartozó Örvényes 

hitközségi kántortanítói állásra pályázat hirdettetik 
október 18-ra. Jövedelem : lakáson stb. kívül körül-
belül 750 korona. Államsegély folyamatban. Tanítás 
nyelve magyar, istentisztelet ezidőszerint német. 
Pályázhatnak képesített tanítók, csak ilyenek hiányá-
ban osztályvizsgázott tanítójelöltek. Németül tudóké 
elsőség. Személyes jelenlét szükséges. Aszófő. Récsei 
Farkas, plébános. (1638—1—1) 

Kurimai, sárosvármegyei róm. kath. kántortanítói 
állomásra október 25-ig pályázat nyittatik. Javadal-
mazása: I. Készpénzben, mint tanítónak: 1. 320 kor. 
a hitközségtől. 2. 20 kor. az ismétlő-iskolások után. 
II. Kántornak: 1. Szentmise-alapítványok után 15 kor. 
2. Ex fundo relig. 34 kor. 3. Stólajövedelem 80 kor. 
4. 19 kereszt rozs és 9 kereszt zab, jelenleg kész-
pénzben beváltva, 309 kor. 5. 6 hold szántóföldnek 
haszonélvezete, 150 kor. értékben. 6. 6 köbméter ke-
mény tűzifa, házhoz hozva, 36 kor. értékben. 7. Kán-
tori mellékjövedelem, 15 kor. 8. Szabad legeltetési jog 
a közösben. 9. Megfelelő lakás, gazdasági mellék-
épületekkel. Tanítási nyelv magyar, tót nyelv bírása 
szükséges. Róm. kath. lelkészi hivatal Kurimán. 

(1637-1—1) 
Pályázat. A p a k s i aut. orth. izraelita hitközség 

által fönntartott hatosztályú népiskolánál elhalálozás 
folytán megüresedett igazgató-tanítói állás f. évi 
október végéig 1000 kor. évi díjazás és 100 kor. 
lakbérilletmény mellett betöltendő, a második tan-
évtől kezdve — sikeres működés után — 100 kor. 
jutalomdíjban részesül ; képesség esetén a helybeli 
állami polgári fiúiskolában a hittan-oktatásért az 
állami pénztárból 60 kor. évi fizetésben is részesülhet. 
Köteles a megválasztott az iskolánkban a felsőbb 
osztályokat, valamint a hit- és erkölcstant orth. izrae-
lita szellemben oktatni. Pályázati kérvények a képes-
ségi és a végzett felsőbb iskolai, ű. m. vallásos és 
erkölcsös előéletről tanúskodó bizonyítványok vagy 
másolatai, a kor és családi állapot kitüntetése mellett 
f. é. október végéig az alulirott iskolaszékhez bekül-
dendők. Paks, 1904 okt. 11-én. Az orth. izr. iskola-
szék. (1643-11—1) 

Ászárra (Komárom m.) a ref. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : 268 kor. készpénz, 290 
kor. államsegély, 3 kh. 1200 Q'-öl szántóföld haszon-
élvezete, eonek munkáltatására 50 kor., 6-12 q búza, 
6"05 q rozs, 7 in'1 tűzifa és temetési stóla. Okmá-
nyokkal fölszerelt kérvények október 31-ig alulírott-
hoz küldendők. Antal Lajos, ref. lelkész. 

(1645-11-1) 
Csanádalberti ev. egyház kántortanítói állásra 

pályázatot hirdet. Fizetés : lakás, melléképületekkel, 
800 korona, öt köbméter keményfa, kishalottói 30 fill., 
búcsúztató 2 kor., gyermek után egy csirke, gazda 
gyermeke után 1 kocsi szalma, házas zsellér 40 fill., 
zsellér 20 fillér, ünnepi offertorium. Kötelessége : 
tanítás, orgonálás, temetésen kívül az ismétlősök 
oktatása. A kincstártól 5 kat. holdat kap, ha ellene 
nem lesz kifogás. A folyamodvány október 25-ig 
Cs.-Albertiba, u. p. Pitvaros, küldendő a lelkészi 
hivatalhoz. (1647—II—1) 

A pipei (Kisküküllő m.) községi elemi iskolánál 
üresedésben levő kántortanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Évi fizetés : 800 korona, természetbeni lakás, 
megfelelő kerttel és 3'/a hold birtok, melyet a tanító 
tetszése szerint kezel. A megválasztott tanító, az unitár, 
egyház és az iskola közt fönnálló szerződés értelmé-
ben, köteles az unitárius tanköteleseknek a vallási 
tárgyakat tanítani, az unitárius egyháznál énekvezér-
séget és ezen hivatallal járó mindennemű egyházi 
teendőt végezni. Csak unitárius vallású, okleveles 
tanítók pályázhatnak. Folyamodványok, kellőleg föl-
szerelve, folyó évi október 31-ig Fekete Domokos isk.-
széki elnökhöz küldendők. (1648—1—1) 

Kenderes községben a községi óvónői állás le-
mondás folytán megüresedvén, arra pályázat hirdet-
tetik. Fölhívatnak pályázni kívánók, hogy szabály-
szerűen fölszerelt kérvényüket az óvodafelügyelő-
bizottsághoz címezve, Kenderes község elöljáróságánál 
október hó 26. napjáig annyival is inkább adják be, 
mivel az elkésetten érkező vagy kellően föl nem 
szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. Az állás 
javadalmazása következő : évi készpénzfizetés 600 ko-
rona ; 2 szoba s melléképületekből álló szabad lakás 
az óvodaépületben ; végül az óvodaterem fűtésére 
elegendő tüzelőanyag. Kenderes, 1904 október 5. Kiss 
László, jegyző. (1629—1—1) 

Fehérvár-tárnoki községi iskolánál a negyedik 
férfitanítói állásra pályázat. Jövedelme : 800 korona 
készpénz és 80 korona lakbér. Orgonálásban jártas 
előnyben részesül. Csak róm. kath. férfitanító pályáz-
hat. Az iskolaszék. (1646—1—1) 

Baranyavármegyei Klskozár község községi jel-
legű iskolájánál nyugdíjazás folytán üresedésben levő 
tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalmazás : 1200 
korona készpénz, házikert 30 kor., szabad legeltetés 
40 kor., 3 öl tűzifa 60 kor., külső kert 30 korona, 
összesen 1360 korona, melyből tisztán tanítói járulék 
1270 korona, kántori járulék pedig 90 korona. Ezen 
kívül 3 szoba és egyéb szükséges mellékhelyiségekből 
álló lakás. Az iskola fűtését és tisztogatását a község 
teljesíti. A megválasztott tanító az összes kántori 
teendőket pontosan elvégezni tartozik. Temetések után 
a díjlevél szerinti stóla jár. Búcsúztatók külön lesz-
nek díjazva. Tanítási nyelv magyar-német. Pályázati 
határidő október hó 24. A kérvények a községi iskola-
székre címezve küldendők, u. p. Egerág. Minden pá-
lyá/.ó személyesen megjelenni tartozik. Ének- és 
orgonapróba f. évi október 16. és 23-án Egerágon a 
templomban lesz. Pucher Mátyás, iskolaszéki elnök. 

(1644-1-1) 

Iskolaszéki (gondnoksági) elnökök, 
jegyzők és kir. tanfelügyelöségek 

szíves figyelmébe. 
A hirdetési szövegek épp úgy, mint a 

hirdetési díjak nem a szerkesztőséghez, 

hanem a kiadóhivatalhoz (Egyetemi nyomda, 

I., Vár, Iskola-tér 3. szám) küldendők. 

Aki a szerkesztőséghez küldi a hirdeté-

seket, kiteszi magát esetleg annak, hogy 

hirdetése a megjelenésben, késedelmet 

szenved. 
A Néptanítók Lapja 

kiadóhivatala. 
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HIRDETÉSEK. HIRDETÉSEK. 

JUHAY ANTAL gyakorlati vezérkönyvei 
az elemi népiskola I., II., III. és IV. osztályában köte-
lezett összes tantárgyak tanításában kalauzolják a 
tanítót. Hatósági ajánlás és intézkedés folytán ezek a 
müvek a székesfőváros valamennyi elemi népiskolai 
könyvtára részére beszereztettek. Egy-egy osztály teljes 
v e z é r k ö n y v e 5 korona. K a p h a t ó k : JUHAY ANTAL 

t a n á r n á l BUDAPEST, VII., Hungária-kőrút 233. sz. 
(1091—VIII—8) 

A „Néptanítók Naptára" Ember János szerkesztésé-
ben megjelent Lévai Mór kiadóhivatalában Ungvárt . 
1 K 10 f utalványozása ellen bérmentve küldetik. 

(1227-12-7) 

Gazdatiszti családhoz okleveles, ev. ref. 
tanítónőt keresek. 

Egy fiút, egy leányt az elemi negyedik ; egy fiút 
az első osztályra kell tanítania. Németül tucljon, a 
leánykát a zongora elemeire tanítsa. Fizetése : évi 
400 korona, teljes ellátás. Útiköltsége megtéríttetik. 
Oklevél, szolgálati bizonyítvány hozzám küldendő okt. 
17-ig. Csetény, (Veszprém m.) BALLA ENDRE, ref. 
lelkész. (1518—1—1) 

Egy előljátszó, új — . „ _ _ _ 
pedálos 8 változatú g p -» JE. J . c Z j 9 
szállításra készen eladó SZALAY GYULA műorgona-

építőnél, Székesfehérvárott. 
(1590—II—2) 

C s e r é l 
Nagybecskereknek tiszta magyar kerületében (köz-
ponttól '/4 óra) működő áll. tanító, járási v. megyei 
székhelyre. 6 tagú tantestület. Lakbér 300 K, kert. 
N.-becskerek-Muzslya. Vermes. (1596—11—2) 

r ( O I ? ü " C ' Y me£yeszékhelyhez közel fekvő 
^ ^ X j J Í X j J J községben működő áll. tanító. 

Cím : O. Z. Fornádia, u. p. Ma-
ros-Solymos. (Hunyad m.) (1550—1—1) 

H Á R F A H A N f t n K " N e ^ v e n ŰJ templomi és 
„ I m n r A i m i l U U n . . temetési ének, két füzet. 
Hatásos melódiák tenorhangra. Hatóságilag jóváhagyott 
szöveg. 2 K 40 f. Bérmentve. RÉPÁSSY JÁNOS, r. kath. 
lelkésznél Alsó-Ábrányban, Borsód m. (1627-1-1) 

Kogyan tanitsnnk magyarul beszélni 
című könyv által bármily nyelvű iskolát lehet rövid 
idő alatt és könnyen megmngyarosítani. A könyv ára 
2 K 10 f. Kapható Csipkay Lajos tanítónál, Abelova 

(Nógrád megye). (1528 -III—3) 

BÚTOR 
készpénzért vagy részletfizetésre, jutányos áron 
EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
E u d a i est , VI. ker., Tei'éz-körúl H/k. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
(1468-40-3) 

Iskola-hegedűk kaphatók 
3, 4, 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

I s k o l a - és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 
Sternberg Á. és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében 
BUDAPEST, Kerepesi-út 36/T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről kttlön) ingyen 
kapható. (490—25—15) 

ELS0 MAGYAR VILLAMOS ERŐRE 
B E R E N D E Z E T T H A N G S Z E R G Y Á R . 

(1267-52-3Ö) 
Iskolai Hegedfl vonóval és lak-
kozott fa tokkal 5 frt 50 krlól feljebb. 

I l eged i i voDóval 3, 4, 5, 6 8, 
frttól feljebb. 

T á r o g a t ó (Rákóczi) iskolával 
együtt 30 frttól feljebb 

l l a r m o i i i u m o h 65 frt feljebb. 

— S T O W A S S E R J. — 
cs. és kir. udvari hangszer cyáiâ a Rákóczi 

javított tárogató egyedüli feltalálója 
Budapest, Lánczhid-utcza 5 s z á m . 

Árjegyzék minden h a n g s z e r r ő l külön, ingyen 
— bérmentve küldetik. — 

I 'a i i i íó l , hangszereiket a legolcsóbban és legjobb 
kivitelben a i iaasj . I»ir. s k c h ü -
H l i i M l é m i s i házi hangszerkészítőjétől 

szerezhetik meg. 
Iskola-hegedük, tokok, vonók a legjobb 
fölszereléssel 3 frtól följebb, minden 

árban. 
Harmoniumok, európai ós amerikai szer-
kezettel, a legolcsóbb gyári árakon. 
üHangfokoxó gerenda!! 

(Óvakodjunk utánzástól) 
mely által bármely hegedű vagy gor-
donka sokkal jobb, erősebb, szebb és 
kellemesebb hangot nyer. Biztos siker. 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Cím: 

R E M É E Î Y I M I H Á L Y 
műhangszerész, (ioi7—xv—8) 

Budapest, Király-utca 44. sz. 
Képes ár jegyzék az összes hangszerekrő l 

ingyen és bé rmen tve . 
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legújabb acélszerkezet-
tel, 5 évijótállással,leg-
szebb hanggal, részlet-
fizetésre is kaphatók. Sa-
ját gyártmányú hang-
szerek, ú. m. cimbalom, 
hegedűk, harmonikák, 
fuvolákokkarinák,bőgők 
stb. Kitűnő magyar 
húrok. Számos kitün-
tetés és elismerés a jó 

munkáért. 
Nagy képes árjegy-
zéket ingyen és bér-
mentve küldök meg. 
Lehel -kürt , a J á s z b e r é n y i e r e d e t i után h í v e n utánozva , 8 K. 
Tanítók- és tanítónőknek 10»/« engedmény 

v a g y jutalék. 

M o g y o r ó s s y G y u l a 
magyar hangszeripar-telepe 

BUDAPEST, VIII. , Kerepes l -út 71. sz. 
(821—XII—10) 

Az amerikai cottage-orgonák 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
-a* B U D A P E S T , <fe-

VIII., József-körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmo-

niamait la. 
A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendezernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma* 
gának zeng dicséretet. 

Ára 120 koronától föl-
jebb. 8 koronás réBilc* 

lekben la. 
Képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. 5 évi jótáll*». 

(1410- 62 -49 ) 

MARX és MÉREI 
magyar tanszergyár 

B U D A P E S T , VI., Aradi-utca 60. sz. 
Fizikai és kémiai tanszerek elemi, ismétlő- és tanonc-

iskolák részére. Jutányos beszerzési forrás. 
(710—XXVI—13) 

N É P T A N Í T Ó K l a p j a 
Előfizetési felhívás 

N É P T A N Í T Ó K L i ! M . í - n i 
ELŐFIZETÉSI ÁB: 

10 kor. — fill. 
5 kor. — fill. 
2 kor. 5 0 fill. 

E g é s z évre 
F é l é v r e 
N e g y e d é v r e 
Előfizetést naptári évnegyed szerint k ikerekí te t t egy 
évnegyednél kevesebb időre n e m fogadmik el, s az elő-

fizetési pénzek ezen igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
B u d a p e s t , X. ( V á r ) , I s k o l a - t é r 3 . s z á m . 
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BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 
kolaberendezé-

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára. 

Kívánatra meg-
küldi ú jonnan 

kiadott á r jegy-
zékét iogyen és 

bérmentve. (1415—10—3) 

Fontos a te jgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi-, 
erő - és turbina - hajtásra, úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszállítás-
hoz, vaj- és sajtgyártáshoz leg-
előnyösebben szállít az Első magy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

Fuchs és Schlichter, 
BUDAPEST, VI., Jász-atoa 7. sz. 

VÄTKTVITFI f F r i s s TaJat> é v i kötés mellett, 
V Ü J Ü l V 11 EL • minden mennyiségben a legma-

gasabb árakon átveszünk. 
Árjegyzékek, költségvetések, tervek Ingyen 

' • ' ( 8 1 0 — X I I — 6 ) és bérmentve. 

Elismert legjobb 
használati őra a svájci Rosskopf-óra 8 kor. I. rendű 
ébresztő-óra 4 kor. 5 évi jótállás. Kapható csakis 
SCHILLER S. és J . óra- és ékszer-üzletében. Buda-
pest, IV., Királyi Pál-utca 12. (1228—X—4) 
Javítások precis kivitelben, olcsó árban. 

ERDÉLY És SZABÓ 
BUDAPEST, VII., KÁROLY-KÖRÚT 3. 

Telefon 42—05. (1577-26-2) 

Kémiai, fizikai műszerek , 
te rmésze t ra jz i eszközök és 

m i n d e n n e m ű tanszerek, 
nép-, közép- és felsőbb is-

ko lák számára. 

Üvegtechnikai intézet. 
Jutányos árak. 

Kedvező lizetési föltételek, iß Gyors szállítás. 

Gazdasági ismétlő-iskolák 
kitűnő eredménnyel használhatják VADAY JÓZSEF 
„VINCELLÉRKÖNYV" című müvét a szőlőmívelés 
gyakorlati tanításánál. Kapható a szerzőnél, Nagy-
váradon. Példányonként 80 fillér, tömegesebben 60 
és 55 fillér kedvezményes árban. (1544—III—2) 

i M b b í h í Megjelent okt. l-én. m m m m a ^ m ^ m 

24 eredeti, dallamos praeludium utalványon 
csak 1-50 kor. ; utánvét 55 fillérrel több. ZÁMBÓ 

KÁROLY, Szeged 6. (1597—V—2) 

M i t 1 TUT U N T I a » K I S MUZSIKUS" II. füzete, 
IHßuJCLßl l 1 : 50 magyar dallal ! Ára 80 fillér. 
„Szövegkönyv" azl—II. füzethez. 100 dalszöveggel 40f. 
JÓSVAY GABOR k.-tanító, Poroszló, Heves megye. 

(1495-111—3) 

Ingusz I. és Fia 
népiskolai tankönyv-kiadványai : 
Kun—Fülöp -Csath gazdasági ismétlő-iskolai olvasó-

Bolti ár 1 kor. Nettó ár 84 fillér. 
Csík János ABC Bolti ár — K 50 fill. 

„ „ II. olvasó . . . . 77 n 77 60 77 

„ III. „ r> » 77 80 77 

IV „ „ 1 ». „ . . . . n 77 1 „ — 7» 

Sófalvy-Pataky fonomimikaiabc 77 » 77 24 77 

Vezérkönyv hozzá 77 77 77 10 77 

Kovács Maurer szavalókönyv 
iskolai ünnepélyekre . . » n Y> 50 77 

Zaray Ödön földrajz a népisk. 
IV. oszt. számára . . . . n n 77 60 77 

Értesítő-könyvecske ?7 » 77 12 77 

Most jelent meg: 
Fényes, Jézus gyermekei. Ima-

könyv a kath. népisk. ifjú-
ság számára Bolti ár: kötve 56 fill. 

Nagy képes árjegyzékünket bérmentve bár-
kinek megküldjük. (1576-II-2) 

Mutatványszámokat csak a bolti ár kétharmadrészé-
nek beküldése ellenében küldünk bórmentve. 

Arad, Ingusz I. és Fia. 

> • «i» • • m ' B ^ . S 

M 

i « » 
k 
t « 
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i 
N 

T a n h i i n y v e È i 

elemi és polgári, tanító-, tanítónö-
képezdék, valamint az ország összes 
tanintézetei számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá : Általános nyelvtudományi 
j e g y z e t e k Gyulai Á g o s t tanártól, Föld-
rajzi j egyze tek Röhn J. tanártól. Ter-
mészetrajz i j egyze tek dr. Vangel 
Jenőtől és történelmi jegyzetek Lov-
osanyl Gyula tanártól a polgári iskolai 

tanítóképző számára kaphatók 

TOLDI LAJO§ 
könyvkereskedésében, 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r . , 
F ö * u t c a 2 - i k s z á m . 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
(1267—XV—6) 
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T D » L y w e l i Sl 
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C Z E R E T E T T E L VALÓ N E V E L É S 
û E S JÁTÉKOS TANÍTÁS ^ r 
szolgálatában állanak Dr. GÖÖZ JÓZSEF ok-
leveles elemi iskolai tanító és okleveles közép-
iskolai tanár reformművei. Tanító és tanuló 
munkáját legalább tízszeresen megkönnyítik. 
1. „Hangutánzó olvasás- és írástanítás." ( T a n í -
tók Útmutatója, II. rész.) Ára 3 K. Kötve 3 ko-
rona 40 fillér. Eng. 1903. évi 2088. ein. sz. a. 
2. „Hangutánzó képes ÁBÉCÉ" (eredeti gyer-
mekbetükkel). Ára kötve 60 fillér. Engedé-
lyeztetett 1903. évi 2429. elnöki szám alatt. 
3. „Tanítók Útmutatója, III. rész." Tartalma : 
a) Játékos Rajzolás ; bj Kézügyesítő Játékos 
Foglalkozás ; cj Játékszerű Testgyakorlat ; d) 
Mese és Versike ; e) Eredeti Magyar Gyermek-
dalocskák. Ára kötve 3 korona 40 fillér, -fa 
Szerzőnek saját kiadása ; ezt nála is lehet ren-
delni. Budapest, II., Zárda-utca 39. Mind-
három könyv kapható LAMPEL RÓBERT 
(Wodiáner F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyv-
kereskedésében Budapesten, VI., Andrássy-út 21. 

(1594—III—2) 

K é z i m u n k á k 
s hozzávaló anyagok legnagyobb 

raktára 
C z a m r a R ó b e r t 

B U D A P E S T , 

IV., Párisi-utca 5. (a volt Zsibárus-u.) 
Legnagyobb rajzterem. 

Elismerő nyilatkozat az Erzsébet állami nőiskolától. 
Iskoláknak árengedmény. (157-20-14) 

! T E N E R I F F A ! 
női kézimunkát, valamint a hozzátartozó anyagot, to-
vábbáösszes horgoló-, kötő-, Smyrna-és struc-panmtok. 
Congre Iiis, Illet Marly- és Tull-szövetek. I'oiiitlae-

szalagok és rajzok legolcsóbban beszerezhetők : 

= W I E G t e s t v é r e k n é l , = 
BUDAPEST, V., Beák Ferenc utca 16. 

Tanítónők rabattban részesülnek. 
E r z s é b e t - t a n i n t é z e t s z á l l í t ó j a . 

! T E N E R I F F A ! 
(1103—X—5) 

„JÉZUS KRISZTUS SZÜLETESE" 
című karácsonyi PÁSZTORJÁTÉK kapható 
30 fillér ár és portóköltség ellenében Tolcsván 

(Zemplén-Hegyalja), SZTARECZKY GÉZA 
tanítónál. (1520-111—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XI. bővített kiadás. 256 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 36, díszben 50 fillér, li-ik könyv ingyen, 24 ol-

dalas kotta ingyen. Köbölkút, (Észtergom m.). 
(1601— XX-1) 

P Á R T O L J U K A H O N I I P A R T ! 
a miniszterileg ajánlott s 

többszörösen kitüntetett, mély fekete, 
hamar száradó, tartós és használatkész 

" P v n n p n szállítja J2 I ct-LLUU többször 
amar száradó, ts 

Iskolatábla-mázat, 
Egy '/i bádogszelence '/< klg. 18 m2 ter. kor. 7.— 

„ '/a „ 3,4 „ 9 m-' ter. „ ,'!.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2. — 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Üj mázolás i és vonalozási utasítással. 

(1633 - V - l ) 
Greschik Gyula, 

L Ő C S É N . 

E g y p o s z t ó á r ú l i á z 
csődbejutása folytán sikerült egy nagy raktár finom 
bel- és külföldi gyapjúszövetet megvásárolni, ennél-
fogva azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy míg 
ezen finom gyapjúszövet-készlet tart, készítek saját 
elsőrangú fértíszabó-műhelyemben mérték után egy 
teljes őszi férfiöltönyt vagy télikabátot a legfinomabb 
hozzávalóval s a legdivatosabb szabásban, 12 forintért, 
fekete, sötétkék, szürke és barna színben. Kérném a 
t. megrendelni szándékozó urakat, hogy rendeléseiket 
minél előbb esznözöljék, mert ezen finom gyapjúszövet-
készlet előre láthatólag nem tart sokáig. Minták a 
nagy forgalom miatt nem küldhetők. Vidéki rendelé-
seknél kérném a mértéket elküldeni, vagy egy viselt 
ruhát. A megrendelt ruhák 5 nap alatt készülnek el és 
utánvét mellett szállíttatnak. Lichtmann Sándor, 
férfiszabó-mester. Budapest, VlLn., Rottenbiller-utea 
4 b. szám. Kívánatra a fenti szövetekből szétküldök 
egy teljes férfiöltönyre elegendő 3 méter szövetet 
5 forintért, utánvét mellett. (1316—12—6) 

hivatalos összeállításban az 1904—5. tanévre meg-
jelentek az áll. elemi isk. 

tanító- és tanítónőképezdék, 
valamint az (1318—X—5) 

áll. polg. isk. tanító- és tanítónő- (Erzsébet-
nőiskola) képezdék részére. 

Kivánatra bárkinek ingyen és bérmentve küld : 

T O L D I L A J O S 
könyvkereskedése, 

BUDAPEST, II. ker., Fő-utca 2. sz. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

Megkaphatja e lapot m inden magyarországi népoktatás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - in tézetek egy pé ldányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előf izetés i á r : Egy evre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva ta lba küldendők. 

A h i rde té sek á rszabása . — A pályázat i h i rde tésekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az Ily 
módon mindenki által k iszámítható hirdetési díj előre kü ldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dijak is 
e lőre a k i adóh iva ta lba küldendők. 
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K é z i r a t o k a t n e m a d u n l t v i s s z a . . 

Tanítsunk az életnek. 
Aki mélyebben tekint a társadalom 

zakatoló gépezetébe s keresi az egyes 
fölmerülő jelenségek indító okait : lehe-
tetlen, hogy megdöbbenéssel ne szem-
lélje korunk erkölcsi hanyatlását. 
Nyilvános életünkben a durvaság és 
erőszakosság oly szomorú példáival talál-
kozunk, melyek méltán a legnagyobb 
fájdalommal tölthetik el a nemesebben 
érző emberbarát lelkét. Habár számosak 
azok a jelenségek is, melyeket a lelki 
öröm jóleső érzésével szemlélhetünk, s 
melyek vigasztaló voltuknál fogva tanú-
ságot tesznek arról, hogy vannak jó és 
könyörületes szívek, melyek szeretettel 
telvék kedvezőtlen körülmények között 
tengődő embertársaik iránt: ezeknek a 
jelenségeknek ragyogó fényét elborítja 
az érem másik oldalán ijesztő sö-
tétség. 

Serdülő gyermekek, az életet alig 
ismerő tanulók megsértett „becsület-
érzésből" öngyilkosságot Követnek el; 
az asszony férjét öli meg*, a fiú anyját, 
ki utolsó pénzét nem alferja neki pálin-
kára adni; serdülő leánj^ak nem me-
hetnek a megtámadtatás veszélye nélkül 
az utcán keresztül; az iparlovagság leg-
különfélébb nemei virágoznak ; rosszat 
nem sejtő járó-kelőket késsel támadnak 
meg, s ki tudná elszámlálni a raffinált 
gonoszságok és csalások ezernyi nemét, 

melyek az emberre úton-útfélen lesel-
kednek. 

A nép nagy részénél az erkölcste-
lenség kétségen kívül a nyomor, a szük-
ség s az ezek nyomán meggyengült 
ellenállási képesség következménye ; 
kisebb részénél az el nem nyomható 
élvezet- és bírvágy az oka. Az ember-
nevelés szempontjából a lélektani és 
kriminalisztikai tapasztalatok alapján 
lehet állítani, hogy sem a szigorúbb 
törvények, sem a keményebb bünte-
tések az állapotokat ós bajokat nem 
szüntetik meg. A büntetés-csak a bűnöst 
éri, de nem szárítja ki a bűn for-
rását. A bűntettek és büntetteiáék 
statisztikája bizonyságot tesz arról, hogy. 
ha a vétkesek el is vették büntotésöketf 
a bűntettek nem csökkenték, sőt' nagy 
mértékben szaporodtak. A baj forrásáty 
kell bedugni, amennyire lehet, s akkoiy 
kevesebb embert kell a fogházakba és 
börtönökbe küldeni. 

Nem érezzük-e, mikor a törvényszéki 
tárgyalásokat olvassuk, hogy a művel-
tebbeknek csak előítéleteit, lomhaságát, 
gyávaságát és önzését kellene megszün-
tetni, hogy a maguk részéről is az 
embernevelés szolgálatába állva; a vi-
szonyok javulását előidézni segítsék? 

És mit tehet erre nézve az iskola? 
Csak egy felelet van erre: Tanítsunk 

többet az életnek ! Sokat és régóta 
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hangoztatott jelszó ; de, úgy látszik, nem 
sokan értik, vagy úgy értik, hogy a 
gyermek az iskolában valami mester-
ségre is taníttassák. Pedig nem ezt 
jelenti. 

Az iskola a gyermekben nem eléggé 
tartotta szem előtt a leendő polgárt. 
Hogy értem én ezt1? Úgy értem, hogy 
a mi tanterveink szerint a polgári jogo-
ka t és kötelességeket az elemi iskola 
5. és 6. osztályában tanítják; a polgári 
iskolában az 5. osztályra vannak elő-
írva. Ha már most igen sok elemi isko-
lai tanuló csak az elemi iskola 4. osz-
tályát végzi, a polgári iskolában pedig 
nem jut az 5. osztályig, egész tanulási 
ideje alatt nem hall semmit sem a sza-
badság, jó és kötelesség fogalmairól, 
melyeket ismerni elengedhetetlen köte-
lessége a leendő honpolgárnak. Legföl-
jebb a történelmi olvasmányok kapcsán 
hall valamit, de oly keveset, hogy az 
be nem vésődhetik elméjébe. 

Erre pedig több szüksége volna, mint 
a spanyol folyókra, az amerikai hegyekre 
s egyéb oly dolgokra, melyeket kínnal 
beemléz, hogy ismét elfelejtse. Ezekből 
a népiskolai tanulónak semmi haszna 
sincs az életben; míg saját falujának, 
szülőhelyének környékét, útjait, vizeit 
alig ismeri. És -— valljuk meg — nép-
iskolai tanításunknak egyik fájdalmas 
bibéje a földrajztanítás. Pedig a hazai 
föld ismerete mellett megismerkedhet-
nék a tanuló — habár cum grano 
salis — mindazokkal a törvényekkel 
is, melyeket fiatal elméje fölfoghat, 
hogy tudja, mit szabad mint leendő 
polgárnak tennie, mit nem szabad. Ne 
tanítsunk bizonyos dolgokat, melyeket 
a gyermek nagynehezen beemléz, meg-
terhelve szellemi gyomrát egész az 
undorig, s amelyek neki az életben 
semmi hasznára sincsenek. Mert kevésbbé 
szükséges a gyermeknek tudni, mely 
úton vezette Xerxes Görögországba 
seregét, mint azt, mely úton érhet a 
szomszéd faluba. 

„Itt születtem én ezen a tájon" — 
énekli a mi szabadságharcunk halhatat-
lan dalnoka egyik legszebb családi költe-
ményében. És valóban, itt születik 
minden magyar ember valamelyik kis 
helyen, s csak kevés azok száma, akik 
messze elszármaznak onnan, s ha el is 
származnak valahová a haza határain 
belül, életműködésük mégis csak több-
nyire kisebb körre van szorítva; s az 
a fő, hogy ismerje jól azt a tágabb 
hazát, mely táplálja és élteti; melyben 
gyermekéveit élte le, melyben hazája 
nyelvét hallja rokonlelkek ajkáról. En-
nek a földnek rögét kell megszeretnie, 
ennek a hazának törvényeit kell meg-
ismernie, hogy akaratlanul is meg ne 
botoljék akkor, mikor nem is sejti. 
Ebből a honi rögből kell. hogy áldás 
fakadjon részére, [tt kell neki meg-
tanulnia a munka szeretetét, hogy be-
csületes munkája nyomán a föld és a 
törvények áldását élvezze ; itt kell a 
csüggedőnek részvevő szívekre találni, 
a betegnek gyógyítókézre, a kétségbe-
esőnek segítő támaszra. 

Ha minden gyermek a hazai föld sze-
retetében s a törvények ismeretében és 
tiszteletében fog fölneveltetni, nem fog-
nak az femberek oly távol állani egy-
mástól; nem lesz az egyik puszta ön-
zésből ellensége a másiknak, s nem 
lehet a faluról is azt mondani, amit a 
városról már régen mondanak, hogy 
benne a házak közel vannak egymás-
hoz, de az emberek távol esnek egy-
mástól; hanem a szeretet, ez a nagy és 
hegyeket mozdító hatalom, nemcsak 
ajakán lesz az embereknek, hanem a 
szív forrásából fakadva, az erkölcsi el-
fajulásnak gátat fog vetni s a társa-
dalmi békének is hasznos szolgálatot 
fog tenni. 

Yegye ki az iskola ebből a munká-
ból a maga részét, amit most már 
annál könnyebben is megtehet, mert 
az ifjúsági egyesületekben oly eszköze 
van, mellyel, amint már az eddigi ta-
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pasztalatok is mutatják, igen sokat 
tehet a nép erkölcsi, szellemi és anyagi 
életének, jólétének emelésére. 

(Budapest.) Hevesi ( Hoffmann) Mór. 

Népiskolai ifjúsági könyvtárak. 
Most, hogy Berzeviczy Albert miniszter 

rendeletet adott ki a népiskolai ifjúsági könyv-
tárak szervezése tárgyában, szükséges ez aláb-
biakat elmondani. 

A miniszteri rendelet fölhívja a tanfelügyelő-
ségeket, kirendeltségeket, hogy készítsék el és 
terjesszék föl a tankerületeikben lévő minden 
egyes állami és az államtól segített községi 
elemi népiskola hiteles jegyzékét, amely iskolák 
számára ifjúsági könyvtár-típusok megrende-
lendők. E jegyzékben kimutatandó, hány 
tanítója van az illető iskolának, mennyi volt a 
mindennapi iskolába járó növendékek mult évi 
száma, mennyi pénz folyt be a beírásokból, 
van-e az iskolának már most is ifjúsági könyv-
tára s hány műből áll, melyik könyvtár-típus 
rendelendő meg az iskola számára ? Ennek 
költségeire mennyi fordítható a beíródíjakból 
s mennyit kellene állami segítséggel pótolni? 
A jelentések október 15-éig voltak beadandók. 
A miniszter e jelentések után fogja az ifjúsági 
könyvtárakat megrendelni, még pedig minden 
fönt nevezett iskola számára egyszerre. 

Minekelőtte észrevételeinket elmondanék s az 
ifjúsági könyvtárak nagy fontosságát kiemelnők, 
rá kell mutatnunk a Népiskolai Ifjúsági Könyv-
tárakat Intéző Bizottság ama szép és nehéz 
munkájára, amellyel a meglévő ifjúsági iratokat 
a legnagyobb lelkiismeretességgel és tudással 
megrostálta ós kijelölte a követendő helyes utat. 
Elvezettel olvastuk ugyanis a Néptanítók Lapja 
f. évi 36. számában Tóth Rezső dr. előadó 
lelkesedéssel megírt alapos tanulmányát, amely 
a mai fölületes és mégis nagyhangú munkák 
közül jóleső kivételkép tűnik föl. 

Megjegyzéseiből, mint kiválóan fontosakat 
okvetetlenül ki kell emelnünk a következőket, 
hogy ki-ki lássa, mi kép en kell írni s a meg-
lévő anyagból a jókat kiválogatni : 

„A gyermeknek a legjobb is épen csak hogy 
elég jó !" 

A maga nemében klasszikus ifjúsági mű épp 
oly értékes és épp oly ritkaság, mint általában 
a „klasszikus" s épen azért az ilyen mű bizo-
nyára elsőrendű alkotás nemcsak az ifjúsági 
irodalom, hanem általában az irodalom maga-
sabb és egyetemesebb szempontjából is. Vagyis 
a jó ifjúsági mű épen olyan becses s meg-
írása épen olyan nehéz, mint a felnőtteknek 
szánt kitűnő nagy munka. 

Az ifjúsági író és a felnőttnek dolgozó író 
között nincsen is más különbség, mint az 
olvasó közönség különbözősége. 

Tekintve a gyermek fogékony lelkét, a stílus 
ereje, a nyelv tisztasága az ifjúsági iratokban 
még jobban megkövetelendő, mint a nagy 
irodalomban. Épen azért nagy szigorúsággal 
kell az ifjúsági iratokat megválogatni már csak 
ebből a szempontból is. 

Az ifjúsági irodalom legyen előkészítő isko-
lája a nagy irodalom szeretetének. 

Nagy fogyatkozása ifjúsági irodalmunknak, 
hogy jó részben novellisztikus jellegű ; ismeret-
közlő, a tudományt népszerűsítő ifjúsági iroda-
lomról nálunk ez idő szerint alig lehet szó. 
Talán száz novellisztikus ifjúsági iratra esik 
egy-egy ismeretterjesztő, tíz jó ifjúsági elbeszé-
lésre egy jó ismertközlő könyv. Pedig égető 
szükség van ilynemű munkákra is. 

Nagy baj a helytelen tárgyválasztás is. Egy-
felől romantikus, hihetetlen túlzó és szertelen 
meséket hajszolnak, másfelől jelentéktelen, apró 
gyermekdolgokkal állnak elő, ahelyett, hogy a 
felnőttek életét, törekvéseit, nemes céljait állí-
tanák a gyermek ambíciója elé. 

Sok hiba van a fordításos munkáknál is, ahol 
nem ügyelnek a magyar gyermek jelenére, 
jövőjére, környezetére s fejlődő nyelvérzékére. 

A leányoknak írt olvasmányok szintén fogya-
tékosak és egyoldalúak. E téren a mintaasszo-
nyok, a jó, föláldozó anyák s a történeti női 
jellemek volnának jó témák. 

Szükség volna egy szemelvényes kis bib-
liára, egy versgyűjteményre, egy népdalgyűjte-
ményre, klasszikus íróink földolgozására, törté-
neti élet- és jellemrajzokra, egyszerű, vilá-
gos természettudományi iratokra, földleírásra, 
temészetrajzra, alkotmány-magyarázatra stb. stb. 

43* 



1022 
NÉPTANÍTÓK LA P J A . 42. SZÁM. 

Látni való, hogy a Bizottság derekas munkát 
végzett s az előadó szeretettel foglalkozott e 
fontos tárggyal. Tökéletesen igaza van aján-
lataiban. A Schmidt Kristófok és Hoffmann 
Ferencek mondva csinált kora lejárt. Nekünk 
értelmes, eszes, gyakorlati, vallásos, dolgos 
demokrata magyarokat kell nevelnünk. Ezeket 
kell tehát szem előtt tartanunk az ifjúsági 
iratoknál is, amelyek részint előkészítői, részint 
kiegészítői s betetőzői oktatásunknak. 

De az általános célon fölül egyébre is ügyel-
nünk kell : a jövő magyarság céljára, élethiva-
tására s nehéz küzdelmeire, amelyet a létért 
való harcban kell kifejtenie. 

Olvasmányaiban tehát ezekre is elő kell 
készíteni. Minta-gazdák, minta-iparosok, minta-, 
kereskedők és praktikusán gondolkodó pol-
gárok is sűrűn szerepeljenek e füzetekben. 
Óvni kell ügyesen megírt történetekben a ki-
vándorlástól, a pálinkaivástól, a túlzó szociáliz-
mustól. Meg kell kedveltetni a hazát, a földet, 
a munkát, a polgári erényeket, a vallást s 
mindent, ami szép és nemes. Épen azért nem 
kell sajnálni az áldozatot, az írók jó díjazását, 
a pályatételeket, mert hiszen mindezek busásan 
kamatozó tőlcebefektetések. Csak így lehet a 
mainál jobb, könyvszerető nemzedéket nevelni. 

(Szeged) Sassi Nayy Lajos. 

A magyar nyelv elterjesztésére 
vonatkozó régibb intézkedések 

történetéből. 
Az 1774-ik évi december havában erősítette 

meg Mária Terézia királynő a bécsi „Udvari 
tanulmányi bizottság" által készített „Allge-
meine Schulordnung" címen ismeretes iskola-
szervezetet s néhány nappal később mái-
Magyarországban, Pozsonyban is erélyesen 
hozzáfogtak annak az érvénybeléptetéséhez, anél-
kül, hogy erre nézve a magyar országgyűlés 
véleményét kikérték, meghallgatták volna. S a 
magyar nemzet megsemmisítésére törekvő 
aknamunkának sok ideig senki sem állotta útját. 
Nem ütközött meg azon senki sem, hogy a 
bécsi kormány a nemzet törvényhozó testületé-
nek a hozzájárulása nélkül udvari rendeletekkel 
arra kényszerítette hazánk főkormányszékeit, 
hogy ezek a „Schulordnung"-nak az érvényesí-
tését a magyarországi iskolákra nézve is elren-
deljék; de akadtak olyan vármegyék, amelyek 

hálairatokat intéztek a közoktatásügy emelése 
érdekében fáradozó főkormányszékekhez. Nem 
csudálható ezért, hogy a magyar urakból álló 
helytartótanács a saját jószántából csakhamar 
fölszólította hazánk egyháznagyjait, hogy a 
német nyelvet, amelynek elterjedése az országra 
nézve rendkívüli előnyökkel járna, minden egyes 
iskolában nagy gonddal ápoltassák, taníttassák 
s a papnövendékek közé csak oly egyéneket 
vegyenek föl, akik a német nyelvben már tel-
jesen jártasak, nehogy épen az alsóbbrendű 
papságnak a német nyelvben való tudatlansága 
akadályt gördítsen a „ Schulordnung " -nak 
keresztülviteléből s a német nyelvnek az el-
terjedéséből az országra származható áldások 
elé. —- Ilyen rendeletet annakelőtte a főkor-
mányszékek a magyar nyelv elterjesztésének az 
érdekében még soha sem intéztek volt hazánk 
főpapjaihoz, egyházi főhatóságainkhoz. 

A „Schulordnung" veszedelmes voltáról még 
csak sejtelme sem igen lehetett kezdetben a 
magyar nemzet nagy többségének ; mert az 
nem érintette, nem támadta meg a nemesség-
nek, a városi polgárságnak és az akkori ma-
gyar tudósvilágnak a bálványát: a latin nyel-
vet, sőt még a magyar nyelvnek, valamint a 
többi, e hazában dívó nyelveknek is kedvezni 
látszott, csakhogy föladatát, a német nyelvnek 
országszerte való elterjesztését minél könnyeb-
ben és biztosabban megoldhatóvá tegye. Az 
„Allgemeine Schulordnung" rendelkezése követ-
keztében jelentek meg a XVIII-ik század utolsó 
negyedében a bécsi kormány jóvoltából azok 
az igen hasznavehető népiskolai magyar, hor-
vát, román, szerb stb. nyelveken kiadott kézi-
könyvek, amelyeknek egy részében az eredeti 
német szöveg is külön volt nyomatva, hogy a 
német nyelv terjesztésének a munkája ezzel is 
megkönnyíttessék. Nem hiányoztak e könyvek 
közül a magyar, tót, horvát, szerb stb. nyelven 
írt német nyelvtanok sem ; mert hát, hiszen az 
volt a cél, hogy hazánk nem német ajkú tanulói 
a német nyélvet már a népiskolákban könnyű 
szerrel elsajátíthassák. 

Az „Allgemeine Schulordnung" életbelépte-
tése már javában folyt, amikor a protestáns 
egyházak és a római kath. egyház főpapjai 
annak a végrehajtása ellen fölemelték szavu-
kat. A protestánsok azért tiltakoztak a „Schul -
ordnungnak" a saját iskoláikban való erőszakos 
keresztülvitele ellen, mert ez a törvények által 
biztosított jogaikat sértette. A római kath. fő-
papoknak pedig a Felbiger osztrákországi tudós 
főpap és pedagógus által írt káté ellen volt 
erős kifogásuk, amiért is ennek az elterjesztése 
ellen tiltakoztak; de emellett a magyarországi 
róm. kath. iskolaügynek az ő hozzájárulásuk nél-
kül való elintézésében ők is a magyarországi 
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róm. kath. egyház jogainak a megcsorbítását 
látták és ezért mindent megtettek arra nézve, 
hogy hazánk közoktatásügyét ne az osztrák 
„Schulordnung", hanem egy külön, Magyar-
ország számára megalkotandó olyan iskolai 
szabályzat szerint szervezzék, amely a magyar 
főpapság kívánságait is figyelembe veszi. 

Ezeket látván és tapasztalván a bécsi kor-
mány, még abba is belenyugodott, hogy Magyar-
ország számára külön iskolai rendszer készít-
tessék; de gondja volt arra, hogy abban a 
német nyelv terjesztésére vonatkozó intézkedé-
sek figyelmen kívül ne hagyassanak. El is ké-
szült és ki is adatott ezért már 1777-ben a 
magyarországi „Ratio Educationisu, amely 
minden tekintetben édes testvére volt az osztrák 
iskolai rendszernek, amely azonban egyben-
másban még a magyar nemzeti igényeket is 
figyelembe vette, de amelyben a magyar nyelv-
nek mégis igen alárendelt szerep jutott, a ma-
gyar nyelvnek elterjesztéséről pedig épen nem 
történt intézkedés. Ezért is ezt a királyi iskolai 
rendszert még József császár is jóváhagyta, 
akinek az uralkodása alatt a tankerületi fő-
igazgatók és közegeik a német nyelv terjesz-
tését még erélyesebben sürgették, mint Mária 
Terézia királynő életében. 

Mindazonáltal sem a „ Schulordnungnak ", sem 
pedig a „Ratio Educationis" című iskolai rend-
szernek az életbeléptetése nem sikerült hazánk 
igen nagy részében olyan mértékben, mint 
aminőben ezt a bécsi kormány óhajtotta, várta. 
Csakis a királyi városokban, a katonai határ-
őrvidékeken és a kincstári uradalmakban történt 
ez meg minden nagyobb nehézség nélkül, mert 
ezeken a helyeken a főkormányszéki intézkedé-
sek még azokat a pénzforrásokat is meg tud-
ták nyitni, amelyek a szükségeseknek mutatkozó 
iskolák fölállításához, a régieknek újjászerve-
zéséhez és fönntartásához megkívántattak. Az 
ország egyéb részeiben, legalább Mária Terézia 
uralkodásának az idejében, főleg a rendszer 
érvényesítéséhez szükséges anyagi erőnek a 
hiánya miatt nem lehetett a kormányszékek 
által kiadott rendeleteket végrehajtani ; később, 
II. József alatt pedig, különösen a híres 1784. 
évi császári parancs kibocsátása után meg még 
az előtérbe lépő politikai mozgalmak is erős 
gátat emeltek a német nyelv elterjesztését célzó 
iskolarendszer érvényesülhetésének. 

Az 1784-ik évi május havában kiadott híres 
császári parancs a következő pontokat foglalta 
magában: 1. Magyarországban az 1784-ik évi 
nov. első napjától kezdve a kormányszékeknél 
minden ügy német nyelven tárgyaltassék, ki-
vévén a peres ügyeket, amelyek még egy évig 
latin nyelven folytathatók. 2. Az 1785-ik évi 
november elejétől fogva a vármegyék, királyi 

városok, kerületek és a kamarai hivatalok 
teendőiket mind német nyelven végezzék. 3. Há-
rom év múlva a törvényszékek is mind német 
nyélven tárgyalják és intézzék el a fölmerülő 
peres ügyeket. 4. A papi rendbe és a hiva-
talokba ezentúl senkit sem szabad befogadni, 
aki a német nyelvet alaposan nem tudja. 5. A 
tudományos iskolákba is csak azok a tanulók 
vehetők föl, akik a német írásban és olvasás-
ban eléggé jártasak. 

II. Józsefnek ez a parancsa elég világosan 
megértette már a magyar nemzetnek alkot-
mányos jogokkal bíró fiaival ép a magyar tudós-
világgal, hogy miért akarta a bécsi kormány 
hazánkban a német nyelv elterjesztését célzó 
iskolai rendszereket és szervezeteket meghono-
sítani. Vérig sértette a nemesség büszkeségét 
a császár professzoroskodó rendelete, amely 
megkövetelte tőlük, hogy a német nyelvet oly 
alaposan elsajátítsák, és pedig igen is rövidre 
szabott idő alatt, hogy minden közügyet néme-
tül legyenek képesek elintézni. Szentségtörést 
látott a legtöbb művelt magyar ember abban, 
hogy Il-ik József a latin nyelvet, a magyar-
ságnak ezt a régi bálványát a porba akarja 
döiiteni és helyébe az oltárra a német nyelvet 
szándékozik fölállítani. A magyar nemzet igen 
sokat eltűrt 1784-ig is II. József kormányától ; 
de ezt a megalázó ostorcsapást már még sem 
volt képes erős fölháborodás nélkül elviselni. 
Fölébredt ettől a magyarságban a régóta 
szunnyadozó nemzeti önérzet, amelyet napról-
napra erősebben szított és fokozott az a lelki-
ismeretet háborgató tudat, hogy a magyar 
államélet függetlenségét s az ország alkotmá-
nyát fenyegető veszedelmet önmaguk, a mű-
veltebb magyar hazafiak, idézték föl azzal, hogy 
nemzeti nyelvüket teljesen elhanyagolták s az 
ősi magyar erkölcsöket, szokásokat idegenekkel 
fölcserélték és magyarságukból kivetkőzvén, 
saját véreiket : az egyszerű magyar köznépet 
lenézték, semmibe vették. Érezték, hogy ezek 
a saját nemzetük ellen elkövetett bűnök báto-
ríthatták csak föl a bécsi kormányt arra, hogy 
a magyar nemzet ősi jogait megtámadják és 
Magyarországnak az egységes osztrák biro-
dalomba való beolvasztását megkísértsék. 

A fölzaklatott magyar nemzeti önérzet 
II. József életének utolsó éveiben már oly 
hatalmas hullámokat vert, amelyek megrendí-
tették a trónt s veszedelemmel fenyegették az 
ország békéjét. Ezeknek láttára II. József nemes 
lelkének legmagasztosabb érzelmétől indíttatva, 
halála előtt három héttel, az 1790-ik évi 
január 28-án kiadott rendeletében eltörölte a 
magyar nemzet jogait sértő összes újításait s 
mindent visszahelyezett abba az állapotba, 
amelyben azok az 1780-ik évben voltak, csu-
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pán azoknak az intézkedéseinek az érvény-
ben hagyását kívánta, amelyek a vallástüre-
lemre, a lelkészi állások szabályozására és a 
jobbágyság sorsának enyhítésére vonatkoztak 
volt. 

Nem sorolom föl itt a II. József életében 
keletkezett nagy nemzeti fölbuzdulás egyes 
jelenségeit ; de fölemlítem e fölbuzdulás ered-
ményei közül a következőket: 

II. Lipót királyunk, amint trónra lépett, a 
magyar alkotmányt teljesen helyreállította s 
uralkodásának már a kezdetén, az 1790-ik évi 
április havában megparancsolta a magyarországi 
főkormányszékeknek, hogy a magyar nyelvet, 
amely hazánkban nemzeti és országos, kiváló 
figyelemben részesítsék s annak kiművelésére és 
elterjesztésére nagy gondot fordítsanak, különösen 
az idegen ajkú köznép által lakott vidékeken. 
Az 1790/91. évi országgyűlés, amelynek a 
naplója is magyar nyelven vezettetett, több 
igen fontos törvénycikket alkotott a közok-
tatásügyre nézve is. Fölemlítem ezek közül itt 
a XV. és a XVI. törvénycikkeket. A XV-ik 
törvénycikk már kimondta, hogy a közoktatás, 
a felségjogok épségben tartása mellett, az 
országgyűlés által rendezendő ; a XVI-ik pedig 
elrendelte, hogy a magyar nyélvet az ország-
ban létező összes iskolákban tanítani kell, hogy 
így azt a leendő tisztviselők mind mennél alapo-
sabban elsajátíthassák. Az országos hatóságok 
és a közigazgatási hivatalok ügyviteli nyelvéül 
azonban meghagyatott a latin nyelv, amelytől 
őseink megválni nem tudtak, nem akartak. 
Még II. József kormányának a nyilt föllépése, 
erős támadása sem volt képes a magyar ne-
messég nagy többségét meggyőzni afelől, hogy 
halálos veszedelem fenyegeti nemzeti létünket, 
független állami életünket, ha a magyarság 
nemzeti nyelvünk kiművelését és az ország 
idegen ajkú népei között való elterjesztését 
tovább is halogatja, semmibe veszi. Ennek 
tulajdonítható, hogy sem annak a királyi pa-
rancsnak, amely a magyar nyelv kiművelését 
és elterjesztését a főkormányszékeknek meg-
hagyta; sem annak a törvénynek, amely nem-
zeti nyelvünk tanítását hazánk minden egyes 
iskolájára nézve elrendelte, a XVIII-ik század 
végéig nem igen mutatkozott foganatja, ered-
ménye, holott I. Ferenc királyunk az 1796-ik 
évi június 7-én kelt udvari rendeletében ismé-
telve is megparancsolta, hogy „Magyarországon, 
kivévén a külföldieket, senki a magyar nyelv 
tanulása alól föl ne mentessék és hogy a ma-
gyar nyelv tanítói az ezen tantárgyra vonat-
kozó vizsgálatok alkalmával növendékeikkel 
szemben szigorúak legyenek." 

Be kell vallanunk, hogy elődeink, mihelyt 
látták, hogy a II. József által reájuk paran-

csolt német nyelv tanulásának a keserveitől 
szerencsésen megszabadultak, nemzeti nyel-
vünket a latin nyelv kedvéért ismét mindenütt 
háttérbe szorították s még az iskolákban is 
elhanyagolták. Sajnos, szóról szóra beteljesült, 
mit D. Deesy Sámuel az 1790-ben megjelent 
„Pannóniai Fénix című müvének a 79. §-ában 
a nagy nemzeti fölbuzdulásra nézve a követ-
kezőleg megjövendölt: 

„Tudva vagyon előttem a nemzetnek anyai 
nyelvéhez való mostani forró buzgósága, enthu-
siasmusa ; de ón keveset bízom ennek állan-
dóságához, és hogy gondolatomat kimondjam, 
hasonlónak tartom azt a csipkebokor égéséhez, 
mely meggyújtatván, hirtelen lángot vet, nagyot 
pattan, s egy szempillantás alatt hamuvá lészen. 
Nem nemzeti nyelvünkhöz való igaz hajlandó-
ságunk, hanem nemesi szabadságaink elveszté-
sétől való félelmünk indította bennünk ezt a 
forróságot, és mihelyt amazokat erős funda-
mentomra állíthatjuk, mindjárt el fogunk nem-
zeti nyelvünkről felejtkezni, ismét idegen bőrbe 
öltözünk, idegen életmódot követünk és becsü-
lünk, a magunkét pedig meg fogjuk vetni, 
utálni. Sőt még mostan is, amidőn a sziveinken 
esett sebhelyeket jól érezzük, nem egyforma 
indulattal vagyunk nemzeti nyelvünkhöz, még 
most is inkább ragaszkodunk egy holt nyelv-
hez, mint a magunkéhoz ; még most is jobban 
szorgalmatoskodunk annak, mint a magunkénak 
a megmaradásáért s müveléseért, mintha ugyan 
attól függne testi és lelki minden boldogságunk. 
Balgatag vélekedés ! 

Talán azt gondoljuk, hogy az Isten a deák 
nyelvnél egyebet nem ért s nem is akarja a 
más nyelven irott s elmondott könyörgéseinket 
meghallgatni. Vagy talán azt véljük, hogy a 
deák nyelven kívül más nyelven nem lehet az 
igazságot sem föltalálni, sem kiszolgáltatni . . . 

Ébredjünk föl régi álmunkból, vetkőzzük le 
a bennünk megrögzött balvélekedéseket; ne 
a mi egyéni, hanem inkább az egész magyar 
nemzetnek a boldogságát munkáljuk ! Ha igaz 
magyar vér foly ereinkben, legyünk magyar 
magyarok, ne pedig magyar deákok!" 

íme, így szólott a népek és nemzetek élete 
fölött őrködő Isten több prófétája által is 
őseinkhez már a XVIII-ik század vége előtt; 
ámde azért elődeink még nagy fölbuzdulásuk-
ban is csak annyit tettek meg nemzetünk 
életfönntartó kincsének : a magyar nyelvnek 
gondozása érdekében, hogy megalkották annak 
a kiművelését és elterjesztését célozó törvényt ; 
de ennek a végrehajtásával már nem igen 
törődtek. így történhetett meg, hogy az 1790. 
esztendő után már senki sem sürgette ugyan 
iskoláinkban a német nyelvnek az elterjesz-
tését ; de a magyar nyelv kiművelése és ter-
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jesztése ügyében sem szorgalmatoskodtak ám a 
tanintézetek és a közoktatásügy gondozói. 

Idegen ajkú növendékek által látogatott 
falusi és városi népiskoláinkban csak elvétve 
történt valami a magyar nyelv tanítása és 
elterjesztése ügyében, hanem a latin nyelvet 
úgy a magyar, valamint az idegen ajkú gyer-
mekek által látogatott népiskolákban is nagy 
szorgalommal tanítgatták még a XIX-ik szá-
zadban is sokáig az oly helyeken, ahol isko-
lázott és • képzett mestereket tudtak volt 
alkalmazni. Csak egyetlenegy esetet tudok arra 
nézve fölemlíteni, hogy a népiskolai hatóság 
már a XVIII-ik század utolsó évtizedében is 
arra buzdította az idegen ajkú szülőket és az 
idegen ajkú községekben működő tanítókat, 
hogy gyermekeikkel, illetőleg tanítványaikkal 
a latin nyelv helyett inkább a magyar nyelvet 
igyekezzenek elsajátíttatni. 

Csakis a gömör- és kishontvármegyei ág. 
ev. esperesség által az 179-7-ik esztendőben 
elfogadott és a néptanítókra nézve kötelezővé 
tett utasításban találtam ilyen tételt : „ A tanítók 
azon legyenek, hogy a köznépnek a latin nyelvről 
való túlságos és babonás véleményét egészen 
kiirtsák. Öntudattal és meggyőződéssel bizo-
nyítsák be nekik azt, hogy a jövendőbeli föld-
mívelőknek a latin nyelv inkább káros, mintsem 
hasznos . . . Ajánlják -a tanítók a szülőknek és 
tanítványaiknak a latin nyelv helyett inkább a 
magyar nyelv megtanulását." 

Nem lehetetlen, hogy másutt, különösen a 
dunántúli esperességek levéltáraiban is létez-
nek ehhez a gömör- és kishontmegyei nép-
iskolai utasításokhoz hasonló hazafias szellem-
ben írt tantervek; mert hiszen ott élt és ott 
működött Szeniczei Bárány G-yörgy, az első 
magyar nyelven megjelent kis nevelés- és 
oktatástani kézikönyvnek a megírója, aki már 
1711-ben imígy szólt ebben a munkájában ügy-
feleihez : — „Javallom azért minden ludós és 
szemes tanítóknak tanácsokból, sőt egész nemze-
teknek példájokból, hogy se oly korán ne 
fogják a gyermekeket deák nyelvre, minek 
előtte t. i. a keresztény vallás fundamentumá-
ban és az anyai nyelvben is alkalmatosan nem 
proficiáltak, de nemcsak a katekizmus vagy 
más compendium, hanem még a grammatika, 
syntaxis, história, geografia etc. is magyar 
nyelven magyaráztassanak nekik ; epistolákat 
és más magyar elaboratiokat csináljanak, hogy 
mindenekfölött a magyar nyelvet tanulják meg 
tisztán" stb. 

— Befejező közlemény a jövő számban. — 
(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

A tanfelügyelet Franciaországban. 
I. Általános rész. 

Az elemi tanítás felügyelőit e's felügyelőnőit 
a közoktatásügyi miniszter nevezi ki. (Az 1889 
júl. 19. XXII. t.-c. szerint a tanfelügyelőnőket 
épp oly föltételek mellett nevezik ki, mint a 
tanfelügyelőket.) 

A tanfelügyelőknek az elemi népiskolák fel-
ügyeletére és a tanítóképzők igazgatására képe-
sítő bizonyítvánnyal kell bírniok. 

Miniszteri rendeletek meghatározzák a tan-
felügyelőségek számát, kiterjedését minden 
megyében, úgyszintén a tanfelügyelő székhelyét. 

Az elemi népiskolák tanfelügyelőinek hatás-
köre a magán- és nyilvános népiskolákra terjed. 

A tanfelügyelők közvetlenül a főigazgató 
alá tartoznak. Utasítást csakis tőle, vagy a 
rektortól és a minisztertől kaphatnak. 

Az inspiciálás után legkésőbb 15 nap múlva 
jelentést terjesztenek a főigazgató elé. 

E jelentésben külön foglalkozik a tanfel-
ügyelő az intézet dologi és szellemi állapotával, 
a tanítás menetével, az egyes osztályokban el-
ért eredménnyel és az esetleges hiányok pótlá-
sára irányuló javaslatokkal. Külön-külön mél-
tatja az egyes tanítókat. 

A tanfelügyelők javaslatot tesznek az elemi 
népoktatás hatásköre alá tartozó ügyekben. 
Ugyancsak ők tesznek javaslatot a tanítók és 
tanítónők kinevezésére, előléptetésére, jutalmak 
és büntetések kiszabására. 

Utazás alkalmával 10 frank napidíjat kap-
nak. Minden harmad első napjaiban előleg 
címén rendelkezésére bocsátják a tanfelügyelők-
nek 2/3-részét annak az összegnek, amely min-
den harmadra részükre elő van irányozva. 
Minden harmad végén a tanfelügyelők átadják 
három példányban a főigazgatónak a kőrútjuk 
utiszámláját. 

Az utiszámlában meg kell említeni a község 
nevét, ahol a tanfelügyelő megfordult; a köz-
ség távolságát a kerület székhelyétől; minden 
községben a megvizsgált iskolák számát, és meg 
kell jelölni, hogy magán- vagy nyilvános nép-
iskola volt-e az, továbbá a napok számát, 
amely ideig a felügyelet tartott. 

A tanfelügyelők állása összeférhetetlen bár-
mely más nyilvános, díjazott állással. 

A tanfelügyelők fizetési osztályokba vannak 
beosztva. A fizetési osztály a személytől függ 
és nem a helytől, ahol van. A helyipótlékot 
egy külön rendelet állapítja meg. 

A tanfelügyelők fizetése az 1889 július 19, 
XXII. t.-c. értelmében a következő : 
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V. fiz. oszt 3000 frank 
IY. „ „ . . . . 3500 „ 
III. „ „ . . . . 4000 „ 

A szajnamenti megyében a tanfelügyelők 
három fizető-osztályba tartoznak, 6-, 7- és 
8000 frank fizetéssel. 

II. Képesítő-vizsgálat. 

A képesítő-vizsgálatra csak 25-ik életévét 
betöltött és öt évi tanítási gyakorlattal bíró 
egyén jelentkezhetik, akinek tanítóképző-inté-
zeti, tanári vagy ennek megfelelő képesí-
tése van. 

A képesítő-vizsgálat írásbeli, szóbéli és gya-
korlati részből áll. 

Az írásbeli a megye székhelyén, a főigazgató 
vagy rektor képviselőjének felügyelete alatt 
megy végbe, és egész Franciaországban egy-
szeri-e folynak le, két egymásután következő 
napon. Két tételt kell kidolgozni. Egy pedagógiait 
és egy közigazgatásit. Mind a két tételt a köz-
pont küldi le. Mindegyik tétel kidolgozásához 
öt órát engedélyeznek. 

A vizsgáló-bizottság — amely öt tagból áll és 
amelyet két tanítónőképző-intézeti igazgatónő 
egészít ki a nőjelöltek vizsgáztatása végett — 
állapítja meg, hogy kiket bocsátanak szóbelire. 
A szóbeli vizsgálatok Párisban tartatnak. 

A szóbeli vizsgálat tárgyai : 
1. Fejtegetése azon írók egyikének, amelyiket 

a bizottság választott a sorshúzás útján ki-
jelölt írók közül. Az írók névsorát a miniszter 
jelöli ki minden három évben, és egy listára 
fölírva, egy évvel előbb tétetnek közzé. 

Az írók listája az 1904 -5—6. periódusokra 
a következő : 

Montaigne: Essais livre I. stb. Rousseau: 
Emile livre II. stb. Channing: L'Education 
personelle. Miéhelet: Le peuple. — Nos fils. 
Pécaut: L'Education publique et la vie natio-
nale. Vessiot : De l'Éducation à l'Ecole. Guy au : 
Éducation et Hérédité. Mme de lîémusat : Éssai 
sur l'éducation des femmes. 

2. Egy elméleti vagy gyakorlati pedagógiai 
kérdésnek szabad előadása. E kérdést sorshúzás 
útján kapja a jelölt és két órányi ideje van a 
kidolgozásra, zárt ajtók mögött. Az elő-
adás egy félóránál tovább nem tart. Ezenkívül 
adminisztracionális és jogi kérdéseket kap a 
jelölt. 

A jelölt nem használhat sem könyvet, sem 
jegyzetet. 

A gyakorlati tétel egy tanítóképző, egy pol-
gári, egy elemi vagy óvoda fölött való fel-

ügyeletből áll. Ennek eredményéről szóbelileg 
ad számot a jelölt. 

A vizsgálat befejeztével a bizottság meg-
állapítja, kik érdemesek a képesítő-bizonyít-
ványra. 

A névsort a miniszter jóváhagyása alá ter-
jesztik. 

III. Kérdések a pedagógiából és az adminisz-
trációból. 

A) Pedagógia. 

1. Nevelés. (Altalános elvek.) 
Fizikai nevelés. Altalános egészségtan. Gyer-

mekek játéka és gyakorlata. Torna. 
Érzékek nevelése. Kisebb megfigyelési gyakor-1 

latok. 
Értelmi nevelés. Értelmi tehetség. Ezek ki-

fejlődése a különböző korokban. Fejlesztésük 
és fölhasználásuk a különböző ismeretek rendjé-
ben. Az emlékezet és az ítélőképesség, a követ-
keztetés és képzelőtehetség szerepe. A módszer 
különböző eljárásai ; elemzés és részekre bontás ; 
rávezetés és következtetés. 

Erkölcsi nevelés. Akarat. Az ember szabad-
ságának tanulmányozása a gyermekben. Erkölcsi 
lelkiismeret : felelősség, kötelesség. A köteles-
ség és jog viszonyítása. Az érzékenység fejlő-
dése a gyermekben. A jellein módosítása és a 
szokások alakítása. Az ösztön és a jellem 
különfélesége. 

2. Iskola. (Közös nevelés, tanítás.) 
Iskolák: óvoda (menedékhelyek), alsó-, közép-

és felsőiskolák. Kiegészítő tanfolyamok. Helyi-
ség és berendezés. Tanítási eszközök. Gyűjte-
mények. Könyvtár. 

Pedagógiai szervezkedés. A tanulók osztá-
lyozása. Program. Az idő fölhasználása. Osz-
tálynapló. 

A tanítás. Közvetlen megismerés. Szemlélet. 
Kiállítás. Kérdezések. Szóbeli gyakorlatok. írás-
beli gyakorlatok és javítása. Iskolai kirándu-
lások. 

Vizsgálatok. Dolgozatok és versenyek. 
Fegyelem. Jutalmazások, büntetések, vetél-

kedés ; az önérzet a gyermeknél. A tanító tekin-
télyének föltételei, kötelességei a tanulókkal és 
családjaikkal szemben. 

3. Pedagógia története. 
A főbb pedagógusok és elveik. A főbb mü-

vek elemzése. 

B) Adminisztráció. 

Törvények, rendeletek, szabályok és főbb körren-
deletek. 

Tanítóképző. Az intézet föltételei. A tanterv. 
Belső szervezet. Költségvetés. Igazgatás. Fel-
ügyelet. 
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Elemi iskolák. Kötelező elemi népoktatás. 
Az ingyenes népoktatás. Különböző népiskolák. 
Községi iskolák alapítása és fönntartása. Ve-
gyes iskolák. Iskolaegyesületek szervezete, be-
rendezése. Iskola-egészségügy. Népiskolai inter-
nátus. Nemzeti ösztöndíjak. Magániskolák. Az 
iskola népkönyvtárai. Más népkönyvtárak. Fel-
nőttek osztálya. Népies értekezletek és tan-
folyamok. Iskolai múzeumok. Iskolapénztár. 
Iskolai takarékpénztár. Kézimunka-műhelyek. 
Torna, katonai gyakorlatok. Iskolai zászlóaljak. 

Óvoda. Viszonyuk az elemi népiskolához. 
Történetük. 

Személyzet. Tanítók, tanítónők. Kinevezés, 
törvényes társadalmi állás. Kötelességek. Tíz 
évi kötelezettség. Fizetés. Nyugdíj. 

Magántanítók, igazgatók és hivatalnokok. 
A tanításnak szentelt társulatok ; polgári 

személyek. 
Fölöttes hatóság. Felügyelők, kiváltságuk és 

viszonyuk az elöljárókkal és a tanítókkal 
szemben. 

Pedagógiai könyvtárak. 
Pedagógiai értekezletek. 

Népiskolai munkánk eredménye. 
(Hozzászólás.) 

XV. 
Magam is Jeremiás próféta módjára szól-

hatok magyar népünk erkölcsi állapotáról, 
keseregvén annak lazultságán. A nép zöme köz-
ismeretekben előre, erkölcsileg hátrafelé megy. 
Ezelőtt, mondjuk két emberöltővel, jóllehet 
csak kevesen tudtak a pórnők közül írni, ol-
vasni ; de ha valamelyik a tiszta erkölcs ös-
vényén megbotlott, eklézsiát kellett követnie, 
kipellengérezték. Ma pedig, hogy széltére írnak, 
olvasnak, már a második osztálybeli kisleány 
szerelmes levelek in>sgálásával pióbálgatja ártat-
lan szívecskéjének hímes szárnyait. Mire ezer 
hetes lesz, némelyik gyönyörűen repül, elszár-
nyal messze az apai háztól, a szülői szívek 
keserűségére. És ma ez senkinek föl sem tűnik. 
Más idők, más emberek ! (Ezeket nem lehet, 
nem szabad általános ítéletbe foglalni ! Szerk.) 

No, de hát ezért a népiskolát nem lehet 
okolni. Mert hiszen a népiskola, mint oktató-
mtézet, megtette kötelességét, nevelt is, ameny-
njire képes volt; hogy az élet iskolája a hatását 
lerontotta, arról a népiskola nem tehet. Ügy 
hiszem, nincsen széles e hazában néptanító, 
ki iskolájában a lopást, káromkodást, verekedést, 
csalást kellőképen meg ne torolná, és mégis, 
hányan lopnak, káromkodnak, verekesznek, 
csalnak az életben. Az okfőre visszamenve, 
nemde, a váltóhamisításnak is az iskola az oka ! 

Azonban kérdem : vájjon a népiskola, mikor 
írni tanít, arra is tanítja-e a gyermeket, hogy ha 
megnő, váltót, passzust hamisíthat ? Ellenkező-
leg, az ilyen s más egyéb bűnök a külső kör-
nyezet, tehát az élet iskolájának a rovására 
írandók. Majd, ha künn az életben senki sem 
gondol rosszat, senki sem mutat rossz példát, 
akkor leszünk a népiskola nevelői hatásával 
megelégedve ; addig nem, mert amit a nép-
iskola nevelés tekintetében épít, azt az élet 
igen sokszor lerontja. Nem árulhatok hát egy 
gyékényen Lázár kartársammal a tekintetben, 
hogy a mai népiskola csak tanít, de nem nevel. 
Csak annyit engedek meg, hogy tanítva neve-
lünk, holott pedig — mint már a pedagógia 
szó is mutatja — nevelve kellene tanítanunk. 

Ezt a nevelve tanítást kiváltképen meg-
tehették volna azok (nem kétlem, sokan meg 
is tették), kik a mostani rendszer behozatala 
előtt tanítottak; de mi már kötött marsruta 
szerint dolgozunk. Ezelőtt fél századdal tanító-
elődeink annyi ismeretet nyújtottak, amennyit 
akartak. Ha nekik úgy tetszett, bölcsészettant, 
csillagászattant is tanítottak, önmaguk készí-
tette rövid kivonatban, és annál nagyobb dicsé-
retet kaptak a vizitátoroktól ; míg ma az 
ismeretágak minimális tananyaga ránk van szig-
nálva. Nolle-velle el kell fogadnunk a kijelölt 
tananyagot, törik-szakad, bele kell diktálnunk 
minden tanulóba. Máskülönben megrónak ben-
nünket. A vallástan a népiskolai tantárgyak 
koronája. A felekezeti tanítónak ez ad legtöbb 
munkát. Iskolaszéki, dékáni, esperesi vizitáció 
egyaránt a hit- és erkölcstan kérdezésében 
kulminál ; legalább nálunk, reformátusoknál, 
így van ; tehát nekünk a vallástanra kell fek-
tetnünk a fősúlyt. A vallástan pedig — de külö-

I nősen annak etikai része — nem egyéb, mint 
kutatása annak, hogy mi a jó, mi a rossz és 
milyennek kell lenni cselekedetünknek, hogy az 
erkölcsi törvénynek megfeleljen, így aztán 
eminenter nevelés, szoktatás a jó erkölcsre. 

Rendszerint hat éven át fejleszti az elemi 
iskola a gyermek erkölcsi érzékét, felkölti, ápolja 
keblében a vallásosságot, sőt büntetés terhe 
alatt kényszeríti az Isten házának látogatására, 
s ha — midőn az iskolából kilép — mégis 
letér az egyenes útról és lop, vagy apái hitét 
elhagyva, baptistává, felekezetnélkülivé lesz: 
ezért a népiskola nem kárhoztatható. Hiszen az 
erősen forszírozott valláserkölcsi neveléssel 
épen a legjobbat célozza, érzelmes, erkölcsös 
embert akart nevelni a hazának ; hogy a puska 
félre sült, arról nem tehet. 

Feleljen róla az élet, minek jár elől rossz 
példával. Elfogultság nem beszél belőlem ; mint 
a szabadelvűségnek híve, tiszteletben tartom a 
lelkiismereti szabadságot, koncedálván, hogy 
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lehet valaki — de nem mindenki — értelmes, 
erkölcsös jó hazafi, anélkül, hogy valamelyik 
bevett vallásfelekezethez tartoznék; de azt már 
mégis hiperliberálisnak tartom, hogy — mint 
nálunk is történt — tíz-tizenöt pórcsalád 
felekezetnélkülivé lesz, mind egyforma szemi-
doktusok és egymást tanítják. Lehetetlen, hogy 
az erkölcsiség terén, idővel, lejtőre ne jussanak. 
Kova a kovát nem csiszolja. Vak nem vezethet 
világtalant. Summa summárum : népiskoláink, 
a mai oktatási rendszer mellett, nevelés tekin-
tetében a mostaninál sokkal többet nem igen 
tehetnek, nincs is rá fizikai idejük. A tanító 
betévén lábát iskolájába, azonnal a tanításnak 
dül, mert, kivált falun, sok az osztatlan iskola, 
népesek az osztályok, a kiszabott tananyagot 
pedig muszáj földolgozni. Manapság senki sem 
takarózhatik ezen pedagógiai elvvel: „keveset, 
de jól". Mindenütt a tanterv beszél. 

Népiskoláink minden tantárgya különben is 
a nevelés szolgálatában állván, tegyük köte-
lességünket, mint eddig: neveljük 'a gyerme-
keket testileg, szellemileg; ha a közerkölcsiség 
szanálása valóban szívünkön fekszik : alakítsunk 
ifjúsági egyesületeket, legyünk a népnevelési 
egyesületeknek buzgó apostolai, mert, szerény 
véleményem szerint, kívül van a baj, nem bent 
az iskolában. 

(Balmazújváros.) Szabó Kálmán. 

Az időszámításról. 
Sajátságos, hogy míg az év, hó és nap szá-

mával és nevével folyó időt jelölünk, addig az 
óraszám teli időt jelent. Most pl. van az 1904. 
év okt. 6.-án r. 9 óra 20 perc, ennek lefolyt 
ideje: 1903. év szept. hó 5. nap, 9 óra és 20 
perc. Felnőttek ezt már megszokták, ámbár a 
századfordulónál alig tudtak megegyezni az 
időhatáron, de a tanulóifjúságnál zavart okoz 
e következetlenség. 

Ezen, a reformok előkészítésére leginkább 
hivatott és képesített tanítóság segíthetne "az 
által, hogy iskolákban az órát is folyó időben, 
s minden folyó időt sorszámmal fejezne ki. 

A gyermeknek mindegy, akárhogy tanulja 
(mit a számtanban is eleget hangoztatok), az 
értelmes tanítóság pedig könnyen begyako-
rolja azt. 

Eszerint éjfél és délután beáll az 1-ső óra, 
melynek határpontjait percekkel jelöljük : a 
Il-ik óra 10-ik perce, a VII. óra 35-ik percé-
ben s í. t. 

Határozatlan és tartós időt pedig a negye-
dekkel jelölhetni, pl. r. a VIII-ik óra 3-ik 
negyedében jöttök, a XII-ik elején mentek; 
d. u. a Il-ik óra végén jöttök, az Y-ik elején 
mentek haza. 

Ily előkészítés után az órások dolga lesz a 
számokat az órahatárok közé jegyezni, miből 
önként következik a folyó óra s így az egy-
öntetű időszámítás. A lefolyt időt aztán — ha 
kell — könnyű lesz megállapítani. 

De arra nem igen van szükség, aminthogy 
most is. fölösleges munka abból indulni ki az 
időszámításnál. 

Keressük : 1. Két keletből az időtartamot, 
pl. Mátyás király sz. 1440 II. 23.-án, meg-
halt 1490 IV. 6.-án ; meddig élt ? Közvetlenül 
lesz: 90-ből 40 az 50 év, IY—II. az 2 hó, de 
az egyiket fölváltjuk, hogy a 23 napot kivon-
hassuk, (márc. 31 nap, tehát) 31 — 23 az 8, 
a 6 nappal lesz 50 év, 1 hó, 14 nap. 

2. Vég és tartamból a kezdet, vagy meg-
fordítva ; pl. Kálmán király meghalt 1095 
VII. 29.-én, uralkodott 20 óv, 6 hó, 5 nap ; 
95—20 = 75, V I I - V I = 1 hó, 29—5 = 
24 nap; tehát 1075 I. 24.-én vette át a kor-
mányt. 

Angliában 1825 szept. 29.-én indult az első 
gőzmozdony; nálunk 20 év, 9 hó, 18 nappal 
később; mikor volt az? 2 5 + 2 0 = 4 5 , 9 + 9 = 
18 hó, 2 7 + 1 8 = 45 nap, tehát 184ß VII. 15. 
Ez az eredmény, ha lefolyt időből számítunk 
is, minek tehát azzal az időt vesztegetni ? Két 
kelet különzéke adja a tartamot, a tartam és 
egyik keletből pedig következik a másik kelet. 

Az időkérdések is ingadozók ; legjobb volna 
ezekben megállapodni : 

mikor ? az V-ik óra közepén ; 
mióta ? III ik óra óta ; 
mikortól ? a Ill-ik óra elejétől ; 
mikorig ? a Vl-ik óra végéig ; 
meddig ? ( ~ mennyi ideig) öt óráig. 
Mindenesetre iparkodjunk az egyöntetűségre 

úgy az iskolában, mint az életben. 
(ZsámbőkJ Dr. Ében Mihály. 

Külföldi szemle. 
Egy japán tanítóképző-intézet. Bolljahn I., a 

tokiói japán hadiiskola tanárától legközelebb 
egy könyv jelent meg e cím alatt: „A japán 
tanügy, fejlődése és jelenlegi állapota." Ebben 
a következőleg ír le egy japán tanítóképző-
intézetet : , Hét órakor reggel volt, mikor 
Terada, miniszteri igazgató ajánló - levelét az 
iskolaszolgával az intézet igazgatójához bekül-
döttem. Bevezettek a várószobába s egy csésze 
teával vendégeltek meg. Ezalatt elég időm 
volt a körültekintésre. A gyermekek csak úgy 
özönlöttek a gyakorló-iskolába. A képző, mint 
a hozzátartozó épületek is, kétemeletesek és 
egészen fából építvék, ami oly országban, ahol 
gyakori a földrengés, egészen praktikus. Végre 
jött égy úr, ki az angol nyelvet meglehetős«! 
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folyékonyan beszélte s késznek nyilatkozott, 
hogy vezetőm lesz. Minden kívánt fölvilágo-
sítást megadott, megmutatta a zenetermet s 
azután az egyes osztályokba vezetett. A képző-
intézeti folyam négy éves s eszerint négy osz-
tálya van. A növendékek 17-éves korukban 
lépnek be, fölvételi vizsgálat után. Rendesen oly 
tanulókból kerülnek ki, akik vagy a középis-
kolát végezték, vagy valamely felsőbb tanin-
tézetet látogattak. A képzőintézeti oktatás a 
következő szakokra terjed ki : erkölcstan 
(ethika), neveléstan, japán nyelv, kinai irodalom, 
angol nyelv, mennyiségtan, könyvvitel, földrajz, 
történelem, természetrajz és természettan, vegy-
tan, földmíveléstan, írás, rajzolás, torna és kéz-
ügyesség. Az első osztály növendékei néhány 
intézeti tanár felügyelete alatt a nyolc osztályú 
gyakorló-iskolában végzik a tanítást. Minden 
osztályban két növendék volt, az egyik tanított, 
a másik megfigyelte, hogy később bírálatot 
mondjon. Mind a képzőben, mind a gyakorló-
iskolában a közlő tanmód nagy szerepet játszik. 
Szeretetreméltó vezetőm egy műhelybe is 
bevezetett, amelyben gyalúpadok, köszörükövek, 
fűrészek, fejszék s több ily szerszámok voltak. 
Ebben a műhelyben a növendékeket különféle 
kézi ügyességekre tanítják s több igen csinos, 
a növendékek által készített famunkát láttam. 
Egy a tokiói művészeti iskolában képzett tanító, 
három heti órában végzi ezt az oktatást, amely 
csak fakultatív ; körülbelül a növendékek egy-
harmadrésze vesz részt. Még három fakultatív 
tantárgy van : az angol s a könyvvitel, melyeket 
szintén a növendékek egyharmada tanul, s a 
mezőgazdaság, mely után a növendékek nem 
igen törik magukat. A szintén kétemeletes 
lakóházban földszint vannak a dolgozószobák, 
az emeleten a hálószobák, mindegyik nyolc 
személyre. A szobák mind magasak és tágasak. 
Az étterem a konyha közelében van. Nem 
messze e háztól van egy nagy fürdőház. Még 
említésre méltó, hogy a képzőintézeti növen-
dékek ruháért, könyvekért, ételért és italért 
semmit sem fizetnek. — A képzőintézeti 
tanulók innen az állami magasabb képző-
intézetbe léphetnek Tokióban, ahol egy három 
évi tanfolyamban képzőintézeti tanárokká és 

igazgatókká képezhetik ki magukat." 

* 

Japán tanítók. Japánban 109.000 népiskolai 
tanító van. Ezek közül nem kevesebb, mint 
36.000 ment a háborúba; elképzelhető tehát, 
hogy milyen rosszul vannak most ellátva a 
japán népiskolák, mikor már a háború kitörése 
előtt is nagy hiány volt tanítókban. Sok isko-
lában már eddig is úgy véltek a dolgon segí-
teni, hogy a tanítók most már két folyamban, 

délelőtt és délután tanítanak. Ez azonban épp 
oly káros a tanítóra, mint a tanulóra nézve. 
A tanítót ezzel nagyon kihasználják, anélkül, 
hogy kárpótlást adnának neki, emelvén némi-
képen fizetését. A tanulók pedig kevesebbet 
fognak tanulni, mert a tanító délután nem 
taníthat ugyanazzal az élénkséggel és kedvvel, 
mint délelőtt. Máris hallatszanak mégis hangok, 
hogy ezt az újítást takarékossági szempontból 
a háború után is fönntartsák. Már most is 
hallani, hogy talán fedezet hiányából néhány 
tanítóképző-intézetet ideiglenesen beszüntesse-
nek. A japán néptanítónak fizetése azonban 
nagyon csekély, havonként 15—16 forint, s 
állását is nagyon kevésre becsülik. Sokan tehát 
nagy aggodalommal néznek az újítás elé. 

= Az Eötvös-alap köréből. A gyarapodás. 
F. év január 1.-től f. é. október 16.-ig össze-
sen 964 új tag lépett be az alap kötelékébe. Az 
új tagok 7.989 koronát fizettek be az Eötvös-
alap pénztárába s van köztük 781 három ko-
ronás évdíjas, 153 ötven koronás és 10 húsz 
koronás részesjegyes tag. — A Magyar Taní-
tók Naptára tudvalevőleg tanítóknak vidéki 
középiskolákon tanuló fiai ösztöndíjalapja javára 
jövedelmez s ez okból az Eötvös-alap elnök-
sége ez úton is fölhívja a tanítóságot, hogy 
mennél tömegesebben rendeljék meg ezt a 
naptárt, mely e hét elején már megjelent s az 
Athenaeumnál 80 fillérért kapható. — A Taní-
tók Hunyadi-Házának avató ünnepére a távol 
eső Nyitra megye is elküldötte képviselőjét 
Kolozsvárra. A nyitramegyei tanítóegyesületet 
főjegyzője: Kovács Endre vágvecsei igazgató-
tanító képviselte. — Az Eötvös-alap javára 
a „Sziváci Társaskör" Tolnai Ábrahám kar-
társunk indítványára mulatságot rendezett, mely-
nek jövedelméből Tolnai Ábrahám útján 35 
koronát küldött be hozzánk. Ugyancsak az 
Eötvös-alapra Bácskay Kálmán 30 koronát 
küldött szerkesztőségünkhöz, Erdős Endre ev. 
ref. tanító (Komlódtótfalu) pedig 3 K tag-
sági díját küldte be hozzánk azzal az óhajtás-
sal, hogy „vajha sikerülne az egész tanítóságot 
fölrázni nemtörődömségéből!" A beküldött ösz-
szegeket átutaltuk az Eötvös-alap pénztárába. — 
A Kolozsvári Tanítók Házának összesen 77 
lakója van, akik közül ingyenes 3, féldíjas (15 K) 
15, egész díjas (30 K) 22, emelt díjas (40 K) 
9, 60 koronát fizető pedig 28. 
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Szegénysorban. 
Csatt Pál bátyánkat, a nyíresi mestert, iga-

zán a sors forgandósága kergette a tanítói 
pályára. Annó 185 .-ben még a szép Lombar-
diában, híres Verona városában „feküdt", hon-
nét, kitelvén hét esztendeje, obsittal zsebében 
visszakerült a magyar haza földjére, szülővár-
megyéjébe. 

Abban az időben a takács-ipar pangott. 
Egyéb tanulsága pedig Csatt Pálnak nem lévén, 
nehéz sor volt pályát választani. A szerencsés 
véletlen úgy hozta magával, hogy az x-i nó-
táriusnak kis preeeptor kellett, minekutána 
hogy nótárius uram az adószedés, bikavétel, 
falu-áldomás stb. efféle fontos hivatalos tény-
kedések miatt nem ért rá a nebulókkal ve-
sződni. 

A takács tudvalevőleg till elm es ember. Ha 
százszor szakad a rosszul font fonál, ugyan-
annyiszor száll ki a szövőszékből. így a pre-
ceptor is ! Míg azonban a takács legföljebb 
áldhatja azt a kezet, mely fonta a fonalat, 
addig a preceptor türelme fogytán béhozat az 
oskolaszobába egy ölnyi suhogó vesszőt, amitől 
nyomban elhallgat a hosszú lócákon a, b=aboló 
százötven főnyi sereg. 

Csatt Pál tehát kis preeeptor lett. Egy télen 
át, hóhullástól malaceresztésig, faragta a pen-
nát, griflit ; harangozott, gyertyát gyújtogatott ; 
megtanulta a pincemesterséget, pap-asztalnál a 
terítést, fölszolgálást ; csakhamar belejött a kis 
halott, öreg halott búcsúztatásába s e tudománya 
révén oskolamesterré szabadult föl, az esperes 
úrtól bizonyság-levelet kapott, a nép nyelvén : 
„ diflomát". 

Szentgyörgynap táján botos, tarisznyás, pan-
tallós emberek járták az országútakat : ková-
csok, pásztorok, tanítók. 

A nyíresi mesternek is fölmondták ekkortájt 
ősi szokás szerint. Ezúttal végleg, ilyenformán : 

— Mester, ne rakja kend el a tavaszi hajmát. 
Mondott szóból ért az ember. Odább állt hát 

egy házzal. 
Nyíresre pedig megindult a mesterjárás. Csatt 

Pál is hírét vévén a kis fáré üresedésének, el-
ballagott szerencsét próbálni Nyíresre. Ahogy 
a faluba ért, nyomban konstatálta ugyan, hogy 
e völgykatlanba épült falucskának „csak az 
egyik oldalán sütnek kenyeret" (t. i. csak egy 

ház-sor volt a faluban), de hátha „kis kemen-
cében is sütnek kalácsot?" 

Délelőttnek idején — elszámolás okából — 
a korcsmában együtt ültek a nyíresi tisztelt 
előljáró uramék. Szóra se méltatták a jöve-
vényt. Am Csatt Pál nem hiában járt Pádová-
ban, valamicskét értett a Háry János nyelvén, 
csakhamar ő vitte a nagy szót, a mivel le is 
vette lábáról a t. gyülekezetet. 

Beígérvén a dukáló egy akó áldomást, azon 
estén már mint fölfogadott nyíresi oskolaines-
ter ballagott haza preceptoriájába. 

Egy esztendőre lőn fölfogadva. Egy eszten-
dőről aztán a másikra ott maradt. Mígnem 
jött az új rend, hogy minden helybenlevő 
tanító életfogytiglan maradhat ott, ahol szolgál. 

Egyszerre nehéz fölfogásuakká lettek a nyí-
resiek. Sehogyse ment a fejükbe, hogy a ko-
vácson, pásztoron kiadhatnak, a mesteren nem. 
Sőt, hogy ők elessenek az évenként kijáró egy 
akó áldomástól ? No, de iparkodtak is a tör-
vényért boszút állni, az elveszett jusst kipótolni ; 
csordásnak stb. időben kiadták a kommenciót, 
a mesterét utoljára, a termés legalábbvalóját 
— bírói karhatalommal. 

így küzdött szegénysorban Csatt mester Nyí-
resen. Lassan-lassan megőrlődött, megtöpörödött. 
Az anyagi gond fásulttá tette, az újabb kor 
haladása rá nézve hatástalan vala. 

Az iskola terhe nem nagyon bántotta, noha 
télen át száz gyerek szorongott a zsuppfedeles, 
düledező, iskolának csúfolt bacillus-tanyán. Fö-
löstököm táján rágyújtott makrájára, azzal 
megkezdte „tanítását". A katekizmussal. Kar-
ban elmondták a gyerekek végtől-végig a káté 
összes kérdéseit, kicsinyek és nagyok egyazon 
„tananyagot". A bibliából már csak a nagyok 
feleltek. (Közben kiporoltatott egynéhány.) — 
Greografia nem kell a nyíresi parasztnak. Ám 
a számolás művészetét magas tökélyre emelte 
az öreg. Például : 

„Apádnak termett (Nyíresen, hol a pol-
gári mező mindössze 50 hold) 12.396 hekto-
liter búzája; métermázsáját (!) eladta 12 frt 
93 krért. Mennyit kapott érte?" 
— Ezt megtudom a sokszorozás által ! . . 
Examenton efféle tételekkel brillírozott az 

öreg. Azonban baleset érte a számoló fiút. 
Számolás közben azt találta mondani : 9 X 6 = 4 8 , 
mire az öreg mester szapora „sz'már" titulus-
sal illette a famulust. A gyerek forgatván ke-
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zében a krétát, találgatta : ennyi, annyi. Oreg 
bíró pedig, mint allele tudálékos ember, bíz-
tatta a diákot : 

— Hát hiába van a geléta (kréta) a kezed-
ben, még azt se tudod: 9 X 6 = 7 2 . 

Hiába, a baj ritkán jő magánosan. Azon az 
examenton csődöt mondott mindenféle mester-
kedése az öregnek. Noha egyenkint úgy olvas-
tak a diákok, mint a vízfolyás, nyomban meg-
akadt a pergő folyékonyság, ahogy az elnöklő 
tisztelendő rászólt az egyik hadaró diákra : 
„olvasd a 92. olvasmányt". (Mind a betanult 
olvasmányt olvasta — kívülről.) 

Ez a nap roppant keserűséget hozott a meg-
zavart mesterre. 

* 

Hervadó lombokkal, hulló falevelekkel, ősz 
elején aztán búcsút is vett az árnyékvilágtól 
Csatt Pál bátyánk. Meghalt, minden különösebb 
betegség nélkül. Mint afféle szegénysorban levő 
ember. Munkás ember nem nyavalyáskodhatik 
soká, náluk az elmúlás gyorsan megy, ha egy-
szer megért a gyümölcs. Künn a mezőn kapál, 
kaszál, egy korty víz, ami igen jól esett, de 
nyomban rá tőle megrázkódik ; átizzadtan hű-
vösebb szellőroham s következik zsémbelyődés, 
zsarvadozás, tüdőgyuladás és nemsokára meg-
szólal a lélekharang. 

Mindez oly természetes, amin nem ütközik 
meg jámbor keresztény lélek, hiszen közös 
sorsa ez mindnyájuknak. 

Szakasztott így esett elmúlása Csatt mester-
nek. Csak a dolog sora volt más. Ősz elején, 
zimánkós időben járta a falut azért a kevés évi 
kollekcióért, segítvén neki Hadaró Dobos Csana 
kisbíró a községi hiteles mércét utána hordani. 
Pulya fuvarosa kis ujját se mozdítaná meg, 
rangján alólinak tartván a mester-konvenciót 
szedni, csak úgy muszájból áncsorog a házak 
előtt álló kocsija mellett. 

Az öreg pedig házból ki, házba be megy. 
Hátán cipeli ki a kijáró (konkolyos) élést. 

Hej, be nehezebb a zsáknál a zokszó, a 
mézes-mázos szavak alá rejtett szemrehányás, 
ami lépten-nyomon éri a mestert azért a so-
vány fizetésért. 

— Hát meg-meg csak elkerült hozzánk a 
mester úr. Bizony, bizony, szegények vagyunk; 
papot, mestert, kanászt, csikóst, csordást, szőlő-
pásztort fizetjük szűkös termésünkből. Az adó-
ért exekválnak — marad-e én Uram Terem-
tőm betevő falatja a te szegény népednek ! — 
No, tessék bellebb kerülni mester úr, ide a 
kamorába. Itt, la ! ilyen gabonánk termett. 
Olyant adunk, amilyent nekünk ada az Ur, 
— 'csértessék érte szent neve ! — (Miközben a 
tapasztalt asszony a már előre elkészített zsákot 
bontogatja, szapora szóval tartván a tam'tót, 

nehogy ennek ideje legyen leszólni : „Jutka 
néne, konkolyos, szemetes ez a gabona. . . pe-
nészes a kukorica . . . a bab meg csupa va-
kotás".) 

— Adunk, adunk szívesen a mester úrnak, 
legalább megszolgálja Kimérem* becsület-
tel (ebnek is dukál csontot vetni). Miközben 
úgy csurgatja a tetejét, mint a boltos a kávét. 

Jócskán összeszedte már Csatt bátyánk a 
sok-kevés karc-gabonát. Nőttön nőttek a mérős-
zsákok a kocsin, irigységére a nyíresieknek, 
hogy ím: „a mestert is mi tesszük úrrá". 

A naphosszat, napokon át tartott huza-vona 
azonban megviselte a fáradt tanítót. Kiizzadt, 
előfogta a láz. Ágynak esett. A többi aztán 
— ahogy a szegénysorban levőknél egyará-
nyos — jött magától. 

E g y hét múlva tizenkét környékbeli tanító-
kolléga énekelte Csatt bátyánk fölött a circum-
dederumot. 

Örök büszkeségére a nyíresieknek, kik ször-
nyen megtisztelve érezték magukat, hogy annyi 
széphangú tanító érdemesítette Nyíres közsé-
gét, mert hát az öreg mesterért bizonyára nem 
fáradt csak ide az a sok uras tanító ? 

A búcsúztatónál pedig már mustrálgatták az 
énekeseket, ki fiatal, ki öreg, ki a nekik való 
mester — az utód. 

Szűk temetőben nyugosznak a nyíresi mes-
terek. Csatt óta többen, egymásután siettek 
lerázni a földi élet nyomorúságát. Kik mind a 
jobb sors reményében vállaltak „hivatalt", de 
egynek sem teljesülhetett reménye. 

Meg vagyon mondva: hogy „a nemzet tisz-
telettel övezze a tanítót, mint a nemzeti állam 
megteremtőit". Am a szegénysor lenyűgöz. 

Csatt Pálok sokan vannak ma is szerte e 
hazában, kik reményük horgonyát akasztották 
a modernebb diplomához. 

(Budapest.) , Csáky Elek. 

HIYATALOS RÉSZ. 
Közlemény. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Biinlcer Rajnárd-féle „Magyar szépírási" füzetet 
a népiskolák IV. s a polgári iskolák alsóbb 
osztályai számára tanszerül engedélyezte és az 
engedélyezett tanszerek jegyzékébe fölvette. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kinevezte: Popovics Dezső oki. tanítót a 

divicsi közs. elemi isk.-hoz rendes tanítóvá ; 
Lenliartovics János oki. tanítót a budakeszi 
áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá; Mogyorósi 
Sándor oki. tanítót a kákicsi áll. el. népisko-
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Iához r. tanítóvá ; ifj. Gyepest Ferenc oki. 
tanítót a küküllőszéplaki ál], el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Kassay Sarolta okleveles óvónőt az 
osztropataki áll. óvóhoz óvónővé; özv. Gaálné 
Révai Ilona oki. tanítónőt a magyarcsesztvei 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Boross Anna 
oki. tanítónőt az antalóci áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Kriescher Mária oki. tanítónőt a 
stajerlaki áll. el. népisk.-hoz rendes tanítónővé; 
Horváthy Gyula, Ghinorányi, Antal, Barkóczy 
Etel és Törössy Olivia oki. tanítókat, illetve 
tanítónőket a szinnai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítókká, ill. tanítónőkké; Busz György oki. 
tanítót a stájerlaki áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá ; Bemeczky Sándor oki. tanítót a 
felsőcsertési áll. el. isk.-hoz rendes tanítóvá; 
Onderkó Róza okleveles tanítónőt a kiskapusi 
(Kolozs m.) áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Szirmai Miksa hevesvármegyei kir. tanf. toll-
nokot a X. fiz. oszt. 3-ik fok.-ba az 1904. évi 
I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal 
bihar vármegyei kir. s.-tanfelügyelőjévé; Aradi 
Árpád Dezső végzett bölcsészt a XI. fiz. oszt. 
3-ik fok.-ba az 1904. évi I. t.-c. értelmében 
megillető személyi pótlékkal nyitravármegyei 
kir. tanf. tollnokká; dr. Ősz Bélát a XI. fiz. 
oszt. 3-ik fok.-ba az 1904. évi I. t.-c. értel-
mében megillető személyi pótlékkal hevesvár-
megyei kir. tanf. tollnokká ; Czmór Lajos oki. 
tanítót a bródi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Herrhof János oki. tanítót a kereknyei áll el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Németh Gizella oki. 
tanítónőt az inkei áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé ; Knebel Ferenc oki. tanítót az altringeni 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szabó Miklós 
oki. tanítót a pusztaradványi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Levándovszky Vince, Schulhoff 
Emma oki. tanítót, ill. tanítónőt a miszlókai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; 
Portik András oki. tanítót a kolozsvári áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Gardos 
Miklós nagymihályi áll. el. tanítót a szinnai 
áll. el. isk.-hoz ; Bárány Árpád temesvármegyei 
kir. s.-tanfelügyelőt Bihar vármegyébe ; Mikler 
Sándor biharmegyei kir. s.-tanfelügyelőt Buda-
pest szék.-főv. kir. tanfelügyelőségéhez ; Kovács 
Aladár alamóri áll. el. isk. tanítót a hódmező-
vásárhelyi áll. el. isk.-hoz; Grézló János Buda-
pest szék.-főv. kir. s.-tanfelügyelőt Kecskemétre, 
a kecskeméti kir. tanfelügyelői kirendeltség 
vezetésével megbízva; Máthé Albert hidalmási 
áll. el. tanítót a bánffyhunyadi, Halmay István 
báníFyhunyadi áll. el. tanítót a mezőszilvási és 
Bitay Gábor mezőszilvási áll. el. tanítót a 
hidalmási áll. el. isk.-hoz ; Lup János magura-
toplicai áll. el. tanítót a felsőcsertési áll. el. 
iskolához; Pázmány Gyula és Pázmányné 

Paulini Karola nagyhalmágyi meg Papp Jenő 
és Pappné Salzer Gábriella székelykevei áll. 
el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket kölcsönösen ; 
dr. Votisky Géza torontálmegyei és Hajnal 
Bernát beregvármegyei kir. tanfelügyelőségi 
tollnokokat kölcsönösen; Acs József erzsébet-
városi áll. el. isk. tanítót a nagykanizsai áll. 
el. isk.-hoz; Tarcsafalvi Albert vargyasi, S. 
Kiis Kata igazfalvi, meg Gross Ida martonfalvi 
áll. el. tanítót, ill. tanítónőket a kolozsvári áll. 
el. isk.-hoz; Princz Ágoston kalsai áll. elemi 
tanítót a miszlókai áll. elemi isk.-hoz; Csapó 
Kálmán torontálvármegyei és Szabó Bertalan 
zalavármegyei kir. s.-tanfelügyelőket kölcsönösen. 

Megerősítette : Elyés Gizella besztercei áll. 
polg. leányiskolái igazgató-tanítónőt igazgatói 
minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Láng András 
kvacsáni róm. kath. elaggott tanító részére évi 
600 koronát; Káth Károly vimpáci róm, kath. 
el. isk. munkaképtelen tanító részére évi 1220 
koronát; Van Möns Alfréd pancsovai munka-
képtelen áll. polg. isk. tanító részére évi 1140 
koronát ; Roros István jászfényszarui róm. kath. 
tanító részére 940 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Taucher 
József levéli ág. hitv. ev. munkaképtelen tanító-
nak 430 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Polácsek Sámuel paksi izr. tanító özv., 
szül. Fischmann Johanna és 2 kiskorú árvája 
részére 853 korona 34 fillért; néh. Jungvirth 
Simon székesfehérvári nyug. közs. el. isk. volt 
tanító özv., szül. Schalbert Róza részére évi 
740 koronát ; néh. Biszkup Lajos losonci volt ág. 
hitv. ev. tanító özv., szül. Steinhöbel Zsuzsánna 
részére évi 641 korona 20 fillért. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
P. Ii. M. Ha az alapítvány élvezéséhez azt a föl-
tételt kötötték, hogy Ön legalább 2 évig szol-
gáljon Sz. vármegyében mint felekezeti tanító 
s Ön ezt a föltételt tudva, elfogadta, s az ala-
pítványt is élvezte, akkor bizony köteles annak 
eleget tenni, ha állomás kínálkozik, ahová Önt 
abban a megyében felekezeti iskolához meg-
választják. — D. Sándor. A nevezett tan-
könyveket a Lampel-féle könyvkereskedésben is 
megkaphatja. Budapest, VI., Andrássy-út 21. — 
W. J. Ha az iskolaszék az iskolaszéki elnök és 
igazgató beleegyezésével azt a határozatot hozta, 
hogy már az elemi iskola első osztályában 
azonnal magyar nyelven fognak tanítani, az 
illető I. osztályos tanító ennek nem szegülhet 
ellene. S ha ellenszegül, be kell panaszolni az 
iskolaszéknél s ha ott is megtagadja az enge-
delmességet, fegyelmi viszgálatot lehet ellene 
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indítani. — I)r. N. S. Nem iskolai tanítványt 
magánórás oktatásban részesíthet a tanítónő, 
hiszen ott nincsen polgári iskola s így nem 
ütközik akadályokba a magánvizsgálatra való elő-
készítés. Az elemi iskolai tanítónő is készíthet 
elő magánvizsgálatra a polgári iskolába. — 
Sz. Imre. Utólagosan bajos dolog korpótlékot 
adni. Az állami költségvetésben rendszerint el-
költik minden esztendőben az előirányzott ösz-
szeget. Ha az Ön 3 havi szolgálata nem volt 
előirányozva, hogyan adjanak Önnek a következő 
esztendőben arra a 3 hónapra korpótlókot. — 
W. R. Rendszerint az isk.-év végéig kötelesek a 12 
évet időközben betöltött tanulók iskolába járni. — 
K. Julia. Most tudtunkkal dajkákat nem ké-
peznek. — W. Jó/.sef. Az erdélyi viszonyok 
szerint lehetséges, hogy a községi tanító a 
község erdejéből fatermelésnél bizonyos mennyi-
ségű tűzifát kapjon. — Sz.-né. Kérdezze meg 
az igazgatótól, hogy mi haszna volna annak, 
ha az Ön heti órarendjét fölforgatná. — 
Pt. T. Kazsok. Címezze levelét a Pedagó-
giumba: I. kerület, Győri-út. — IL A. Deb-
recen. Kapnikbányán van állami iskola. — 
K. Ö. Gernyés. A kir. palotában Budán. — 
„Karácsony." Sajnáljuk, de annyi terünk nincs, 
hogy ifjúsági színdarabot közölhetnénk lapunk-
ban. — K. M. Zsablya., Kertész E» Lakom-
pak. Kerestettük, de kérvényük nincs a minisz-
tériumban. — F. J. Z. Szt. Grót. Még nem 
érkezett föl a min.-ba. — St. K. Gavosdia. 
Korpótlékügye nincs a min.-ban; forduljon a 
kir. tanfelügyelőhöz a kiutalványozás végett. — 
K. Z. A.-Lánc. Vásárolni, mindenki vásárolhat 
az ifjúsági könyvtárintéző bizottság által el-
fogadott könyvek közül ; az állami iskolákat a 
miniszter anyagilag is segítem fogja ebben, a 
többiek a beiratási pénzek terhére vehetnek. —• 
M. J. Sálya. Újabban csak legfölebb 400 K 
államsegélyt engedélyeznek; mivel pedig ön 500 
koronát élvez, hasztalan volna a folyamodás. —-
J. L. Hont-Visk. Cs. P. J.-et a levél V., 
Hold-utca 16. szám alatt találja meg. — 
P. J. li A beterjesztendő törvényjavaslat 
törvényerőre emelkedése után. 2. Kérni lehet, 
de hogy beszámítják-e: előre nem tudhatjuk; 
mi azt hisszük, hogy nem. — Népiskolai 
munkánk eredménye című tételhez a 
hozzászólásokat eleve záros határidőhöz kö-
töttük s így kéziratokat erre a kérdésre 
vonatkozólag már nem fogadhatunk el. — 
Felekezeti tanító. 1. Sajnáljuk, de a jelzett 
cikkeket mi nem közölhetjük. 2. A tanító-
képző-intézeti zenetanári állásokra pályázatot 
szoktak hirdetni, de ott a formális képesítésen 
kívül még a magyar nyelv teljes tudását is megkí-
vánják. 3. Hazánkban olyan tanítói„otthon", ahol 
beteg tanítók hónapokat tölthetnének, nincs. — 

N. E. Ó-Kécske. Nem, mert csak oklevelének 
megszerzésétől számítják a korpótlék-igényt. — 
IJj tanító. Majd ha törvény lesz belőle ! — 
R. K. U. U. 80.992. sz. a. most van elintézésen. — 
V. A. Gyanafa. 53.333. sz. a. még tárgyalá-
son van. — Mefisztó. Az irodai átalányt az 
iskolában kell fölhasználni. — L. József. Nem 
úgy van a dolog betüszerint, hogy a kántori 
fizetésnek felerésze okvetlenül beszámítandó a 
tanítói nyugdíj alapjául. Ügy kell ezt az állí-
tást kiigazítani, hogy kántortanítói együttes fize-
tésnek tisztán tanítóivá el nem választható részét 
számítják be a tanítói nyugdíjba felerészben. — 
T. István. Névmagyarosítás ügyében forduljon 
Telkes Simon úrhoz, Budapest, I., Attila-körút. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kitüntetés. A királyi kegy két érdemes 

férfiút tüntetett ki : az egyik Csapó Loránd dr., 
pomázi járási főszolgabíró, az ottani áll. iskolai 
gondnokság páratlan buzgóságú elnöke ; a má-
sik Schneider István, pécsi isk. felügyelő-igaz-
gató, a Néptanoda szerkesztője, a M. T. Orsz. 
Bizottságának érdemes alelnöke. Mindketten a 
Ferenc József-rend lovagkeresztjét kapták. Csapó 
főszolgabíró, aki nagy érdemeket szerzett a 
népoktatás s főleg a nemzeti népoktatás fej-
lesztése körül, a „népoktatás terén szerzett ér-
demei elismeréseül" kapta a kitüntetést. A 
királyi kegy két kiválóan érdemes férfiút ért, 
kik közül Schneider István már több mint 30 
éve áll a magyar népoktatás ügyének szolgá-
latában. A kitüntetéshez szerencsét kívánunk ! 

— Yilág folyása. György szász király, aki 
1832 augusztus 8.-án szül. Pilnitzben, f. hó 
15.-én ugyanott meghalt. Eletében főleg katonai 
erényekben tündökölt. Utódja : Frigyes Ágost, 
az elhunyt legidősebb fia, aki jelenleg 39 éves. 
Az új szász király a mult nyáron gyermekeivel 
több hetet töltött Uj-Tátrafüreden. — A kelet-
ázsiai harctérről az oroszok nagy vereségének 
hire érkezik. Kuropatkin orosz fővezér nagyban 
neki gyürkőzött s napiparancsban kijelentette, 
hogy így, hogy úgy megveri a japánokat. A 
puska azonban visszafelé sült el : a japánok 
verték meg őt, még pedig alaposan az egész 
vonalon. Az orosz sereg most vad futásban 
menekül észak felé s Mukdenig, sőt talán 
Karbinig meg sem áll. Port-Arthur még tartja 
magát, de már alighanem utolsó napjait éli. — 
A magyar festőművészetet nagy veszteség érte : 
meghalt Lötz Károly, a nagy festőművész. 
Nagy részvéttel és pompával t. hó 15-én te-
mették. A kormány nevében dr. Berzeviczy 
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Albert közoktatásügyi miniszter mondott a 
sírnál beszédet. 

— Jubileum. 50-éves tanítói jubüeumot 
ünnepeltek Nagyperkáta fejérmegyei nagyköz-
ségben. A jubiláns : Keller Károly ottani érde-
mes kántortanító egy emberöltőn át a 4000 
lelket számláló nagyközséget, melynek lakói 
50 év előtt még sokácok voltak, teljesen meg-
magyarosította ; az ő érdeme, hogy ma nincs 
a népes községben egyetlen analfabéta, sőt még 
a cigányokat is beiskoláztatta s megkedveltette 
velük az iskolát. Községében segélyző-egyesü-
letet alapított, melynek évi forgalma ma már 
meghaladja a félmillió koronát s nagyban elő-
segíti a lakosság anyagi gyarapodását. Méltóan 
rótta le háláját a község e hó 11-én s a ker. 
esperesi tanítói kör is díszülést tartott. A kegyúr, 
Győr y Teréz grófnő 200 arany koronát adott 
a jubilánsnak; a megyéspüspök levélben üd-
vözölte; a község 200 korona jutalmon kívül 
iskolai alapítványt tett a nevére ; Steinberger 
kanonok a Kath. Tanács, Ember Károly a 
Kath. Tanítók Országos Bizottsága nevében 
üdvözölte. 

— A Kolozsinegyei Ált. Tanítótestület 
küldöttségileg búcsúzott el Kozma Ferenc volt 
kir. tanfelügyelőtől s épp így üdvözölte Kozma 
utódját: dr. Csernátoni Gyula kir. tanfelügye-
lőt is. Mindkét helyen a beszédet Pallós Albert, 
tanítótestületi elnök mondotta. 

— Iskolaavatás. Bánffyhunyadon f. hó 
9.-én avatták föl az ottani állami népoktatási 
intézetek (állami óvóintézet, el. fiú- és leány-, 
felső leány- és polgári fiúiskola) új épületét. 
A fölavatást ünneppé varázsolta az a szeretet, 
mellyel ez iskolákat ott, a Kalotaszeg központ-
ján, maga a nép és lelkes vezetői körülveszik 
és támogatják immár 30 esztendő óta. A meg-
nyitó beszédet Gyarmatiig Zsigmond gondnok-
sági elnök mondotta, az intézet múltjáról és 
jelenéről Koleszár Lajos igazgató olvasott föl. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztert Barcsay 
Domokos orsz. képviselő képviselte. Avatás 
után díszlakoma volt, melynek folyamán föl-
olvasták a nagy számban érkezett üdvözlő 
táviratokat és leveleket. — Kisszebenben a mult 
héten avatták föl az állami népiskola új épüle-
tét. A fölavató beszédet Eiszeit Antal polgár-
mester mondta. Ghillány Imre báró, sárosi fő-
ispán lendületes beszéddel válaszolt és átadta 
az iskolát rendeltetésének. A fölavató ünnep-
ség után a Sárosmegyei általános népnevelő-
egyesület tartott közgyűlést, Beer Ferenc elnök-
lésével. Jakubek Ludmilla, kapi tanítónő tartott 
fölolvasást. A közgyűlésen Matavovszky Béla 
tanfelügyelő a vármegyei alapból a magyar 
nyelv sikeres tanításaért 50—50 koronával ju-

talmazott tíz tanítónak átadta a jutalomdíjat 
és az Eperjesi Széchenyi-kör által kiállított el-
ismerő oklevelet. 

— A „Zemplénmegyei Altalános Tanító-
egyesület" Perbenyiken, Hodossy Béla sáros-
pataki áll. tanítóképezdei tanár elnöklete alatt 
tartotta tisztújítással egybekapcsolt évi rendes 
közgyűlését, mely gróf Mailáth Józsefet nagy 
lelkesedéssel és egyhangúlag tiszteletbeli tagjává 
választotta. A közgyűlésbe küldöttség által 
meghívott grófot Hodossy Béla elnök lelkes 
szavakban üdvözölvén, a nemes gróf magas-
röptű válaszában a tanügy és a tanítóság igaz 
és lelkes barátjának és támogatójának vallotta 
magát. A tisztújításon a régi kipróbált tiszti-
kart ismét és egyhangúlag megválasztották, 
élén Hodossy Béla elnökkel. 

— A fov. tanítónők és óvónők beteg-
segítő „Erzsébet királyné" alapítványának 
gyűjtő- és kezelő-bizottsága kérve-kéri az összes 
fővárosi tanítónőket és óvónőket, kegyeskedje-
nek az ez évi június hó 1-én megjelent fölhívás 
értelmében úgy a maguk, mint férfitársaik 
és ismerőseik által fölajánlott kézimunkákat és 
más el nem romló termékeket karácsonyi vá-
sárra szánva beküldeni Tanos Sándorné úrnő 
nevére Budapestre, VIII., József-körút 8. sz. alá 
a Tanítók Otthonába okt. 17-től 31-ig hétköz-
napokon d. u. 3—6 óra közt. A vidéki társ-
nőktől, társaktól és ismerősöktől esetleg később 
érkező tárgyakat is hálával fogadja a bizottság. 
Minthogy az eladandó tárgyak az alapítvány 
növelését célozzák, kéri a bizottság a mozga-
lomnak minél szélesebb körben való pártolását. 
Beküldésre alkalmas tárgyak: szorosabb érte-
lemben vett női kézimunka, iparművészeti, 
képzőművészeti, irodalmi és háztartási termék, 
iskolai szemléltető eszköz stb. 

— Tördelési kiba. Lapunk mult számába boszantó 
tördelési hiba csúszott be. Péterfy Sándor cikkének 
egy részét, elnézésből, a 7. oldalon dr. Göőz József 
cikkébe tördelték bele. Aki a sajtó technikáját ismeri, 
tudhatja, hogy ilyesmi a leggondosabb munka mellett 
is megesik néha. T. olvasóink maguk is könnyen el-
igazodhatnak a hibán, amiért a nyomda nevében szí-
ves elnézésüket kérjük. 

Tartalom : Tanítsunk az életnek. Hevesi (Hoff-
mann) Mór. — Népiskolai ifjúsági könyvtárak. Sassi 
Nagy Lajos. — A magyar nyelv elterjesztésére vonat-
kozó régi intézkedések történetéből. Péterfy Sándor. — 
A tanfelügyelet Franciaországban. — Népiskolai mun-
kánk eredménye. XV. Szabó Kálmán. — Az időszámí-
tásról. Dr. Ében Mihály. — Külföldi szemle. — Az 
Eötvös-alap köréből. — Szünóra : Szegénysorban. 
Csáky Elek. — Irodalom. -— Hivatalos rész. — Taní-
tók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este). ! Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 

Megkapha t j a p l apo t minden magyarországi népoktatási időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári k iadóhiva ta lba kü ldendők . 
iskolák és tanítóképző - intézetek eirv példányban ingyen . . , , . . . . , , . . . 
A lap megküldése iránti fo lyamodványok az iskola létezését „ A > " « » * • « * a r s z a h a s a . - A pa lyaza t i h . r . le teseknel min-

í . ... , ., . . J . , ... , . . . . .. den egves szoert, m i n d e n kozles után 0 filier üzetendo. Az ily 
:gazolo es_ az , illetckes kir. tanfelügyelő altal lát tamozott m ó d o n mindenki á l ta l kiszámítható h i rdetés i d í j előre küldendő 
községi elöljarosagi bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók b e - E l r y ( ; b h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenket ted részét 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg- tevő peti t nyomású és egyhasábű sora 1 k o r o n a . Ezek a dí jak is 
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. I e lőre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KElt., TÖ14ÖK-UTCA 4. SZÁJI. HAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KEK. , ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m awiunk v i s sza . 

Az új népoktatási törvényjavaslat. 
A népiskolai közoktatásról szóló 1868. 

évi XXXVIII. és a népiskolai hatósá-
gokról szóló 1876. évi XXVin. t.-cikk 
módosításáról dr. Berzeviczy Albert köz-
oktatásügyi miniszter által a képviselő-
ház f. évi október hó 20.-án benyújtott 
törvényjavaslat a f. évi május havi nagy 
ankét és a június havi tanítói ankét 
után az eredeti előadói tervezettel szem-
ben a következő lényegesebb módosítá-
sokat tartalmazza: 

A tankötelezettségre vonatkozó I. fejezet-
ben az egyévi továbbiskolázás szükségét 
(3. §.) áz iskolai igazgató (osztálytanító) 
véleményes javaslatára az iskolai helyi 
hatóság állapítja meg. A közigazgatási 
bizottság a kir. tanfelügyelő jelentése 
alapján, az egyévi továbbiskolázást el-
rendelheti. 

A magántanulók évenként kötelesek 
vizsgálatot tenni. (4. §.) 

A zugiskolákról szóló 7. §-ban ki-
mondatott, hogy zugiskolának tekin-
tendő az olyan vallásiskola is, amely 
nem az illető hitközség felügyelete alatt 
áll; amely nem bír e célra berendezett 
és a közegészségügyi követelményeknek 
megfelelő külön helyiséggel ; továbbá, 
amelyben a vallás oktatásán kívül, 
amelyre a nyilvános elemi népiskola 
tanítási idején kívül naponként legföl-
jebb 2 óra fordítható, világi tantárgyak 

is taníttatnak. A külön vallás-iskolába 
8 éven alul levő gyermekek egyáltalán 
nem járhatnak. 

Az iskolamulasztások megtorlására 
vonatkozó rendelkezések annyiban vál-
toztak, hogy az iskolamulasztó szülője 
első ízben megintendő ; ha ez nem vezet 
eredményre, előbb egy, majd két korona 
bírsággal büntetendő és csak ezután 
következik a szülő ellen a kihágási el-
járás, amelynél a pénzbüntetés 60 ko-
ronáig terjedhet. 

Az elemi népiskola két tagozatára vonat-
kozó II. fejezetben kimondatott, hogy a 
több elemi népiskolával bíró községek-
ben az iskolai szorgalomidő valamennyi 
iskolában ugyanegy időben kezdendő 
meg; továbbá, hogy a földmíveléssel fog-
lalkozó községekben az iskolai helyi 
hatóság a községi elöljárósággal egyet-
értőleg a tanítást úgy rendezheti, hogy 
a 10 évnél idősebb gyermekek tanítása 
a legszorgosabb munkaidőben vagy a 
reggeli órákra, vagy a hétnek két nap-
jára vonassék össze. (12. §.) 

A 13. §-ban fölsoroltatnak azon 
tantárgyak, amelyek minden elemi nép-
iskolában, jellegkülönbség nélkül köte-
lezően tanítandók. A tantárgyak követ-
kezők : 

1. Hit- és erkölcstan. 2. Magyar nyelv. 
3. Mennyiségtan (számtan, mértan). 4. 
Beszéd- és értelemgyakorlatok. 5.Magyar-



2 NÉPTANÍTÓK LA P J A . 42. SZÁM. 

ország földrajza és az egyetemes föld-
rajz elemei. 6. Magyarország története, 
kapcsolatosan a világtörténet legfonto-
sabb eseményei. 7. Polgári jogok és 
kötelességek. 8. Természetrajz. 9. Ter-
mészettan. 10. Éneklés. 11. Rajzolás. 
12. Kézimunka (kézügyesség). 13. Gaz-
daságtan, kertészet és háztartástan. 14. 
Testgyakorlás (tekintettel a katonai gya-
korlatokra). 15. A nem-magyar tan-
nyelvű népiskolában az illető hazai nyelv. 

A tanítási nyelvre vonatkozó 14. 
§-ban kimondatott, hogy az állami is-
kolákban minden köteles tantárgy, tehát 
a hittan is, az iskola helyiségeiben, nyil-
vánosan tanítandó és hogy a hit- és 
erkölcstan tanításánál a magyar taní-
tási nyelv mellett az illető egyházi 
főhatóság kívánatára tannyelvül a gyer-
mek anyanyelve is használható. A nem-
állami elemi népiskolák mindennapi tan-
folyamának tanítási nyelvét az iskola-
fönntartók állapítják meg, ha azonban 
a nem magyar tannyelvű elemi népisko-
lában a beiratkozott növendékek összes lét-
számának legalább 30°/o-a magyar anya-
nyelvű, vagy ha az összes növendékek között 
legalább 20 magyar anyanyelvű van, a ma-
gyar nyelv is mint tcmnyélv használandó. 
Az összes elemi népiskolák ismétlő-tanfolya-
mában a tanítás nyelve kizárólag magyar. 

A felekezeti főhatóság az általa meg-
állapított tantervet a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek előzetesen be-
mutatni köteles. (17. §.) Ugyancsak 
beköveteü a hitfelekezeti iskolákban 
használt tankönyveket és taneszközöket 
és ezeket abból a szempontból is meg-
bíráltatja, vájjon nem tartalmaznak-e 
olyanokat, amelyek a gyermekben a 
magyar haza, vagy a nemzet más tag-
ja i iránt gyűlölködést szítanak. Az állami 
ellenőrzés kiterjed az iskolai vagy ifjú-
sági könyvtárban levő művekre is. (18. §.) 

Az elemi népiskola egy-egy tanter-
mébe csak annyi növendék vehető föl, 
amennyit a tanterem az 1868 : XXXVIII. 
t.-cikk 27. és 28. §§-aiban megszabott 

középméret szerint (egy-egy tanulóra 
legalább 1 m2 alapterület) befogadhat. 

Minden szülő (gyám) csak azon iskola 
fönntartási költségeihez köteles fölvételi 
és tandíjjal, vagy ehhez hasonló más, 
természetben való szolgálmányokkal 
hozzájárulni, amely iskolába gyermeke 
tényleg jár. 

Az ismétlő-tanfolyamról a 22. §. 
akként rendelkezik, hogy az ismétlő-
tanfolyam a meglevő elemi népiskola 
mindennapi tanfolyama fölé, azzal szer-
ves kapcsolatban létesítendő és abban 
a helyi viszonyoknak megfelelő gazda-
sági, kertészeti, háztartási, valamint köz-
ismereti tárgyak tanítandók. Mindenütt, 
ahol az állam vagy a község tart ja 
fönn az elemi népiskola mindennapi 
tanfolyamát, ugyancsak az állam, ille-
tőleg a község gondoskodik az ismétlő-
tanfolyam fölállításáról és fönntartásá-
ról, a meglevő tanhelyiségeknek és azok 
fölszerelésének igénybevételével. Az ál-
lami és a községi tanítók az ismétlő-
tanfolyamban a tanítást külön díjazás 
nélkül kötelesek ellátni. A hitfelekezet, 
mint iskolafönntartó, tartozik az e tör-
vény rendelkezéseinek megfelelő ismétlő-
tanfolyam fölállításáról és fönntartásá-
ról gondoskodni mindenütt, ahol a 
tanító fizetéskiegészítés vagy korpótlék 
címén államsegélyt élvez. Az ily tanító 
az ismétlő-oktatást szintén díjtalanul 
tartozik ellátni. Ahol a hitfelekezet csak 
az elemi népiskola mindennapi tanfolya-
máról gondoskodik, de a község ismétlő-
tanfolyamot létesít, és az ismétlő-tanfo-
lyamot a község lát ja el, ott is tartozik 
a hitfelekezet meglevő iskolahelyiségét 
és annak fölszerelését e célra díjtalanul 
átengedni. A tanító azonban az elemi 
népiskola mindennapi és ismétlő-tanfo-
lyamában együtt legföljebb heti 36 taní-
tási órára kötelezhető. A gazdasági 
szaktanító hetenként szintén összesen 
36 elméleti és gyakorlati óra adására 
köteles. 

A községi és felekezeti tanítók javadalma-
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zásáról és az állam által gyakorlandó fe-
gyelmi jogról szóló III. fejezetben a kö-
vetkező lényegesebb módosítások tör-
téntek: A segédtanítói minőség egészen 
mellőztetett (33. §.), hanem arra való 
figyelemmel, hogy az új törvény életbe-
lépte után a tanítójelöltek a képezdei 
tanfolyam befejezte után egy-két évi 
gyakorlat után tehetnek tanítóképesítő 
szakvizsgálatot, — a tanítóképesítő 
alapvizsgálatot te t t tanítójelöltnek évi 
ösztöndíja 600 koronánál kevesebb nem 
lehet. Minden tanítót a fizetésen kívül 
még legelőször két szoba, konyha, kamra 
és a legszükségesebb mellékhelyiségek-
ből álló tisztes lakás illeti meg. Az 
1893. évi XXVI. t.-cikk e tekintetben 
nagyon bizonytalanul rendelkezett ; a 
mostani szöveg már nem enged más 
magyarázatot. 

A javaslat 39. §-a a jegyzői javadal-
mazásról szóló 1904 : XI. t.-cikkből van 
átvéve és szól ekként: 

A tanítói javadalmazás kiegészítő ré-
szét alkotó iskolai ingatlan haszonélve-
zetének pénzbeli egyenértékét — nem 
értve ide a természetben nyújtott lakás 
és házikert haszonélvezetét — minden 
egyes tanítói állomás után külön-külön 
kell megállapítani. 

E megállapítás alapjául — az összes 
adók levonásával — az ugyanazon 
községben hasonló minőségű ingatlan 
után elérhető haszonbér szolgál, melyhez 
hozzá kell adni a községi (hitközségi) 
lakosok által az ingatlan megművelése 
körül netalán teljesített szolgálmányok 
pénzbeli értékét. 

Ugyancsak községenként az utolsó 
három év (1902—1904.) átlagárai alap-
ján meg kell állapítani a tanító által 
élvezett terményjárandóságok (élet-
neműek, fa, jószágtartás stb.) pénzbeli 
egyenértékét is. 

A javaslat 40. §-a kimondja, hogy 
ezentúl az elemi népiskolákhoz csak 
rendes tanítói állások rendszeresíthetők. 
A rendes tanítói állásra, a jelen tör-

vény 49. §-ában és az 1868 : XXXVIII. 
t.-c. 139. §-ában említett eseteket ki-
véve, tanítójelölt (segédtanító) nem 
alkalmazható, illetőleg az egyes osztá-
lyoknak önálló vezetése tanítójelöltekre 
nem bízható. 

Az állam érdekkörébe ütköző fegyelmi 
vétségek megtorlása az eredeti javaslat 
szerint kizárólag a közigazgatási bizott-
ságok hatáskörébe volt utalva. Most a 
javaslat 49. §-a fönntartja ugyan a köz-
igazgatási bizottság illetőségét, de egy-
szerű szórendi változtatással nem zárja 
ki, hogy a felekezeti tanítóknak az 
állam érdekkörét sértő fegyelmi esetei-
ben is az illetékes egyházi főhatóság 
saját szabályai szerint járjon el és 
hozzon fegyelmi ítéletet; de módot nyújt 
arra, hogy minden olyan esetben, ami-
dőn a hitfelekezeti főhatóság a fegyelmi 
eljárás megindítását és befejezését halo-
gatná, vagy az eljárást az állam érde-
keinek figyelmen kívül hagyásával foga-
natosítaná, — a közigazgatási bizottság 
jogosítva legyen minden ilyen esetben 
eljárni. 

Azon esetben, amidőn a magyar nyelv 
tanításában tapasztalt eredménytelen-
ségnek nem a tanító szándékos mulasz-
tása, hanem képességének fogyatékos 
volta az oka, és a tanító nem tagja az 
orsz. tanítói nyugdíjintézetnek (tehát 
ennek terhére nem nyugdíjazható), az 
iskolafönntartó köteles a tanító mellé 
a jelen törvény rendelkezéseinek meg-
felelő készültséggel bíró tanítójelöltet 
alkalmazni. Államellenes irány követése 
miatt a nyugdíjazott tanítókkal szemben 
is alkalmazandó a fegyelmi eljárás. Ezek 
fegyelmi Ítéletében az állástól való el-
mozdítás helyett a nyugdíj elvonása 
mondandó ki. 

Az 56. §-ban a tanítók által leteendő 
éskü szövege a következő: „Én, N. N., 
az n . . . . i elemi iskolához megválasz-
tott (kinevezett) rendes tanító, esküszöm 
az élő Istenre, hogy 0 Felsége, apostoli 
királyom, a magyar haza ós annak szente-

w 
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sített törvényei iránt tántoríthatatlan 
és rendületlen hűséggel viseltetem, a 
hazai legfelsőbb és felsőbb hatóságok 
rendeleteit és a hivatalommal járó köte-
lességeket mindenkor lelkiismeretesen, 
híven és pontosan teljesítendem. Isten 
engem úgy segéljen!" 

Egy új (57.) §-ban kimondatott, hogy 
azon esetben, ha bármilyen jellegű nép-
iskolánál alkalmazott tanítónő, vagy bár-
milyen jellegű kisdedóvodánál alkal-
mazott kisdedóvónő más helyre férjhez 
megy, állásáról lemondottnak tekintendő. 

Az 1893 : XXVI. t.-cikknek ezen javas-
lattal lényegében meg nem változtatott 
§§-ai is a mostani törvényjavaslatba 
átvétettek (36., 37., 38., 41., 42., 45.) 
és ilyen módon az 1893 : XXVI. t.-c. 
a mostani törvénnyel teljesen hatályon 
kívül helyeztetik. 

A tanítóképzés- és képesítésről szóló IV-
fejezetben a következő változtatások 
történtek. A képzőintézetekbe való föl-
vételt szabályozó 58. §-ból a fölvételi 
vizsgálat teljesen töröltetett. Ezentúl 
tehát a képzőintézetekbe csak olyan 
jelentkezők vehetők föl, akik a felső 
népiskolát, vagy a polgári iskola, fel-
sőbb leányiskola, középiskola alsó négy 
évfolyamát sikeresen elvégezték és ezt 
szabályszerű iskolai bizonyítvánnyal iga-
zolják. A fölveendő jelölt igazolni tar-
tozik azt, hogy magyarul beszól, továbbá 
hatósági orvosi bizonyítvánnyal : érzékei-
nek épségét és a tanítói állásnak meg-
felelő egészségi állapotát. Az, aki tizen-
nyolcadik életévét betöltötte, föl nem 
vehető. 

Egy-egy osztály tanulói létszáma 
30-ban van megállapítva. (59. §.) 

A tanulók fegyelmi szabályozását a 
felekezeti főhatóság a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek bemutatni kö-
teles. (62. §.) 

A kötelezett tantárgyakra vonatkozó 
63. §-ban ki van mondva, hogy oly 
intézetekben, amelyekben a tanítás 
nyelve a magyar, a fölsorolt tárgyakhoz 

még a német, esetleg más hazai nyelv; 
oly intézetekben pedig, amelyekben a 
tanítás nyelve nem a magyar, a fönt 
elősorolt tárgyakhoz még a tanítás nyelve 
járul. 

A magyar tannyelvű tanítóképző-
intézetekben a szükséghez képest vala-
mely hazai más nyelv is, mint nem 
kötelezett tantárgy tanítható. 

A növendékek heti tanóráinak száma 
30, a rendkívüli tantárgyakkal együtt 
legföljebb 32 lehet. 

A tanítás nyelvére vonatkozó 64. 
§-ban kimondatott, hogy a hitfelekezetek 
által fönntartott és nem magyar tan-
nyelvű képzőintézetekben a magyar nyelv 
és irodalom, Magyarország története, föld-
rajza és alkotmány tana, mint amelyek a 
tanítóképesítő szakvizsgálatnak tárgyai, 
a rendes tantárgyak között magyar tan-
nyelven legalább olyan heti óraszámmal 
tanítandók, mint az állami képzőintéze-
tekben. 

Az alaptervezetben csak az állami 
intézetekben teljesítendő hitoktatásról 
volt szó. Most a 66. §. azt is rendeli, 
hogy a hitfelekezeti tanító- és tanítónő-
képző-intézetekben a hit- és erkölcstan 
tanítása bizonyos órákra szorítandó, 
mely idő alatt a más hitfelekezethez 
tartozó növendékek saját hitfelekezetük 
gondoskodása folytán és felügyelete alatt 
fognak hit- és erkölcstani oktatásban 
részesíttetni. 

Az igazgató hatáskörét szabályozó 
67. §-ba fölvétetett, hogy az igazgató 
egyszersmind az internátus vezetője és 
felelős gondozója. 

A tanítóképző-intézetek tanárainak 
képesítését szabályozó 70. eh'endeli, 
hogy az állami tanító- ós tanítónőképző-
intézetekbe csak olyan magyar állam-
polgár tanárok alkalmazhatók, a kiknek: 

a) tanítóképző-intézeti tanári képesí-
tésűk van; ezen képesítést a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendelettel sza-
bályozza ; 

b) kiknek középiskolai tanári képesí-
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tésűk és legalább egy évi tanítóképző-
intézeti segédtanári gyakorlatuk van. 

A hitfelekezeti képző-intézetekben az 
a) és b) ponton kívül alkalmazhatók 
még olyanok, 

c) akik középiskolai érettségi bizo-
nyítvány megszerzése után legalább négy 
éven át iskolai bizonyítványokkal iga-
zolt főiskolai tanulmányokat végeztek 
és az ennek megfelelő vizsgálatot siker-
rel letették : 

d) végre tanítónőképző-intézetekben 
olyanok, akiknek polgári iskolai tanítói 
képesítésűk és legalább két évi nyilvá-
nos iskolai tanítói gyakorlatuk van. 

Az a)—d) pontban fölsorolt képesítés 
hazai tanintézetek hatóságai által kiállí-
tot t bizonyítványokkal igazolandó. Á kül-
földön nyert ilynemű okmányok csak 
nosztritikálás után vehetők figyelembe. 

A képezdei tanár ellen fegyelmi el-
járásnak van helye akkor is, ha állam-
ellenes működést tanúsít. (71. §.) Állami 
alkalmazott ellen a fegyelmi vizsgálatot 
egy e célra kirendelt bizottság teljesíti, 
amelynek elnöke a kir. tanfelügyelő 
vagy helyettese, tagjai felerészben a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
tisztviselőiből, másik féle részben képző-
intézeti tanárokból neveztetnek ki. Bűn-
tet t vagy nyereségvágyból elkövetett 
vétség miatt jogerősen vád alá helyezés 
esetén a fölfüggesztés mindig elrende-
lendő ; más büntetendő cselekmény 
esetén a körülményekhez képest elren-
delhető. (72. §.) 

A felekezeti tanító-, (tanítónő)képző-
intézetek tanáraira vonatkozó fegyelmi 
szabályokat és a fegyelmi eljárást azok 
egyházi főhatóságai állapítják meg, amely 
szabályzatot a vallás- és közoktatás-
ügvi miniszternek bemutatni kötelesek. 
(74. §.) _ 

A hitfelekezeti képző-intézetben a 
tanítóképesítő alapvizsgálaton akormány-
képviselő az írásbeli dolgozatokat meg-
vizsgálja (előbbi tervezet szerint csak 
megtekinti) (77. §. a) : a tanítóképesítő 

alapvizsgálatról nyert bizonyítványt alá-
írja. Ezen bizonyítvány az állam hiva-
talos nyelvén adandó ki, de kívánatra 
fordításban, az illető képző-intézet tan-
nyelvén is melléklendő. (79. §.) 

Az állami tanítóképesítő szakvizsgálatra 
vonatkozó 80. §. így szól: Bármilyen jellegű 
elemi népiskolai rendes tanítói (tanítónői) 
állásra ezentúl csak olyan egyén alkal-
mazható, illetve választható, aki a tanító-
képesítő szakvizsgálatot állami vizsgáló-bizott-
ság előtt sikerrel letette és annak alapján 
tanítói oklevelet nyert és aki magyar 
állampolgárságát igazolja. Csak az így 
alkalmazott tanítók léphetnek be az 
orsz. tanítói nyugdíjintézet rendes tagjai 
sorába. 

Az állami tanítóképesítő szakvizsgálat 
célja, a szoros értelemben vett tanítói 
szakműveltséget, tanítói és nevelői kész-
séget kipuhatolni. Ezen vizsgálat nyelve 
magyar és tárgyai közé a nevelés- és 
tanítástanon, továbbá a tanítási gyakor-
laton kívül beveendők : a magyar nyelv 
és irodalom, hazai történet és földrajz, 
alkotmánytan. (Az alaptervezet szerint 
még a hit- és erkölcstan is tárgya volt 
a szakvizsgálatnak.) Az a jelölt, aki 
nem-magyar tannyelvű képző-intézetben 
végezte a tanfolyamot, a nevelés- és 
tanítástanból, a tanítási gyakorlatokból, 
ide nem értve a magyar nyelv tanítási 
gyakorlatát, az illető intézet tannyelvén 
is leteheti a képesítő szakvizsgálatot. 

A tanítói oklevélbe, amely az állam 
hivatalos nyelvén adandó ki, a tanító-
képesítő alapvizsgálaton a hit- és erkölcs-
tanból nyert érdemjegy bejegyzendő. 

A tanítóképesítő szakvizsgálat díj-
mentes. 

A 83. §-ban az állami képesítésre 
vonatkozó rendelkezések életbelépte-
tésére négy évet tűz ki. Addig ezen 
átmeneti időre is átveszi és fönntartja 
a magyar nyelv tanításáról szóló 1879. 
évi XVHL t.-cikk 1. és 2. §§-ainak in-
tézkedéseit s egyúttal ezen intézkedé-
sek foganatosításának a kellő és hat-
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hatos ellenőrzését is biztosítja. Ilyen 
módon a jelen törvény életbeléptekor 
az 1879 : XVIII. t.-cikk, mint fölösleges, 
egészen hatályon kívül helyeztetik. 

Az állami felügyeletet a 85. §. ekként 
szabályozza : 

Az összes tanító- ós tanítónőképző-
intézetek fölött az állami főfelügyeletet 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
királyi tanfelügyelők útján gyakorolja. 

A királyi tanfelügyelő ezen intézete-
ket meglátogatja és ha hiányokat ta-
pasztal, erről a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez jelentést tesz, aki 
ezeknek megszüntetésére az intézet 
fönntartóját fölszólítja. Ha a tapasztalt 
hiányok oly nagymérvűek, hogy azok 
az intézet sikeres működését kockáz-
tatják és az intézet fönntartója a hiá-
nyokat két tanéven át ismételt felszó-
lításra sem pótolná, a miniszter elren-
delheti az intézet bezárását. 

Azon esetben pedig, ha a kormány a 
tanító- vagy tanítónőképző-intézetben 
erkölcsi bajoknak vagy államellenes 
iránynak jönne tudomására és ezek el-
lenében az intézet illetékes felekezeti 
főhatósága útján gyökeres orvoslás nem 
szerezhető, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter saját rendes, vagy e célból 
különösen kiküldendő közegei által vizs-
gálatot teljesíttet; és ha ezen vizsgálat 
alapján oly tények állapíttattak meg, 
amelyelv az állami ós községi képző-
intézetekigazgatójára és tanáraira nézve 
hivatalvesztést vonnának maguk után, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
joga és kötelessége azon intézettől a 
veszélyes egyének eltávolítását köve-
telni. Ha a vizsgálat nyomán kiderül, 
hogy vétség vagy bűntett esete forog 
fönn, az ügy a szabályszerű bűnvádi el-
járás megindítása végett a kir. ügyész-
séghez átteendő. Ha valamely tanító-, 
tanítónőképző-intézetben előforduló ilyen 
bajt az intézet fönntartója azonnal 
nem orvosolja, a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter az intézet ideiglenes 

vagy végleges bezáratását haladék nél-
kül elrendelheti. 

Az egy időre bezáratni rendelt inté-
zet. vagyona az illető felekezeti főható-
ság kezelése alatt marad és a jövedel-
mek is tőkésíttetnek mindaddig, míg a 
tapasztalt bajok gyökeres elhárítása után 
az intézet újra megnyitását a vallás- és 
közoktatási miniszter megengedi. 

A véglegesen bezáratni rendelt inté-
zet vagyonáról és alapítványairól, ameny.r 
nyiben az alapítók vagy jogutódaik 
azokról az intézet megszűnése esetére 
nem intézkedtek, ugyanazon felekezet 
közoktatási céljaira az illető felekezeti 
főhatóság rendelkezik (1790/1 : XXVI. 
t.-c. 10. §.), fönntartatván ő Felségének 
legfőbb felügyeleti joga. 

Az állami tanfelügyeletre vonatkozó V. feje-
zetbe új szakaszként vétetett föl (S7. §.): 
Ezen törvény hatálybalépte után egy 
évtől kezdve csak az nevezhető ki 
népiskolai kir. tanfelügyelővé, aki az 
1876: XXVIII. t.-c. 3. §-a, illetőleg az 
1883 : I. t.-c. 8. §-ban megkívánt elmé-
leti és gyakorlati képesítettség birtoká-
ban a tanfelügyelői szakvizsgálatot siker-
rel letette. 

Ezen szakvizsgálat szervezetét a vallás-
és közoktatásügyi miniszter rendeleti 
úton állapítja meg. 

Az állami és községi tanító, kisded-
óvónő ellen a kir. tanfelügyelő legfel-
jebb három ízben alkalmazhat rend-
bírságot. Az újból ismételt hanyagság 
vagy engedetlenség fegyelmi vétségnek 
minősítendő. 

Egy újabb (VI.) fejezet vétetett 
föl, amely vegyes intézkedéseket tar-
talmaz. Ide jö t t át az előadói terve-
zetnek az iskolai rend védelmére vonat-
kozó szakasza oly módosítással, hogy a 
tanító erre vonatkozó panaszát az iskolai 
helyi hatóság (iskolaszék, gondnokság) 
útján terjesztheti elő és hogy az ilyen 
kihágást elkövető egyén 50 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Egy új szakasz (92. §.) kimondja, 
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hogy mindaz, ami a jelen törvényben 
az igazgatókra, tanárokra, tanítókra, 
tanítványokra nézve rendeltetik, úgy a 
férfiakra, mint a nőkre egyaránt vonat-
kozik. 

A 93. §. szerint a népiskolai közok-
tatás tárgyában kelt 1868 : XXXVIII. 
t.-c. I. fejezete (1 — 7. §.), továbbá a 
11. §. 3. pontja, a 34., 48., 49., 50., az 
52. §. második pontja, az 53., 54., 55., 
58., a 84 — 102., a 104., a 107 — 115., 
133., 142., 143., 144. §§., a magyar 
nyelv tanításáról 'szóló 1879 : XVIII. 
t.-c. egész terjedelmében; a népiskolai 
hatóságokról szóló 1876 : XXVIII. t.-c. 
5. §. 3. pontjának a jelen törvénnyel 
ellenkező rendelkezései, továbbá ugyan-
azon szakasz 8. pontja; a 13. §. 1. pont-
jának a megintésre vonatkozó hetedik 
bekezdése ; a községi és felekezeti 
tanítók fizetésének rendezéséről szóló 
1893 : XXVI. t.-c. egész terjedelmében 
hatályon kívül helyeztetnek. 

Az 1875 : XXXII. t.-cikk 12. §-ának 
első bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép : Az a tanító, aki bünte-
tendő cselekményért hivatalvesztésre 
Ítéltetett, vagy aki fegyelmi úton állá-
sától elmozdíttatott, ha pedig már 
nyugdíjazva van, akitől fegyelmi úton 
a nyugdíj elvonatott, nyugdíjhoz vagy 
végellátáshoz való jogát elveszti. 

Végre a 94. §. szerint a törvény 
végrehajtásával a vallás- és közoktatás-
ügyi, valamint a pénzügyminiszter bí-
zatnak meg. 

Erzséfoet-népakadémia. 
Két évvel ezelőtt egy pár lelkes ember föl-

áldozva egyéni munkaerejének szabad óráit és 
együvé rakva apró adományait, megvetette 
a magyar nép közművelődési csarnokának 
alapját, s azt a legnemesebb fejedelmi nőnek 
s nemzetünk patrónájának : Erzsébet király-
nénak emlékére Erssébet-népakadémiánalc ne-
vezte el. 

E kiváló fontosságú kulturális intézmény a 
mult tanévben nyilt meg és már az első év-
folyamban szép sikert ért el. Ez idei tanfo-
lyamát október hó 9-én — a művelődést 

kereső, nagyrészt munkás-osztály tagjai nagy 
tömege jelenlétében — Hegedűs István dr. 
ügyvivő elnök nyitotta meg nagyszabású be-
széddel. 

Beszéde elején szólt Apponyi Albert grófnak 
Amerikában a demokráciáról mondott beszé-
déről és kifejtette, hogy itthon kell első sorban 
minden vonalon munkálkodni, hogy a demo-
krácia igaz valóság legyen. „Mi idehaza — 
úgymond — lelkünk igaz hevével dolgozunk, 
hogy a demokrácia legyen igaz valóság. De 
ha kivándorolt honfitársainknak az alkalmaz-
kodás sok, de nagyon sok nehézséget, sok, de 
nagyon sok csalódást, kiábrándulást okoz: mi 
itthon, e drága földön, őseink örökén valósít-
hatjuk meg a demokráciának azt a formáját, 
mely a nép legszélesebb rétegeit szeretettel 
foglalja, a szabad fejlődés mezejét föltárja 
mindenki előtt. De épen a szabad fejlődés 
célja : minden egyén érvényesülése kívánja, 
hogy az egyén egyénné fejlődjék. Egyénné, ki 
bír a tudásnak azzal a mértékével, melyet 
helyzetének javítása, érvényesülés útjának egyen-
getése megkíván. Tanulni kell. Belekapcsolni a 
magunk egyéni fejlődését a velünk egy társa-
dalmi légkörben élő társaink törekvéseibe, 
hogy a társadalom tényezői élő láncszemenként 
kössék egybe az egész társadalmat. Az amerikai 
társadalom képét vetíték Apponyi beszédei 
szemeink elé : e társadalom hihetetlen gyorsan, 
alig 120 év alatt a világ óriásmérvű csodá-

o o 
jává fejlődött ; mert nem a magasabbnál ma-
gasabb paloták, nem az iparvállalatok minden 
képzetet meghaladó csodái az igazi csoda: de 
az a társadalom, melynek munkaereje, szerve-
zett tudása létesíté. Gyönyörű a lépes méz 
sejtjeinek szabályos» oktogonjait nézni : de cso-
dásabb a méhtársadalom szervezete, melyben 
az egész egyért áldozza föl minden munkáját." 

Azután áttért a népakadémia áldásos műkö-
désére és külföldi példákkal világította meg 
föladatának fontosságát és eredményességét. A 
népotthonok eszméjét is fölfrissítette meggyőző 
érvekkel. A gyakorlati kiképzés az intézmény 
főtörekvése, hogy az ipar és művészet köl-
csönös viszonyát minden iparos megértse. Szólt 
azután a művészetekről, amelyek az emberi 
lélekre és a munkára nemesítő hatással vannak. 

Nagytudású beszédében végül a szívképzést 
hangsúlyozta, mondván: „A nagy gondolatok 
a szívből származnak. A nagy gondolatok szülő-
anyját ápolnunk kell. Erre kötelez a halha-
tatlan emlékű védangyal neve is, amelyet az 
Erzsébet-népakadémia m büszkén visel címben. 
De a cím kötelez is. O, ki csupa szeretet volt, 
kit a társadalmi gyűlölség ádáz szenvedélye 
ragadt ki az élők sorából : programmunk 
lelkét adja meg. A szívet nemes indulatokkal, 
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nagy emlékekkel, hősi önfeláldozással, fenkölt 
lelkek termékenyítő emlékével lehet és kell 
nevelni. Ezért kapcsoljuk bele tagjaink lelkét 
a történelmi emlékek útján a történelmi fejlő-
désbe. A mi féléves idényünk folyamán előfor-
duló nagyobb történeti emlékeket ünnepi 
előadások keretében elevenítjük föl. A gyász-
napok emléke szívünkben megszenteli a fáj-
dalmat. Oh hiszen volt oly korszak történe-
tünkben, midőn a költő e szentelt fájdalomban 
látta a nemzet egyetlen kincsét." 

Megkapó szavakkal emlékezik meg október 
hatodikáról, midőn mondja: „Október hatodi-
kának emléke e szentelt fájdalom értékét, be-
csét tanítja megbecsülnünk. Mi nem az aradi 
vesztőhely bitóinak árnyait látjuk, de annak a 
dicső követségnek látjuk fényes alakjait, kikről 
az egyik vértanú mondá : dicső követség megy 
az Ur színe elé tanúságot tenni a magyar 
nemzet igazságáról. E küldöttség nem járt 
hiába. Az isteni kegyelem a maga rejtélyes 
útjait követve egy nagy szívben világította 
meg a magyar nemzet jogát. E nagy szív ama 
királynő szíve volt, kinek nevét viseljük. Mert, 
mikor az önfeláldozás csodáit mutatja be a 
bámuló világnak egy eddig alig ismert bar-
bárnak tartott nép : a hazáért életüket nemesen 
föláldozó nagyok emléke a hazafias önfeláldo-
zásra nevel." 

* 

Az Erzsébet-népakadémiában szeretettel fo-
gadnak mindenkit és módot nyújtanak, hogy 
a munkás-osztály, mint az ország egyik fönn-
tartó eleme, a társadalomban elfoglalhassa az 
őt megillető helyet. Hogy ez az intézet a ma-
gyar népnek, különösen az alsóbb társadalmi 
rétegeknek csakugyan nagy szellemi szükség-
letét elégíti ki, s hogy a nép is megértette 
ezen intézmény alapítóinak nemes intencióit: 
legszebben bizonyítja úgy a mult, mint a jelen 
tanévi érdeklődés és a hallgatók folytonos 
szaporodása. A tudományos és művészi estéken 
a hallgatók száma kétszáz-háromszáz. A tan-
folyamok hallgatóinak a száma is eléri, sőt a 
közérdeküeken meg is haladja a százat. 

Az előadásokon nagyon érdekes megfigyelni, 
hogy a testi munkában elfáradt kérges tenyerű 
polgártársaink mily lelkesedéssel tanulnak és 
arcakon is meglátszik, hogy éhesek a tudo-
mányra. A magyar nyelvből, a számtanból és 
a mértanból föladott írásbeli dolgozatokat szá-
mosan elkészítik és az egyes kurzusok végén 
többen vállalkoznak arra, hogy az előadóval 
az előadottakat még egyszer beszámoló módon 
átvegyék, azaz kollokváljanak. 

A folyó évi októberre és novemberre kitű-
zött előadások a következők : a magyar 
pogánykor költészete és a magyar népszínmű, 

az iparról általában és a magyar ipartörvények, 
az élősködő állatok, a ragadós betegségek 
ellen való védekezés, Zrinyi Miklós, a torpedók, 
a tengeri aknák és a tengeri háború, Anglia. 

A földrajzi és történelmi előadásokat vetített 
képekkel illusztrálják. Állandó tanfolyamok 
folynak a rajz-, szépírás- és gyoísírásból. 

Az intézmény vezetősége oda törekszik, hogy 
a munkásoknak a tanulást minél kényelme-
sebben hozzáférhetővé és eredményessé tegye. 
Azért az előadások este 6—9 közé esnek, 
tehát akkor, amidőn a munkás időt szakíthat 
magának lelki üdülésre és művelésre. Ugyan-
akkor a könyvtár is nyitva van, amelyet a 
tagok ott mindjárt használatba vehetnek, amire 
nézve az előadóktól utasítást kapnak. Az 
Erzsébet-népakadémia ily módon eléri célját : a 
tudás kincsében a nép is részesül, mert a 
jóakaratú tanítás hatásához a szorgalmas 
tanulás verejtékes munkája is hozzászegődik. 
A tagok zeneegyesületet szerveztek, hogy ma-
gukat ez irányban is képezzék, továbbá sza-
való-estéket is rendeznek. Megfelelő szaktaná-
rokról természetesen az Erzsébet-népakadémia 
gondoskodik. Nem kevésbé fontos missziót 
teljesít a jogvédő egyesület azzal, hogy (vasár-
nap és szerdán) mindenkinek díjmentesen ad 
jogi tanácsot. 

Rendes tag lehet minden művelődést óhajtó 
egyén, nemi különbség nélkül, ha legalább 15. 
életévét betöltötte és vagy havonként 25 fillér, 
vagy évenként 3 korona tagsági díjat fizet. A 
havi tagsági díjak csak az Erzsébet-népaka-
démia látogatóitól szedhetők és csak a hely-
színen. Nincsen tehát semmi kényszer s a 
tagsági díjat csak az fizeti, aki az előadásokat 
hallgatja vagy a könyvtárt használja, s ha nem 
jön el, nem küldik hozzá a nyugtákat, míg ha 
újra eljön, megint csak arra a hónapra szóló 
tagdíjat fizeti, amely hónapban előadást hallgat, 
vagy a könyvtárt használja. 

A magyar nép szellemi és erkölcsi nevelését 
szolgáló intézmények és a művelődést keresők 
otthonának a kérdése meg lenne oldva, csak 
az a baj, hogy a társaság anyagi viszonyai 
szerények. Valóban kívánatos volna, hogy úgy 
a kormány, mint a székesfőváros és a társa-
dalom hathatósabb támogatásban részesítse a 
magyar nép szellemi és erkölcsi nevelését szol-
gáló fiatal kultúrintézményt. 

Hazánk ezeréves fönnállásának emlékére a 
székesfőváros a népjóléti célokra két millió 
koronás millenniumi alapot létesített, amely 
összegen Népotthont tervez építeni ; sajnos 
azonban, hogy a kivitel még mindig késik. 
Ezen néppalotában helyiségek lesznek a nép-
szerű előadások részére : előadó-termek, köny v-
tár, laboratóriumok és szemináriumok, zene-
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terem, tornacsarnok stb. Ide költöznék be az 
Erzsébet-népakadémia, itt tartaná előadásait 
és így bevinné oda a tudomány szellemét. Itt 
találnának a munkások tudást, szórakozást, 
üdülést ós kölcsönös szeretetet. 

* 

Az Erzsébet-népakadémiában nemzeti kul-
túránk érdekében folyó nagy misszióról t. kar-
társaim saját tapasztalataik alapján is meg-
győződhetnek, ha az esti órákban érdeklődő 
ismerőseikkel ellátogatnak a hely színére. 
Meg vagyok arról győződve, hogy tapasztala-
taik ezen nagyfontosságú kulturális intézmé-
ményünk támogatására fogják t. kartársainkat 
és minden érdeklődőt lelkesíteni. 

(Budapest.) Gorzó Dénes. 

A magyar nyelv elterjesztésére 
vonatkozó régi intézkedések 

történetéből. 
— Befejező közlemény. — 

Hogy minő volt a hatása a gömör- és kis-
hontmegyei iskolai utasításban foglalt hazafias 
intézkedésnek az illető esperességhez tartozó 
régi latinoskodó alsófokú, falusi és városi 
iskolákra s ezek tanítóira, és hogy követték-e 
a gömörmegyei szép példát hazánk más iskolai 
hatóságai is, — ezeket majd csak akkor tud-
hatjuk meg biztosan, ha a régebben fölmerült 
s az egyes vármegyék tanügyi monográfiáinak 
a létrehozását célzó eszmét valaki halottaiból 
fel tudja támasztani és ha akadnak olyan lel-
kes ügyfeleink is, akik azt készek lesznek meg 
is valósítani. Jelenleg még afelől is csak igen 
keveset tudunk, hogy mennyiben követték a 
dunántúli alsófokú iskolák tanítói Szeniczei 
Bárány György intelmét; csak az bizonyos, 
hogy a soproni ág. ev. gimnáziumban a 
XVÏII. század első 1'elében is gondozták időn-
ként a magyar nyelvet is. MiUlner Mátyásnak 
„A soproni evang. főtanoda története" című 
könyvéből olvashatjuk, hogy 1738-ban a gim-
názium legalsó osztályában, mely a népiskolát 
is pótolta, Bauhofer Richard éppúgy, miként 
elődei, tanítványait a magyar és a latin nyelv 
elemeire oktatgatta, és hogy Haynóczy igaz-
gató idejében 1741-től 1747-ig a hatóság által 
is megerősített tanterv értelmében a tanárok-
nak a soproni ág. ev. gimnázium minden egyes 
osztályában kiváló gondot kellett a magyar 
nyelv tanítására is fordítaniok. A jeles Haynóczy 
utódai azonban, egészen Schwartner Mártonig, 
ki 1786-tól 1788-ig működött Sopronban, úgy 
látszik nem igen sokat törődtek nemzeti nyel-
vünk gondozásával; Müllner Mátyás müvében 
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nem is szól tehát erről; de fölemlíti, hogy a 
soproni gimnázium mellett az 1790-ik évben 
keletkezett magyar társaság annak a szellem-
nek köszönhette létrejöttét, amelyet Schwartner 
honosított meg a söproni iskolában. Csodálatos, 
hogy még ennek az iskolának a hatósága is, 
amely a magyar társaságot szívesen látta in-
tézetében, az 1796-ik esztendőben elhatározta, 
hogy még a gimnázium alsó osztályaiban 
is, a vallástanon kívül, minden más tudományt 
latin nyelven tanítsanak a professzorok ; ebből 
a határozatból azt következtethetjük, hogy a 
megelőző években, legalább Schwartner idejé-
től kezdve, a tudományok egy részét magyar 
nyelven adták elő és magyarázgatták növen-
dékeiknek a soproni ev. latin iskola tanítói. 

Az 1777-ik évi „Ratio Educationis" azt 
kívánta, hogy a tanítás nyelve a tanulók anya-
nyelve legyen úgy a gimnáziumokban, valamint 
a mai polgári iskolákhoz hasonló céllal bíró 
grammatikai iskolákban; a hatóság II. József 
idejében azonban az anyanyelv alatt egyedül 
a németet értvén, megkövetelte, hogy mind a 
két fajta középiskolában német legyen a taní-
tás nyelve. Az 1790-ik év után a gimnáziumok 
és a grammatikai iskolák tanárainak nagyobb 
része visszatért az 1777. előtti időkben köve-
tett eljáráshoz, amely abban állott, hogy a 
tanulók anyanyelvét csakis addig használták a 
legalsó osztályokban magyarázatokra, míg a 
tanulók a latin nyelvet, annyira amennyire, meg 
nem értették ; ámde azért ezeknek a legalsó 
osztályoknak a kézikönyvei is mind latin 
nyelven voltak írva. Egyik-másik könyvben 
volt ugyan valami kevés magyar, német és 
tót szöveg is ; de azért ezekből is csak latinul 
kellett még a legalsó osztályok tanulóinak is 
az egyes leckéket megtanulniok. Ez az eljárás 
tehát a legkevésbé sem volt alkalmas arra, 
hogy a latin iskolákat látogató idegen ajkú 
ifjúság általa a magyar nyelvet elsajátíthatta 
volna. 

A magyar nyelvnek tanítási nyelvül való 
alkalmazását az ev. ref. latin iskolák kezdték 
meg a legkorábban. Debrecenben p. o. már az 
1798-ik évben is magyar nyelven adták elő 
növendékeiknek a tanárok az egyes tudomá-
nyokat ; ámde az ev. ref. iskolák nem lendít-
hettek nagyot a nemzeti nyelv terjesztésén, 
mert ezeket nem igen látogatták az idegen 
ajkú tanulók. 

így elmúlt nemzeíünk felett a XVIII. szá-
zad anélkül, hogy nemzeti nyelvünk kiművelése 
és terjesztése érdekében az érdemleges munkát 
elődeink igazán megkezdték volna. Megalkották 
ugyan a magyar nyelv terjesztését célzó tör-
vénycikket, oda hatottak, hogy királyi parancs 
és udvari rendelet egyiránt sürgette már, hogy 
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hazánkban mindenki megtanulja a magyar 
nyelvet; de azután a törvénynek betöltésével, 
a királyi parancsnak és udvari rendeletnek a 
teljesítésével nem törődtek ; mert csak igen 
kevés magyar ember volt még afelől meg-
győződve, hogy nemzeti nyelvünknek elterjesz-
tése, kiművelése nemzeti és állami életünkre 
nézve elengedhetlenül szükséges. 

Csak a XIX. században sikerült nemzetünk 
nagy prófétáinak a magyarság nagy többségét 
lassanként meggyőzni afelől, hogy állami éle-
tünk, nemzeti létünk biztonsága megkívánja, 
megköveteli, hogy a magyar nyélvet minél 
tökéletesebben kiműveljük, gondozzuk, idegen 
ajkú polgártársaink között elterjesszük, velük 
megkedveltessük és hogy azt állami életünk 
minden egyes mozzanatában érvényre juttas-
suk s a holt latin nyelv által évszázadokon át 
bitorolt jogaiba teljesen visszahelyezzük. 

Érdekes és lélekemelő mozzanatokban gaz-
dag nagy prófétáink ama munkásságának a 
története, amellyel ezt a meggyőződést meg-
gyökereztették és nagyra nevelték a lelkek-
ben ; és bámulatos annak a munkásságnak a 
sikere is, amelyet nemzetünk jelesei a magyar 
nyelvnek kiművelésében, irodalmunk kifejlesz-
tésében a XIX. században Isten segedelmével 
elértek. Nincs nemzet a világon, amelynek 
nyelve és irodalma egy évszázad alatt erőtel-
jesebb fejlődést mutathatna fel. Tiszteletre 
méltó az az eredmény is, amelyet nemzeti 
nyelvünknek az állami élet egyes mozzanatai-
ban való érvényesülése dolgában főleg az 
1867. év óta elértünk, s ami még e tekintet-
ben kívánatos volna, azt is mind bizonyára 
annál hamarább kivívhatja nemzetünk, minél 
gyorsabban és teljesebben sikerül neki azt a 
feladatot is megoldania, mely reá még a 
magyar nyelvnek az idegen ajkú polgártársak 
között való megkedveltetése és elterjesztése 
körül várakozik. 

Ennek a feladatnak megoldását csak későn 
kezdette meg nemzetünk, ámde azért ezen a 
téren is meglátszik már szent törekvésének az 
eredménye. Rendkívül érdekes és tanulságos 
munkát végezne, aki egybeállítaná annak a küz-
delemteljes tevékenységnek a történetét, amelyet 
a XIX. században egyesek, testületek, hatóságok, 
a törvényhozás és a kormány a magyar nyelv 
élterjesztésének érdekében kifejtették. A siker, 
melyet e téren eddigelé fölmutathatunk, nem 
kicsinyelhető és semmibe nem vehető, leg-
kevésbé ama hazafiak által, akik sohasem 
vettek részt azoknak a népnevelési és köz-
mívelődési egyesületeknek szent munkájában, 
amelyek a magyar közoktatásügyi kormányt 
a magyar nyelvnek elterjesztésében támogatni 
igyekeznek. 

Kétségtelen azonban, hogy az eredmény, 
melyet a magyar nyelvnek az idegen ajkú 
polgártársak között való elterjesztése és meg-
kedveltetése dolgában máig elértünk, tetemesen 
nagyobb lehetne, hogyha a törvényhozás az 1868. 
évi népoktatásügyi törvényt ezelőtt már legalább 
20 évvel azoknak az elveknek megfelel leg át-
alakította volna, amelyeknek alapján azt ez idő 
szerint közoktatásügyi miniszterünk módosíttatni 
szándékozik és hogyha a társadal ómnak minden 
egyes tagja a tőle telhető áldozatkészséggel és 
hűséggel már az 1868. esztendőtől kezdve 
támogatta volna azokat az egyesületeket, amelyek 
nemzeti népnév élésügyünk fejlesztésében és a 
magyar nyelv élterjesztésében fáradoznak ; mert 
bizonyos, hogy nemzetünk azt a nagy föladatot, 
amely reá a magyar nyelvnek az e hazában 
élő nemzetiségek között való elterjesztésében még 
ma is várakozik, első sorban és majdnem egyedül 
csak a népnév éléssel kapcsolatban oldhatja meg. 
Ezért is oly kívánatos és szükséges, hogy nép-
oktateísi törvényünk a leg fontot abb nemzeti 
föladat megoldásának az érd "kében minél előbb 
a célnak megfelelőleg átálakíttassék ; de emellett 
elengedhetlen marad még mindig az is, hogy 
a magyar társadalomnak minden egyes tagja 
megszívlelje végre azt a nagy igazságot, amelyet 
nagy hazánkfia : Eötvös József báró, a magyar 
nemzethez intézett szózatának következő sorai-
ban kinyilatkoztatott volt 1867-ben: 

„Ha van föladat, melynek megoldására az 
állam minden hatalma elégtelen, — ez a nép-
nevelés. Oly föladat ez, mélyet csak a nép maga 
oldhat meg . . . A népnek csak magának lehet 
önmagát mívelnie. Egyedül ott fejlődhetik ki 
életrevaló, önálló, maradandó és az emberi 
polgeíriasodásra valóban gyümölcsöző míveltség, 
hol a mívelődés szükségének érzete a nemzet 
lelkületében fölébredvén, a polgárok minden 
osztályainak vállvetett közreműködése áltál ma-
gából az összes népéletből fejlődik ki. Es épp 
annyira az állami közhatalom csak segélyezni 
és gyámolítani képes az egyeséknek és testületek-
nek ide vonatkozó törekvéseit, — mint viszont 
a kormánynak minden legiidvösebb intézkedései 
is iiker nélkül maradnak, ha a társadalom 
közreműködése által nem támogattatik. — Any-
nyivál inkább áll ez nálunk, hol a népnevelés 
jelenleg csaknem kizárólag hitfelekezetek kezében 
van s onnét a közérzület sértése nélkül ki sem 
vétethetik ; és ahol a jelen financiális helyze-
tünkben semmi kilátásunk sem lehet arra, hogy 
a törvényhozás a kormányt a népnevelés által 
szükségelt pénzösszegekkél oly beken láthassa el, 
minőt ez ügynek tisztán állami kezelése igé-
nyelne'." 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 
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Hazafias ünnepek. 
A hazafias érzés fölkeltésére és gyarapítá-

sára az iskola van első sorban hivatva. Az 
iskola azonban csak akkor felel meg teljesen 
hivatásának, ha a hazafias érzést nemcsak a 
tanuló-ifjuság szívében kelti föl és lobbantja 
lángra, hanem a hazafiság tüzét a felnőttek 
szívében is állandóan táplálja. E cél elérésére 
nagyon alkalmas a hazafias ünnepek tartása. 
Az ünnep keretébe necsak a tanuló-ifjuságot, 
hanem a felnőtteket is vonjuk be. A siker ér-
dekében az ünnepély rendezésére nyerje meg 
a tanító a község vezető elemeit. E hathatós 
támogatással a szükkörü iskolai hazafias ünne-
pek népünnepekké fejleszthetők. A hazafias 
ünnepek ilyképpen életerősekké s valóban nem-
zeti ünnepekké válnak. 

Sok iskolai hazafias ünnepen vettem mái-
részt, sőt többet rendeztem magam is ; de olyan 
sikerült s rendeltetésének megfelelő hazafias 
ünnepet még nem láttam, mint amilyen volt a 
bábolnai kincstári méntelepen a folyó évben 
tartott Szent István-napi népünnep. 

Az ünnep a telepnek Ács felé elterülő s tör-
téneti emlékű halmos mezőségén tartatott. 
A távolban Pannonhalma szép tájképe gyö-
nyörködtette a szemlélőt. A térségen árnyat 
adó sátrak s egy színpad volt fölállítva. Az 
ünnep reggelén szent mise tartatott s a telep 
hazafias lelkésze a néphez lelkesítő beszédet 
intézett. Az ünnep délután két órakor vette 
kezdetét. A mezőséget nemzeti színű zászlók 
alatt ellepte a tanuló-ifjuság, a lakosság, a 
tisztikar és a környékről összesereglett számos 
vendég. Az ünnepen részt vettek továbbá a 
telepen dolgozó nagyszámú tót munkások is. 

Buisz Gyula állami jószágfelügyelő szívhez 
szóló beszéddel nyitotta meg az ünnepélyt. 
Hazaszeretettől áradó beszédében különösen két 
részlet ragadta meg figyelmemet. Mezőgazda-
ságunk e kiváló vezetője ugyanis beszédjében 
míg egyrészt buzdította a telep nem magyar 
nevü, de tősgyökeres magyar lakosait, hogy 
magyarságukat, benső hazafias voltukat külső-
leg, nevük megmagyarosításával is erősítsék 
meg, addig másrészt fölhívta a jelenlevő tót 
honfitársainkat is, hogy szeressék a hazát s 
oly hűséggel csatlakozzanak a magyarsághoz, 
mint azok a tót honfitársak, akik az 1848/49. 
szabadságharcunkban e mezőn hullatták vérüket 
a magyar hazáért és most itt pihennek magyar 
testvéreikkel a közös sírban. Összetartásunk-
kal tarthatjuk csak fönn hazánk szabadságát, 
függetlenségét. 

A megnyitó beszéd után a tót munkások 
egyike szép magyarsággal köszönte meg az 

ümiep rendezését s hazafias érzelmüknek adott 
kifejezést. A magyarul mondottakat ismételte 
tót nyelven is. 

A Hymnusz eléneklése után a tanuló-ifjuság 
a „Honvéd" c. kis szinmüvet, majd hazafias 
verseket, énekeket adott elő, melyeket a kör-
magyar-tánc és mulatságos játékok követtek. 
Ez utóbbiakban a fiatalság is résztvett. Jól 
esett szemlélni a körmagyart és a kállai kettőst, 
melyeket először a tanuló-ifjuság, majd a csikó-
soknak öltözött felnőttek betanított csapata 
táncolt a tűzoltóság által kötéllel körülkerített 
térségen. A táncoló leányok festői magyar ruhát 
és sarkantyús kis csizmát viseltek. 

Előadások után a tanuló-ifjuság, valamint a 
ménesbirtok szolgálatra nézve legidősebb hat 
munkása feleségestől és a legnépesebb munkás-
család (tizenegy tagból állt) vendégeltetett meg. 
A kiszolgálást a ménesbirtok főtisztviselőinek 
leányai teljesítették. 

A népünnepet két zenekar körül vidám tánc 
fejezte be, mely este nyolc óráig tartott. 

E rövid ismertetés bizonyára meggyőz min-
denkit arról, hogy a hazafias ünnepeknek ilyen 
keretben való megtartása által a kívánt hatás 
nem maradhat el. A hazafias érzés nemcsak a 
tanuló ifjúság, hanem a felnőttek szívében is 
ápoltatik. Emellett a népre jótékony hatást 
gyakorol a vezetők szívélyes bánásmódja. Hálá-
val tekintenek rájuk, hogy részükre ily kedves 
ünnepet rendeznek. Nemcsak hazafias, hanem 
erkölcsnemesítő szempontból is nagy jelentő-
sége van az ily ünnepnek. Ahol a nép biza-
lommal, szeretettel ragaszkodik az úri osztály-
hoz, ott a nemzetiségi és a szociálista izgatók 
sohasem fognak érvényesülhetni. 

Törekedjünk vezető - embereinket hasonló 
munkára mindenütt megnyerni. Mi legyünk a 
közvetítők, az összekötő kapcsok a nép és a 
felsőbb osztályok között. Ragadjuk meg az 
alkalmat mindenütt, hogy a népet minél jobban 
magunkhoz vonzhassuk. Legyünk mi az ő 
vezérei, s bennünk ő mindenkor tanácsadóját, 
jóakaróját lássa és találja. A lelkes magyar 
tanítóság a hazafias iskolai ünnepeket lehe-
tőleg népünnepekké fejlessze ki, a vezető férfiak 
bevonása által. Magyar nemzetiségi mivoltunk 
az ünnep részletein minél erősebben dombo-
rodjék ki. Nemzeti jelvényeink, ruházatunk és 
játékaink érvényesüljenek. Történelmi neve-
zetességű helyeken a megfelelő vonatkoztatás 
soha el ne maradjon. 

(Déva.) Szabó Elemér. 
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Külföldi szemle. 
Franciaország. A párizsi községtanáes 200 

millió franknyi kölcsönt vett föl, amelynek felét 
iskolai épületek emelésére fogja fölhasználni. 
Legalább 40—50 egészen új alsóbb és felsőbb 
iskolai épületet kell majd emelni, hogy a szük-
ségletnek megfelelhessenek. Szajnamegyében 
újra rendezték a tanítói fizetéseket. Ot fizetési 
fokozatot állapítottak meg: 1100, 1200, 1500, 
1800 és 2000 frank. Emelkedés minden öt év 
után. E fizetéshez járulnak a helyi pótlékok 
800, 900 és 1000 frank és 4 0 0 - 6 0 0 frank 
lakbér. A 21. szolgálati évben tehát egy taní-
tónak összes jövedelme 3600 frank. Rendesen 
csak az igazgatónak van lakása az iskolaépü-
letben. A felügyeletért s az irodai munkák 
végzéséért külön járulékot élvez, melyek össze-
sen 1800 frankra rúghatnak. Kzek az állások 
nem nagyszámúak, mert az iskolák mind 15—20 
osztályúak. Énekre, tornára és rajzra külön 
szaktanítók vannak kirendelve. Egy igazgató 
intézi az egész ének- és zeneoktatást és fel-
ügyel rá. A tanítónők fizetése 1100, 1200, 
1400, 1500 és 1600 frank; 5 0 0 - 1 0 0 0 frank 
helyi pótlék és lakbérátalány. A tanítónők férj-
hez mehetnek, anélkül, hogy állásukat föl 
kellene adniok. A tanító 30 év után mehet 
nyugdíjba egész fizetéssel, de a pótlékok nélkül. 

* 

Románia. A bolgár "közoktatásügyi minisz-
ter nemrég meglátogatta Romániát s az egyik 
szófiai lap szerkesztője előtt a Romániában 
tett tapasztalatairól nyilatkozott: „A román 
közoktatásügy — úgymond — különösen az 
új közoktatásügyi miniszter alatt rendkívüli 
fejlődésnek indult. Nagy erélye, szellemének 
meglepő élessége, jól átgondolt és gyakorlati 
terveinek kialakításában és végrehajtásában 
nemcsak kollégáinak készséges anyagi és erkölcsi 
támogatását biztosítják neki, hanem az egész 
lakosságét is. így sokszor oly eszközök fölött 
rendelkezik, amelyekről egy bolgár miniszter-
nek álmodnia sem szabad. Még kisebb váro-
sokban is, mint Krajovában, Plojesztiben stb. 
vannak líceumok, melyek majdnem 2 millió 
frankba kerültek. A jászvárosi (Jassy) egyetem, 
a bukaresti orvosi fakultás, ugyanitt a bak-
teriológiai intézet valóságos paloták a leg-
modernebb eszközökkel fölszerelve. De nem-
csak közép- és főiskolákra adnak ki jelenté-
keny összegeket, hanem a népiskolákra is. 
Azt a benyomást nyertem, hogy az előbbi idők-
ben nagy fényűzéssel építették a tanintézete-
ket; a mostani miniszter azonban előnyösebb-
nek tartja, hogy külsejökre nézve egyszerűbb 
épületeket emeltessen, de nagyobb számban, 
így lehetővé válik, hogy évenként száz és száz 

új iskolát nyithasson meg, stb." A bolgár 
közoktatásügyi miniszter : Schischmanoff volt 
az, aki a nürnbergi nemzetközi egészségügyi 
kongresszuson a tanítókat köszöntötte föl. 

* 

Amerika. New-York városának volt egy tör-
vénye, mely szerint iskolai szolgálatban álló 
nők, hogyha férjhez mennek, fegyelmi úton 
elbocsátandók. Ezt a törvényt hatályon kívül 
helyezték. Nem mintha a városi hatóság túl-
nyomó majoritása nézetét megváltoztatta volna, 
hanem azért, mert egy konkrét esetben az 
állam legfelsőbb törvényszéke kimondotta, hogy 
a tanítónő, ha férjhez megy, nem veszti el 
jogait. Az iskolatanács tehát belátta, hogy 
hasztalan küzdene a tanítónők férjhezmenetele 
ellen, ha azok emellett állásukban megmaradni 
akarnak s így a városi hatóság igazságügyi 
bizottságának javaslata értelmében előbbi hatá-
rozatát vita nélkül törölte. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Bittner Gizella oki. tanítónőt 
a felső-stubnyai áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé. 

Jelen minőségben áthelyezte: Magdó 
István datki áll. el. isk. tanítót a vargyasi áll. 
el. isk.-hoz ; Timbus László kápolnokmonostori 
áll. el. isk. tanítót a kudui áll. el. isk.-hoz; 
Szily Juliánná nagyenyedi áll. polg. isk. segéd-
tanítónőt a zilahi áll. polg. leányisk.-hoz ; Sipos 
Andor áll. el. isk. tanítót a tornyai áll. elemi 
iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Fábián Dénes 
nagyselyki munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak 
660 K-t; Szurlás Nesztor berlistyei munka-
képtelen g. kel. tanítónak évi 820 K-t ; Both 
János komáromi közs. el. isk. tanítónak évi 
1140 K-t; Skerlán Mihály berenyei rk. tanító-
nak évi 920 K-t ; Börcsök Lajosné, szül. Götz 
Róza szegedi munkaképtelen nőegyleti óvó-
nőnek, évi 680 K-t ; Griezbach Gabriella karán-
sebesi munkaképtelen áll. polg. isk. tanítónőnek 
1080 Kt. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett; 
néh. Csupe János volt bogdánházi g. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Csortye Ilonának évi 300 
K-t és Virgil nevű kk. árvájának 50 K-t, 
együtt 350 K-t; Moldován Sándor göci nyug. 
g. kath. tanító özv., szül. Bokos Irina Irénnek 
évi 300 K-t. 

= Gyűlés. Az egri főegyházmegyei róm. 
kath. tanítóegyesület f. hó 26-án és 27-én 
Egerben képviseleti közgyűlést tart. 



4 2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
1047 

R é g e n m e g í r t á k m á r , . . 

Bégen megírták már: 
Hangulat az élet. 
Benne vágy, sejtelem, 
Bemény, gond, bú ébred. 

Feltámadt vágy nyomán 
Ott lappang az átok, 
Vagy a bús sejtések 
Kínja szakad rátok. 

Bemény is kísérget: 
Sugárokat szórva 
Az élet útjára 
S bíztat nyomról nyomra. 

I9V f°9V él az élei 
Röpke szárnyú perce. 
Azt se tudjuk: áldva 
Vagyunk-e vagy verve? 

Végre, mint most ősszel, 
A fa sárgult lombja: 
Avarrá vált élted 
Lehullik a porba. 

Tán épp az őszi szél 
Fütyürész féletted 
S lehet, hogy már ekkor 
Benne repül lelked. 

Lehet, hogy szívednek 
Egykori szerelme 
Oszi szél hangjában 
Sír, bús dalra kélve. 

Hangulat az élet . . . 
Az a legszebb része, 
Miről mitsem tudunk : 
A kezdete s vége. 

Nem! szebb, áldóbb ennél 
Ami jót tehettél, 
Sírod éjén virraszt 
S emlékedben félkél. 

Minké Béla. 

Amíg férfiak leszünk. 
(Gryermekmegfigy elesek.) 

Ebbe a lapba írtam a múltkor egy tárcát, 
abban a gyermeki megfigyelés gyönyörű mun-
káját ajánlottam a testvéreknek, olyan hangon, 
ahogy szeretem őket: a testvér szívével. Kur-
tára szabott dolgomban nem írtam arról, hogy 
tulajdonkép hogyan figyelje meg a tanító növen-
dékeit, de hát az a megfigyelés tisztán egyéni 
dolog. Aki másol, abból tervező, építő nem 
lesz, szeme előtt olyan fakó, színtelen dolgok 
fognak elröpülni, hogy haszontalanságnak fog-
ják tartani azt a munkát, melyet kísérletképen 
a gyermeki megfigyelésre fordítanak. 

Ne tudja az a gyerek, hogy őt figyelik, 
mert ő, a törékeny hajtás, érzi azt gyermeki 
lelkével is, hogy a mi világunkban az ő lelke 
friss, gyönge, mint a bokorba menő hajtás, 
nem edzett, mint a férfi acél-lelke, nem tanult, 
mint a férfi-lélek, nem olyan, mint a tanítóé : 
mert hisz ezt a legtökéletesebbnek tartja, s tudja, 
hogy a tanítója nem játssza az iskolát, mikor 
abban tanít, míg ellenben, mikor őt játék köz-
ben társai megtették tanítónak, ha élénk kép-
zeletében, ügyes utánzatában nem gondol egye-
bet magáról, mint hogy ő most tanító, mihelyt 
megjelenünk közöttük : előttünk áll a gyermek, 
aki szégyenkezik. Ha tehát mi úgy figyeljük 
a gyermekeket, hogy szinte a nyakukon ülünk, 
reájuk nézve ez a megfigyelés tortúra lesz és 
mindegyik igyekszik mentől kevesebbet talál-
kozni a tanítóval. Aki gyermeki megfigyeléssel 
foglalkozik, gondoljon vissza arra az időre, 
amíg ő férfi lett. Naiv lelkek megnyilatkozásait 
ne fitymálja a tanító, s amíg gyermeki hangon 
tovább szövi a kérdéseket, vigyázzon, ne tegyen 
nevetséges kérdést. A társalgó-hangban is ott 

o o o 
legyen a képzés, s ha a dolog megkívánja : 
bizony kergetőzzék s játsszék velük. Játék, fe-
lelet, társalgás közben is mindig igazságosak 
legyünk s kiválasztott kedvenceink ne legye-
nek, mert nem az a cél, hogy megismerjem a 
táblabíró fiát, de lássam a Kovács Palkó, a 
Stern Izidor, meg az Opre Juon lelkét. 

Akit nem tud elbájolni egy almapiros arcú 
gyermek, aki nem talál élvezetet egy szöszi-
hajú kisleány mosolygó szemében s akit a 
gyermeki szeretet ragaszkodása nem hat meg, 
az ne figyeljen meg gyermeket. 

Jaj neked iskola, ahol a tanító szűkszavú, 
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katonabeszédü, mogorva ember ! Fehérliliom-
lelkű gyermekeink itt vad burjánként nőnek, 
míg a jó ember keze alatt a gyermek világa 
illatos virágain harmat mosolyog. Tündéries 
szép világ a gyermek világa ! Nyisd föl szeme-
det kedves tanítótársam, mennyire megenyhülsz, 
ha látsz egy ártatlan világot. Es ebbe köveket 
hajigálni de kár, de nagy vétek volna ! Ha 
tanító vagy, hát légy tanító. Egészen tanító. 
Szereped fönsége nemesbiiljön, mint valami 
nemes fa. 

Nézd meg a homokba rajzoló Pistikát, ahogy 
kútat akar csinálni. Hányszor összedönti alko-
tását, amíg megelégedett lesz. Az ilyen gyer-
mek lelkében ott van az önérzet, az akaraterő 
csírája. Nézd meg Bodó Marist. Játék^ közben 
megmarkolászta a Kohnék Regináját. És Maris 
elibe áll, bocsánatot kér a kis zsidó leánytól. 
Ez a gyermek már érzi, hogy a megbántottak-
tól bocsánatot kell kérni, de viszont a kis 
Regina nagylelkű megbocsátásában ott van 
az is : hogy meg kell bocsátanunk. Ha én 
közibük rontanék és a Maris karmolászó kezét 
megpacskolnám : Regina nem bocsátana meg 
többé, mert önzése azt mondaná : szenvedjen 
Bodó Maris is. 

A vézna Czérna gyerek olyan sovány, olyan 
vékony lábú, mint a nádpálca ; egy bakugrást 
nem tud tenni. Ne csúfold ki, ha lepottyan 
valamelyik hátáról, mert meglehet : becsvágyát, 
akaraterejét egész életre tönkre teszed. 

A hadaró gyermeknek nyugodtan, csendes 
taktusban beszélek, míg a lassú gyereket nóga-
tom s oda ültetem a sebesen beszélő mellé. 
A civakodó gyermeknél megfigyelem, hogy 

_ meddig tart a haragja s olyanok közé küldöm, 
akik soha sem veszekednek. Aki elunja magát, 
megfigyelem magamat is, én vagyok-e ennek 
az oka, vagy azért unatkozik, mert otthon hét-
számra csak krumplin él? Igaz, hogy én nem 
táplálhatom, hogy erősebb legyen, ámde ok 
nélkül volna az ilyen gyermeket büntetni azért, 
amiről nem tehet. 

Vannak gyermekek, akik szűkszavúak, akik 
kérdéseinkre nem is felelnek. Ne mutass nekik 
széket s botot, hogy fektében reá húzzunk. 
Bestiálitás volna ! Ha megcirógatod, ha elkül-
död a boltba és szolgálataiért megdicséred : 
megindul a nyelve is. 

Ne fukarkodj a dicsérettel, de ne is pazarold. 
Minden csip-csup dologért ne krajcárold, ne 
ajándékozd a gyermeket a szó virágaival. Mert 
akkor ő egyenesen arra utazik. Ami termé-, 
szetesen folyik az ő világából, azt vedd észre : 
de ne sallangozd föl, mert azt hiszi, hogy ő 
társainál többet ér. De viszont állítsd mintául : 

ha kiválósága példára alkalmatos s őt követni 
tanácsos. 

A nagyon közlékeny, szinte tolakodó gyer-
mektől térjünk ki, ne szóljunk rá durván, de 
mentől kevesebbet érintkezzünk vele. 

A megfigyelés ne legyen hosszas: mert a 
gyermek észreveszi, hogy megfigyelik s mind-
járt más hangon diskurál. Inkább többször 
napjában figyeljük meg. Főleg fogadáskor, óra 
előtt szenteljünk erre időt. A legkisebb gyer-
mekben is sok megfigyelni való lesz. Egyik 
gondosan akasztja a fogasra kabátját, a másik 
csak oda hajítja. Az egyik letörli a sarat a 
cipőjéről, a másik szépen köszön, a harmadik 
az ajtón berohan, a másik piszkosan jön stb. 

Nagyon igaz az, hogy a szokás második 
természetünkké válik ; óh, de milyen egészséges 
embert nevelhetünk abból is, aki hibákkal jön 
az iskolába ! Hisz ezeket a gyermekeket, mint a 
görbén növő facsemetéket, helyes kertészkedés-
sel egyenes fává növeszthetjük! 

És mindezek a dolgok mozaikszerű dolgok-
nak látszanak. Ezer meg ezer ilyet tudnék föl-
hozni tanítói prakszisomból, pedig fiatal ember 
vagyok. De hátha még tapasztaltabb tanító 
lennék ! Istenem ! de nagy hasznát látnám. De 
ebből a pár fölsorolt példából is látható, hogy 
ezek a mozaikszerű dolgok a mi hivatásunk-O / 
nak a gerincét, vagy a lelkét teszik. En hiszem, 
hogy erről akármelyik kis falu tanítóját, vagy 
akármelyik tanítóképző növendékét meggyőztem. 
Mert alkalmam volt a tanítói hivatásról ez 
értelemben egészen egyszerű szülőknek fölolvasni, 
s azok paraszti ésszel elismerték a tanító fön-
séges szép hivatását. Ez az igaz hivatás, nem 
a notesz s nem a szekunda-rendszer. A nép-
tanító, igaz, arra is való : hogy betűre tanítson, 
de benne én az okos szülői házat is keresem. 
Hiszen tanító lehetne mindenki, de épen az 
teszi fönséges széppé a tanítói hivatást, mert 
tanítunk az apák szívévél. 

Vájjon Jézus tanítása volna-e olyan istenien 
ragyogó, ha nem a szív hangján adta volna a 
népnek ! Dehogy volna ! Porba hullott volna 
már, azt mondanák reá : hogy elavult dolgok 
azok. Elhamvadt volna már minden eszméje, 
nem volna belőle, csak a hamu. De az ősök 
lelkét a szív hangján nyerte meg. A biblia 
betűiben szív és lélek van. Apai szív s a sze-
retet szava. Azért szép, azért örök és azért 
értékes. 

Vajha mindegyik tanító azon a hangon 
mondaná : „ engedjétek hozzám jönni a kis-
dedeket". 

(Solymár.) Verner Jenő. 

eDí^O® 



4 4 SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

IRODALOM. 
Tanügyi reformeszmék. Irta Szalag Károly. 

Budapest, 1904. Ifjú Nagel Ottó bizománya. 
Ara egy korona. — E 64 oldalra terjedő 
könyvecske egy sokat tapasztalt, sokat olvasott, 
sokat tanult, éieseszü és elfogulatlan agyvelő 
alkotása. Szinte föllelkesíti az embert igazságai 
megcsillogtatásával. Mert ahhoz, hogy valaki 
úgy írjon, ahogy Szalag Károly ír, nemcsak 
tudás, hanem bátorság is kell. Munkája elején 
a nevelve - oktatás múltjáról emlékezik meg, 
majd áttér a jelenre s arra a szomorú, de 
igaz következtetésre jut, hogy egész oktatá-
sunk téves alapon épült föl. Ha tehát értelmes, 
életrevaló, praktikusan gondolkodó, jobb nemze-
déket akarunk a mainál nevelni : meg kell 
változtatnunk az egész oktatásügyet, az elemi 
iskolától kezdve föl az egyetemig. Hadat kell 
üzenni a német pedagógián élősködő vaskalapos-
ságnak, a szellemi megterhelésnek, a magoltató 
rendszernek, a rossz iskolai kézikönyveknek, a 
rossz módszernek, az iskolák mai szervezeté-
nek s rá kell térnünk a gyakorlati irányra, a 
magyar fajnak inkább kedvező angol-francia 
természetes nevelő-rendszerre, mely első sorban 
valódi embert, aztán jó hazafit s végül szak-
embert nevel. Magas színtájon álló, gondola-
tokat ébresztő fejtegetéseiből érdemes volna 
egész fejezeteket ideiktatni, de számolva a lap 
szűk terjedelmével, csak azt említem meg, 
hogy gyökeresebben újító javaslatot eddig még 
nem olvastam. A tanítótestületek ne mulasz-
szák el megrendelését! 

- I magyar demokrácia múltja, jelene és jövője. 
Irta Bernát István. Budapest, 1904. Rákosi 
Jenő Ujságvállalata. Ára két korona. — Bernát 
István mint író, mint a Szövetkezés s a Magyar 
Gazdák Szemléje szerkesztője, azok közül a 
lelkes férfiak sorából való, akik szeretnek és 
tudnak dolgozni. Bernát egyik zászlóvivője a 
szövetkezeti eszméknek s általában a kis embe-
rek érdekeinek. Jelen munkájában azt fejtegeti, 
hogy a magyar nemzet a legújabb időkig 
arisztokratikus nemzet volt s részben ma is az. 
Ha azonban lépést akar tartani és versenyezni 
a nyugoti népekkel: okvetetlenül át kell ala-
kulnia demokratikus jellegűvé, mert a jelen 
században csakis a demokratikus nemzetek 
haladhatnak. Meg kell tehát változnunk, 
meg kell szeretnünk a munkát, a polgári 
erényeket és lomtárba dobni az úrhatnámság 
összes elavult maradványait. Bernát azután azt 
fejtegeti, hogy ez átalakulás nálunk csakis a 
nép segítségével történhetik meg, ha tudni-
illik van és lesz a népnek okos, józan vezetője. 
A magyar demokráciát tehát a magyar néppel-
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karöltve haladó magyar értelmi osztály teremt-
heti meg. Ha a pap, tanító, jegyző szereti, 
vezeti a népet, akkor odairányítja, hogy fiából 
ne akarjon mindenáron „urat", helyesen szólva, 
nyomorult proletárt nevelni. A jómódú gazda, 
iparos, kereskedő tehát taníttassa a gyermekét, 
de aztán adja is át földjét, üzletét, műhelyét 
fiának, hogy egyszer már igazán kialakuljon 
a művelt polgári osztály. Nagyon okosan beszél 
a szerző, amikor nyiltan kimondja, hogy a 
főurakra nem számíthatunk, középosztályunk 
megbukott ; a magyar demokráciát ennélfogva 
csakis a nép s a népvezérek fogják diadalra 
juttatni. 

Talpra magyar! Oláh veszedelem, magyar 
és szász szövetség. Irta ifjabb Móricz Pál. 
Debrecen, 1904. Ára ? — A derék szerző a 
Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének 
támogatásával a pusztulásnak induló erdélyi 
magyarság tanulmányozása céljából bejárta 
Erdélyt s tapasztalatairól egy 31 oldalas füzet-
ben számol be. Munkájának az az alapeszméje, 
hogy az erdélyi szétszórt magyarság megmen-
tésére magyar-szász szövetséget kell létesíteni 
a csöndesen, de biztosan hódító oláhság ellen, 
mely a legnagyobb közös ellenség. Kötelessége 
tehát az egész magyar társadalomnak, kor-
mánynak és mindenkinek, hogy ezt a küzködő, 
szegény maroknyi fajmagyart minden téren 
támogassa és erősítse. Ezért kiáltja oda a 
szerző az országnak, hogy: Talpra magyar! 

Sassi Nagy Lajos. 

A régi magyar kódexek tüzetes ismertetése 
eddigelé igen nehezen megoldható föladata volt 
a középiskolai oktatásnak, minthogy azok 
drága kiadásait a tanulók nem igen szerez-
hették meg. Most a „Magyar Könyvtár" e 
téren igen üdvös segítséget nyújt, midőn nyel-
vünk e becses emlékeit bő szemelvényekben, 
alapos jegyzetekkel a legolcsóbb áron teszi 
hozzáférhetővé. Az első ily füzet most jelent 
meg és Balassa József kiváló nyelvtudósunk 
szerkesztésében a régi bibliafordításokból nyújt 
mutatványokat. A „Magyar Könyvtár" e havi 
sorozatának két más munkája szépirodalmi, az 
egyik eredeti, a másik fordítás. Amannak címe : 
Az élet folytatásokban. Szerzője Tábori Róbert. 
Az angol regény I. P. Smith munkája. A 
Különös Házasság — ez a címe — annak 
idején méltán keltett szenzációt az angol könyv-
piacon. A „Magyar Könyvtár" e füzetekkel 
elérte a 392-dik számot ; mindannyiról teljes 
jegyzéket minden könyvkereskedés ingyen ád. 
Egy-egy száma ára 30 fillér. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
W. K. Rosszul tette, hogy rendes tanító létére 

belenyugodott az egyszobás lakás elfogadásába. 
A törvény értelmében rendes tanítónak legalább 
kétszobás lakást, egynegyed holdnyi kertet, 
vagy ennek megfelelő bérértéket kell adni. 
Folyamodjék az iskolaszékhez, s ha az nem 
segít a dolgon, a közigazgatási bizottság-
hoz a törvényszerű lakás megadásáért. — 
B. A. A tanítók turistasága ügyében forduljon 
Moussong Géza úrhoz, a Turista Közlöny szer-
kesztőjéhez. — F. Sándor. Ha még nem volt 
sor alatt, vagy nincsen besorozva, akkor hi-
vatalos engedély nélkül nem nősülhet. — 
B. Világos. A tanító köteles a díjlevélre 
bélyeget tenni, midőn forgalomba hozza, ha 
egyébként nem volna rajta bélyeg. — K. E. 
T. Rendkívüli esetben folyamodvány alapján a 
honv. minisztérium megadná a kedvezményt — 
Sz. P. Nagyszénás. Most már bizonyára kezé-
ben van az akta. — Sz. Antal. A föllebbezés 
még föl nem érkezett. — Szabó A. Ügyében 
még nem történt intézkedés. — V. Sándor. 
Még nem történt meg a véglegesítés. — 0. M. 
Akántortanító katonai adót nem köteles fizetni.— 
Osvátk. Az iskolafönntartónál sürgesse, hogy 
térítsék meg az ön részére a visszautalt állam-
segélyt. Esetleg forduljon a közigazgatási bi-
zottsághoz. A minisztérium az ifjúsági könyv-
tár ügyében megteszi, ami lehetséges. A nyári 
fegyvergyakorlat idejére az iskolafönntartó köte-
les, ha szükség van rá, fizetni az ön helyettesét. — 
Érdeklődő. A slöjd-tanfolyam érdekében for-
duljon a kézimunkára nevelő Orsz. Egyesülethez 
Budapestre. — Zalamegyei, 1. Egyesületet nem 
lehet arra kötelezni, hogy ha önszándékából 
nem teszi, hogy alkalmazott tanítóit korpótlék-
ban részesítse. 2. Nem kell addig vinni, hogy 
egyesületi tagságdíjhátralékért a minisztérium-
nál panaszolják be az illető tanítót. Az egész 
testületnek vagy körnek csak van annyi er-
kölcsi ereje, hogy rábírja az illető kollégát 
ebbeli kötelessége teljesítésére. Ha nem bírná 
rá, a fölszaporodott tagsági díjhátralékokat a 
községi elöljáróság útján kell rajta hatóságilag 
behajtani. — „Kántor." Kívánságát méltá-
nyosnak tartjuk ; igyekezzék fölfogásának a 
felek, tényezőket megnyerni. — M. (í. Gombos. 
A legrégibb ifjusági egyesületek egyike a 
gyöngyösi; forduljanak Vargha Tivadar igaz-
gató-tanítóhoz. 

KÜLÖNFÉLÉÉ. 
— A népoktatásügyi törvényjavaslatot 

dr. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a képviselőház f. hó 20-diki ülésé-

ben terjesztette be, a pártok egyhangú helyes-
lése közt. E nagyfontosságú törvényjavaslatot 
a közoktatásügyi miniszter gyökeresen átdol-
goztatta s új alakjában az előadói tervezettől 
sok pontjában előnyösen különbözik. Ezeket a 
különbségeket ismertetjük lapunk mai számának 
első cikkében, melyet bizonyára érdeklődéssel 
fog olvasni az egész magyar tanítóság s meg-
elégedéssel fogja látni, hogy a tanítóságnak a 
tanítói szaktanácskozáson fölmerült több óhaját 
a miniszter fölvette a javaslat végleges szöve-
gébe. Lapunk mai számát e nagyérdekü köz-
leményre való tekintetből néhány nappal előbb 
jelentettük meg. Lapunk következő, 45. száma 
rendes időben fog megjelenni. 

— Dr. Csapó Loránd. Lapunk mult számá-
ban már megemlékeztünk a pomázi járási fő-
szolgabíró : dr. Csapó Loránd kitüntetéséről. 
Most azt írja nekünk lapunk egy barátja, hogy 
egyenesen bámulatos az a tevékenység, amelyet 
dr. Csapó Loránd főszolgabíró a népoktatás 
érdekében járása területén kifejt. Mint gond-
noksági elnök minden törekvését arra irányítja, 
hogy a főváros közelében az iskolát a nem-
magyar ajkú községek közönségével megked-
veltesse és a közművelődés emelésével nemzeti 
nyelvünk ismeretét is terjessze. Számos kisded-
óvóintézet és elemi iskola az ő nemes agitáció-
jának köszöni létezését. 0 az első, akit a , nép-
oktatás terén szerzett érdemei elismeréseül" 
ért a királyi kegy. Tudjuk, hogy közigazgatási 
tisztviselőink közt nem ő az egyedüli, aki a 
magyar kultúra szolgálatában tevékenységet 
fejt ki, de hisszük, reméljük, hogy az ő párat-
lan buzgósága annyival is inkább buzdítólag 
fog hatni a közigazgatás érdemes vezetőire, 
amennyiben a közigazgatási tisztviselők műkö-
désének egyik legszebb föladata épp a nép mű-
veltségének emelése. 

Tartalom : Az ú j népoktatási törvényjavaslat. — 
Erzsébet-népakadémia, tíorzó Dénes. — A magyar 
nyelv elterjesztésére vonatkozó régi intézkedések tör-
ténetéből. Péterfy sándor. — Hazafias ünnepek. Szabó 
Elemér. — Külföldi szemle. Hivatalos rész. — 
Szünóra : Régen megírták már . . . (Vers.) Minké 
Béla. — Amíg férfiak leszünk. Verner Jenő. — Iro-
dalom. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

Megkapha t j a e l apo t minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban i n g y e n . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által l á t t amozot t 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva ta lba küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A pá lyáza t i h i rde tésekné l min-
den egyes szóért , minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i által kiszámítható hirdetés i díj előre kü ldendő 
be. Eiryéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
előre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m adun. !? : v i s s z a , . 

A népoktatás reformja. 
Hála a Gondviselésnek és összes 

iskolafönntartóink hazafias buzgóságá-
nak, az 1868 : XXXVIII. törvénycikk 
életbelépte óta a magyar népoktatás-
ügy örvendetes haladást tüntet föl, 
amennyiben az iskolába járók aránya 
50'4°/o-ról 82-21 °/o-ra emelkedett. Ezen 
a téren azonban sok még a teendő, 
mert a magyar anyaországban a hat 
éven fölül való népességnek még min-
dig 38'6%-a nem tud írni-olvasni, a 
Tisza balpartján és a Királyhágón túl 
pedig még nagyobb ez az átlagos 
arányszám. 

Dr. Berzeviczy Albert miniszter javas-
lata, melyet jelenleg tárgyal a kép-
viselőház közoktatásügyi bizottsága, 
hivatva van arra, hogy népoktatás-
ügyünknek hatalmas lökést adjon a 
javulás felé, amire ez a javaslat egyéb-
iránt minden tekintetben alkalmas. 

Mennél inkább behatolunk e törvény-
javaslat tanulmányozásába, annál inkább 
meggyőződünk afelől, hog_y ^z, amellett, 
hogy a tényleges viszonyokkal bölcsen 
számol, intézkedéseivel — lelkiismeretes 
végrehajtás esetében — valóban el fogja 
érni azt, amit mi is e közlemény élére 
írtunk: a népoktatás reformját. 

A javaslat, első alakjában, egyes 
részekről nemcsak kritikában, de heves 
támadásokban is részesült. Az átdolgo-

zott javaslat, mely a képviselőház előtt 
fekszik, már majdnem teljesen leszerelte 
az ellenzést, s egy fővárosi szaklap, 
mely az első kiadást féktelenül támadta, 
az átdolgozott javaslatról elismeri, hogy 
„jobb a hírénél". 

Hát az tagadhatatlan, hogy az előadói 
tervezet a szaktanácskozások után sok 
üdvös módosításon ment keresztül, de 
viszont azok, akik az előadói tervezetet 
és a mostani javaslatot alaposan ismerik, 
tudják, hogy a módosítások és javítások 
nem igazolják teljesen az ellenkezés 
elnémulását. Azt kell tehát hinnünk, 
hogy a bírálók és ellenzők azóta alapo-
sabban megismerkedtek a javaslattal s 
rájöttek annak — az előadói tervezet-
ben is meg volt — nagy előnyeire. 

Mi, részünkről, ezeket az előnyöket 
annak idejében az előadói tervezetben 
is fölismertük és ugyanezen a helyen 
be is számoltunk azokról; fokozottabb 
örömünkre szolgál azonban, hogy most 
a javított törvényjavaslattal foglalkoz-
hatunk, nem mulaszthatván el, hogy a 
szaktanácskozások összehívásáért dr. 
Berzeviczy miniszternek és adott jó 
tanácsaiért a két ankétnek ismételten 
is köszönetet ne mondjanak. 

A tankötelezettség tekintetében a javaslat 
annyiban tüntet föl haladást az 1868-i 
törvény 1. §-ához képest, amennyiben 
hat évi népiskolai kötelezettségen fölül 
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a három évi ismétlő-iskolai kötelezett-
séget is kimondja. 

Az eredeti tervezetben is helyeseltük 
s most még inkább helyeseljük, mivel 
világosabban van körvonalozva. azt az 
intézkedést (3. §), hogy az a tanköteles, 
„aki az elemi népiskola mindennapi 
tanfolyamának elvégzése után sem sajá-
tította el az elemi népoktatás fölada-
tául kitűzött legszükségesebb tudni-
valókat". még egy évig köteles az elemi 
népiskolába járni. A benyújtott javaslat 
szerint „ennek szükségét az iskolai igaz-
gató (osztálytanító) véleményes javaslatára 
az iskolai helyi hatóság (iskolaszék, 
gondnokság) állapítja meg", de a köz-
igazgatási bizottság is elrendelheti a 
kir. tanfelügyelő jelentése alapján. Ezt 
az üdvös intézkedést külföldi példák 
(Poroszország, Ausztria, Szászország, 
Bajorország stb.) is támogatják s ameny-
nyiben a határozat alapjául a tanító 
javaslata szolgál : a tanítóság tekintélyét is 
emelni fogja. 

A zugiskolák is helyesen vannak körül-
írva a javaslatban, és a mí különleges 
viszonyaink közt melegen üdvözölhető 
az az intézkedés, hogy a külön vallás-
iskolába 8 éven alul levő gyermekek 
egyáltalán nem járhatnak. Aki tudja, 
hogy, kivált a fölvidéken, a „vallás-
iskola" címen létező zugiskolák képesí-
tetlen tanítói mily nagy kerékkötői a 
törvényes népoktatásnak, az őszintén 
üdvözölheti a javaslat 7. §-át, mely — 
éber fölügyelet és lelkiismeretes végre-
hajtás mellett — véget fog vetni ezek-
nek a visszaéléseknek. Mi, tanítók, 
őszintén örvendünk a törvényjavaslat 
ebbeli intézkedésének. 

Az iskolamulasztások szintén nagy aka-
dálya az iskoláztatásnak, mert hiszen pl. 
1902-ben a 2,466.224 iskolás gyermek 
összesen 9,436.773 félnapot mulasztott, 
még pedig 2,120.565 esetben igazolat-
lanul. A javaslat (8 — 10. §-ok), ha a 
megintés és a két ízben alkalmazott 
bírság eredményre nem vezet, kihágásnak 

minősíti az igazolatlan iskolamulasztást 
s azt 60 koronáig terjedhető pénzbünte-
téssel, esetleg (behajthatatlanság ese-
tében) elzárással rendeli büntetni. Ha, 
amit remélünk, ezek a szakaszok lelki-
ismeretesen végrehajtatnak, jelenté-
kenyen apadni fognak az iskolamulasz-
tások. ami szintén a tanító munkájának 
javára fog szolgálni. 

A javaslat második fejezete tudva-
levőleg az elemi népiskola két tagozatáról 
szól. Nagyon örvendetes e fejezet 14. 
§-ának ama rendelkezése, hogy ha vala-
mely nem-állami iskolába legalább 20 
magyar anyanyelvű tanuló jár, abban 
az iskolában tanítás nyelvéül a magyar 
nyelv is használandó. De még ennél is 
melegebben üdvözölhetjük ugyanezen 
szakasz rendelkezései közt azt, hogy az 
összes népiskolák ismétlő tanfolyamában a 
tanítás nyelve magyar. 

Nagyon helyes az is, hogy a „fele-
kezeti főhatóság az általa megállapított 
tantervet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek előzetesen bemutatni köte-
les" ós hogy ezekben az iskolákban 
használt tankönyveket és taneszközöket 
is megbíráltatja a közoktatásügyi kor-
mány. 

A javaslat 15. és 16. szakaszai nem-
csak minden magyar embert megelége-
déssel tölthetnek el, de nem-magyar 
ajkú polgártársainkat is kielégíthetik, 
amennyiben elrendelik, hogy a nem-
magyar anyanyelvű gyermek a népiskola 
hatéves tanfolyama alatt a magyarnyel-
vet az ő életviszonyainak megfelelőleg 
elsajátítsa, mire nézve csak helyeselhető, 
hogy a magyar nyelv tanítására vonat-
kozó tantervet nemcsak a községi, ha-
nem a hitfelekezeti népiskolák számára is a 
közoktatásügyi miniszter állapítja meg. 

Az ismétlő-iskolai oktatás érdekében levő-
nek tart juk a 24. § abbeli intézkedé-
sét, hogy a tanításra a téli időszakban 
hetenként összesen 7, a többi hónapok-
ban 4 órát állapít meg, mert az eddigi 
heti 5, illetőleg 2 óra valóban elégtelen 
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volt a kitűzött cél elérésére. A haladás 
tehát itt is jelentékeny. 

Azzal, hogy az ismétlő-iskolákban a 
fiúk a tornászatban GS yj Cl legelemibb 
katonai gyakorlatokban is nyernek okta-
tást" : lapunk mai számának második 
cikkében foglalkozunk. 

Hazánk földmívelő ország lévén, a 
javaslat 29. és 30. szakasza figyelem-
mel van ama nagy népességű és túl-
nyomóan gazdálkodással foglalkozó köz-
ségek érdekeire, amelyekben a gazdasági 
irányú oktatás fokozottabb gondoskodást 
kíván s ahol külön gazdasági szaktanítói 
állásokat létesít. Eddig 34 nagyobb köz-
ségben van ily ismétlő tanfolyam. A 
gazdasági szaktanítók állami földmíves 
iskolában kétéves mezőgazdasági tan-
folyamot kötelesek sikeresen elvégezni 
s javadalmazásukat a javaslat 30. sza-
kasza legalább 1200 koronában, hat ízben 
esedékessé váló 100 korona korpótlék-
ban. tisztességes lakásban (legalább 2 
szoba stb.) esetleg megfelelő lakpénzben 
s V» hold kertben vagy egyenértéké-
ben állapítja meg. 

A községi és felekezeti tanítók java-
dalmazásáról a javaslat harmadik feje-
zete intézkedik. 

Erről, valamint a javaslat többi 
részéről lapunk jövő számában szólunk. 

Katonai nevelés és az ifjúsági 
egyesületek. 

(U.) Néhány évvel ezelőtt az angol-
búr háború, napjainkban meg az orosz-
japán mérkőzés fölszínre vetette az 
ifjúság katonai nevelésének és a cél-
lövészet fokozottabb gyakorlásának kér-
dését úgy a napi, valamint a kato-
nai szaksajtóban, de sőt — a mult 
évi költségvetési tárgyalások alkalmá-
val — az országgyűlésen is. Értesülé-
sünk szerint — kétségkívül ennek a 
hatása alatt — egyesületek és iskolák 
igazgatóságai azzal a kérelemmel for-
dultak a honvédelmi miniszterhez, hogy 

céllövészet gyakorlásához alkalmas esz-
közöket bocsásson rendelkezésükre. 

Ez a mozgalom érdekes is, üdvös is. 
Előbb-utóbb ugyanis mi is a két évi 
tényleges katonai szolgálatra megyünk 
át s ebből a szempontból kívánatos, 
hogy a leendő honvédők már némi 
katonai előképzettséggel álljanak sor 
alá, mint akár Japánban, ahol a tanuló-
ifjúságot rendes katonai nevelésben ré-
szesítik. 

Ifjuságunk katonai nevelésének mi 
hívei vagyunk, de csak az ifjúsági 
egyesületek révén és segítségével. 

A testedző-sport nagyon is ráfér a 
mi petyhüdt, szellemileg túlterhelt ifjú-
ságunkra ; a katonai nevelést pedig 
etikai szempontból tartanok kívánatos-
nak, mert ifjuságunk ilyképen rend-
hez, fegyelemhez és kötelességérzethez 
szoknék. 

Hivatkozhatunk e tekintetben külföldi 
példákra. 

Svájcban, ahol a céllövészet gyakor-
lása hagyományos, a katonai nevelést 
beleillesztették a népoktatás keretébe. 
Angliában újabb időben az ú. n. „fiú 
hadseregek" szervezésével gondoskodtak 
az ifjúság katonai neveléséről. Francia-
országban ugyan megszüntették az „ifjú-
sági zászlóaljakat", de viszont számtalan 
egyesület foglalkozik - a kormány 
támogatása mellett — az ifjúság neve-
lésével. Olaszországban a mult év óta 
egyenruhás tanuló-zászlóaljak fölállítása 
van folyamatban. Németországban az 
ifjúság katonai nevelésével az állam által 
támogatott magánegyesületek foglal-
koznak. 

A céllövészet főleg Tirolban, Svájcban 
és Olaszországban gyakoroltatik. 

Úgy az ifjúság katonai nevelése, vala-
mint a céllövészetnek szélesebb rétegek-
ben való megkedveltetése érdekében 
nálunk eddigelé még nagyon kevés 
történt. 

A képviselőház asztalán fekvő nép-
oktatásügyi törvényjavaslat 13. §-a a 

45* 
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népiskolai tantárgyák közé már fölveszi 
a „testgyakorlást, tekintettél a katonai 
gyakorlatokra". A 24. § pedig akként 
intézkedik, hogy „úgy a gazdasági, mint 
az ipari (kereskedői) tanfolyamban a fiú-
gyermekek a téli időszakban hetenként 
egy órában a tornászatban és a legelemibb 
katonai gyakorlatokban oktattatnak". A 
63. § végül a tanítóképző-intézetek tár-
gyai közé fölvenni rendeli a „testgyakor-
lást, amely a tanítóképző-intézetekben 
a céllövészetre is kiterjed." 

A népoktatási intézeteket illetőleg a 
tárgyalás alatt levő törvényjavaslat idé-
zett rendelkezéseit e tekintetben mi 
elegendőknek tartjuk, főleg, ha a taní-
tóknak ezirányban való kiképzéséről oly 
módon történnék gondoskodás, hogy a 
tanítójelöltek fél évre terjedő katonai 
kiképeztetésükkel egyúttal katohaszolgá-
lati kötelezettségüket is leróhatnák s 
népfölkelő tisztjelöltekké neveztetné-
nek ki. 

Az ifjúság katonai nevelésének súly-
pontját, ismételjük, az ifjúsági egyesüle-
tekbe kellene helyeznünk. Az ifjúsági 
egyesületeket az állam, illetőleg a hon-
védelmi miniszter a céllövészethez szük-
séges összes eszközökkel (fegyverek, töl-
tények stb.) ellátná és megengedné, hogy 
az ifjúsági egyesületek tagjai a katonai 
lövőtereket is használhassák, mindaddig 
pedig, amíg a tanítóság részben a tanító-
képzőkben, részben tanfolyamokon e 
tekintetben kellő kiképeztetést nyerne, 
a honvédelmi minisztérium gondoskod-
nék alkalmas katonai oktatóknak az 
ifjúsági egyesületekhez való kirendelé-
séről. 

Félreértések elkerülése végett hatá-
rozottan kijelentjük, hogy nem a „katonai 
állam" a mi ideálunk, hanem az el-
vitázhatatlan, hogy nemzetünknek min-
den eshetőségre el kell készülnie. Ha 
Japán nem készült volna el — iskolái 
révén is — a megpróbáltatás nehéz 
napjaira, szótlanul és tehetetlenül kellett 
volna eltűrnie, hogy Kórea elfoglalá-

sával életerét vágja elaz orosz nagy-
hatalom. 

„Az Isten mindnyájunkkal szabad" 
— tar t ja a közmondás — s így a mi sze-
retett hazánkkal is. El kell hát készül-
nünk minden eshetőségre s az ifjúságot 
is elő kell készítenünk az esetleges nagy 
küzdelemre. 

A magyar nemzet a múltban is tün-
dökölt katonai erényével, s ha szunnya-
doznék, ezt az ősi erényt életre kell 
keltenünk, hogy — úgy fordulván a 
sors kereke — haza és király bizton 
számíthassanak fiaiknak nemcsak kar-
jára, hanem értelmesség ér e is. 

Részesítsük tehát ifjúságunkat katonai 
nevelésben az ifjúsági egyesületek révén, 
hogy vészek és viharok közt is meg-
tarthassuk ezt a véren szerzett drága 
hazát, „amelyen kívül számunkra nin-
csen hely!" 

A vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium 1905. évi költségvetése. 

Abból az alkalomból, hogy Lukács 
László pénzügyminiszter az 1905-ik évi 
állami költségvetést okt. hó 2 8. a képviselő-
ház elé terjesztette, kiemeljük, hogy ez 
már a 10-ik költségvetés, melyet Lukács 
László pénzügyminiszter a Ház elé ter-
jesztett. Ennyi idő óta vezeti az ország 
pénzügyeit; és ámbár ezen évtized alatt 
az államháztartás jelentékenyen meg-
növekedett, költségvetésünk deficitmen-
tes, gazdasági és pénzügyi politikánk 
reális. Mindezt pénzügyeink vezetésében 
a szigorú realitás, a messzelátó kon-
cepció és a gyakorlati érzékkel párosult 
szakértelem eredményezte. 

Rá kell mutatnunk ez alkalomból 
azon örvendetes fejlődésre, melyet a 
közoktatásügyi költségvetés a lefolyt 
10 év alatt elért. Míg ugyanis 1895-ben 
az elemi népoktatás összes költsége 
4,417.034 korona volt, addig az 1905. 
évi költségvetésben erre a célra már 
16,379.102 korona van előirányozva, 
amely összeg a közoktatásügyi minisz-
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térium összes előirányzatának immár 
35'2°/»-át teszi. Tíz év alatt tehát elemi 
népoktatásunk költségei 370°/o-kal emel-
kedtek. 

Ez az óriási fejlődés első sorban a 
kultuszminisztereknek, Wlassies Gyulá-
nak és Berzeviczy Albertnek az érdeme, 
de nagy érdeme ez Lukács László pénz-
ügyminiszternek is, aki a nemzeti nép-
oktatás nagy jelentőségét méltányolva, 
hazafias készséggel támogatta a kultusz-
minisztereket nemzetkonszolidáló törek-
véseikben. 

A közoktatásügyi minisztérium 1905. 
évi költségvetésében az elemi népok-
tatás különböző céljaira a következő 
tételek vannak előirányozva. 

I. A népnevelési tanfelügyelőségeknél sze-
mélyi járandóságokra 614.472 korona 
van előirányozva, amelyből fizetések és 
lakpénzekre 562.762 korona, napidíjakra 
49.710 Iv, jutalmak és segélyekre 2000 
K esik. A dologi kiadások főösszege 
159.000 K, még pedig utazási átalá-
nyokra 98.000 Iv, irodai átalányokra 
57.000 K, átköltözködési és egyéb 
kiadásokra 4000 K. 1904-hez képest a 
személyi járandóságok emelkedtek — 
76.731 koronával, amely összeg az 1904: 
I. törvénycikk alapján engedélyezett 
személyi pótlékokra szükséges. A dologi 
kiadásokra előirányzott tételek 10.000 
koronával emelkednek, amelyből 5000 
korona az utazási átalányok emelésére, 
5000 korona pedig a tanfelügyelőségi 
hivatalok szolgatartási díjaira fog for-
díttatni. 

A tanfelügyelők összes létszáma 68, 
akik közül 3 van 7200 koronával, 10, 
5400 koronával, 9, 4800 koronával, 30, 
4000 koronával és 16, 3600 koronával 
javadalmazva. Lakpénzekre 47.540 K, 
személyi és működési pótlékokra 3000 
korona van előirányozva. 

A 43 segédfanfelügyelő közül 6, 2900 
K-val, 2, 2600 K-val, 15, 2200 K-val 
és 20, 2000 K-val van díjazva. Lak-
pénzük 21.890 korona. 

Az 59 tollnok közül 41-nek van 
1600 K-ja, és 18-nak van 1400 K fize-
tése. Lakpénzük 21.720 korona. 

— Második közlemény a jövő számban. — 

Tanítóképző-intézetek felügyelete. 
Az állami tanítóképző-intézeti tanár 

urak azon mozgalmához, hogy a tanító-
képzők felügyelete vétessék ki a tan-
felügyelők kezéből és külön főigazga-
tókra bízassék, én is hozzászóltam, 
még pedig a tanár urak ezen törekvé-
sével ellentétes álláspontot foglalva el. 
Fölszólalásom sarktétele az volt, hogy 
a képző-intézeti tanárok azért kíván-
koznak más felügyelet alá, mivel a tan-
felügyelők, mint gyakorlati emberek, az 
egyoldalú elméleti tanításba mélyedő 
képző-tanároktól azt kívánják, hogy ne 
az elméletet hajszolják, hanem a tanításra 
képezzék ki a leendő tanítót. De hogy 
ezt tehessék, kívánatos, hogy előbb 
maguk is ismerkedjenek meg az elemi 
oktatás metódusával, melyet csak leírás-
ból ismernek. 

Ezt a cikkemet a képzőintézeti tanár 
urak több oldalú hozzászólással tisztel-
ték meg, sőt az egyik tantestület egész 
füzetben foglalkozott vele. Minthogy 
azonban se időm, se kedvem ezekre 
sorjában válaszolni, mert a vita-tenorjá-
ból kizártnak következtetem a kapaci-
tálás lehetőségét, másrészt pedig, mivel 
én valamely kérdés tárgyilagos meg-
vitatásához az érveket nem ellenfeleim 
életrajzából merítem, de meg mivel ez 
a kérdés minden tanügyi embert érde-
kelhet, én azt eme legelterjedtebb és 
országszerte általánosan olvasott tan-
ügyi lap hasábjain vélem legegyszerűb-
ben tisztázhatónak. 

Sorjában kívánok az érdemlegesebb 
érvekre kiterjeszkedni. 

Kezdjük azon, bogy a tanár urak ez 
ügyben elfoglalt álláspontomat „maradi-
nak„ósdinak" nevezték. Hát ez annyi-
ban ósdinak vagyis inkább nagyon ré-
ginek nevezhető, mert amióta a józan 
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ész követelményei jogosaknak tartatnak, 
mindenkor megkívántatott, hogyha valaki 
valamire tanítani akar, úgy maga is 
értsen hozzá. Sőt a magyar közmondás 
szerint: aki minek nem mestere, hóhérja 
az annak! És bármennyire lenézzék is 
a tanár urak az én fölfogásomat, én 
abból nem engedhetek semmit, hogy a 
suszter cipőt tudjon varrni s ne hegedű-
játékával tündököljön, a tanító tudjon 
tanítani s ne a takarékpénztári köny-
vek vezetésében akarjon kitűnni, és per 
consequentiam : a tanítóképző-intézet, 
ha céljának megfelelni akar, tanítani ta-
nítson ! 

Egy félreértést azonban konstatálnom 
kell. A képző-tanár urak fölszólaláso-
mat úgy fogták föl, mintha én az ő 
nagy tudományuk vagy az azokra való 
tanítás ellen szólaltam volna föl. Hát 
ebben alaposan tévednek. Nem a tudás 
mértéke ellen van nekem kifogásom, 
hanem az ő tanításuk módja s egész 
képzésük rendszere ellen. Az ellen az egy-
oldalúság ellen, hogy tanításuknál telje-
sen figyelmen kívül hagyják azt, amin 
egész létjogosultságuk alapszik, t. i. hogy 
a közölt ismereteket az elemi oktatás 
módszeréréi tanítsák, s így saját tanítá-
sukkal adjanak példát a leendő tanító-
nak életpályájához, s ezzel mutassák 
be, hogyan lehet a legelvontabb tudo-
mányt is elemi módon tanítani s min-
denki számára hozzáférhetővé tenni. 

Miben különbözik ma a képzőintézeti 
tanítás metódusa valamely polgári, keres-
kedelmi vagy középiskolaitól ? Az üres 
névben, de semmi másban. Vagy miben 
különböznek a tanítóképző-intézeti tan-
könyvek más iskolák kézikönyveitől ? 
Hisz, ha a címlapot levesszük róluk, tartal-
muk vagy előadási módjuk szerint, senki 
sem fogja megállapíthatni, hogy tanító-
képző-intézetek számára vannak írva; 
mert hisz nem egyebek, mint a közép-
iskolai tankönyvek silány kompendiumai. 
Harminc év óta kisérem figyelemmel a 
tanítóképző-intézeti tankönyv-irodalmat, 

ez idő alatt alig tűnt föl 2— 3 tankönyv-
írónál több (Schulz, Ivozoeha, Szuppán), 
aki csak kísérletet tett volna is arra, 
hogy a tananyagot az elemi metódus-
hoz idomítsa s épen ezek tankönyvei 
találtak legkevesebb fölkarolásra az 
elemi tanítóképző tanár urak között. 
Már pedig, ha sem a tanítás módjában, 
sem a nyújtott anyagban nincs egyéb 
különbség a mai képzők és középisko-
lák között, mint az a pár neveléstani 
óra (melyben a tanítás szintén távol 
áll az elemi metodikától) s az, hogy a 
képző-intézetek kevesebb ismeretanyagot 
nyújtanak, mint a középiskolák: miben 
áll akkor a tanítóképzők fönntartásának 
jogosultsága? Nem volna-e sokkal egy-
szerűbb a középiskolák mellé állított 
egy pár hónapos póttanfolyamokban 
képezni a tanítókat? Ez sokkal keve-
sebbe kerülne az államnak s a tanítók 
képzettebbek volnának, mint ma, sőt 
nyernének mellette, mert akkor joguk 
volna az egyetemre járáshoz is. 

Es hogy maga a tanítóképesítés is 
mily kevéssé bír a saját fogalmának 
tartalmával, arról meggyőződhetik bárki, 
aki egy ily képesítő-vizsgálatot végig 
néz. A tanítási gyakorlatra 10 perc 
van előírva, míg az elméleti rész 1700 
(mondd: ezerhétszáz) tételre rúg, melyek-
hez az anyagot 48 tankönyvből bön-
gészhetné össze a tanítójelölt, ha ehhez 
volna elegendő ideje, de mert nincs, a 
legtöbb készületlenül megy a vizsgálatra, 
amit egyiránt tud növendék és tanár. 

De még fölszólalást, ami igazolná, 
hogy a tanár urak érzik ennek a ké-
pesítésnek a fonákságát, nem olvastam 
részükről sehol; ellenben elég alkalmam 
volt látni, hogy a leendő tanító érté-
két aszerint mérlegelik, hogy a tantár-
gyak elvont tételeit miként tudja fej-
tegetni. 

Azt is rossz néven veszik tőlem, hogy 
a módszertannak, mint önálló tárgynak 
megszüntetését, illetve annak az egyes 
tárgyak tanóráira bízását helytelenítem. 
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Hát a helyesírást, szabatos beszélést 
nem kötelessége-e minden tanárnak ta-
nítani? — s azért kinek jutna eszébe 
a nyelvtant, mint külön tantárgyat tö-
rölni s beérni azzal, hogy hiszen úgyis 
kötelessége minden tanárnak nyel-
vet is tanítani ? El se tudom képzelni, 
hogy mivel bizonyíthatnák jobban tanító-
képzőink, hogy föladatukat nem jól fog-
ták föl, minthogy a leendő tanítók kép-
zésénél a tanítás módszertanát nem tart-
ják szükségesnek szakszerűleg tanítani. 
Mi egyéb ez, mint csattanós bizonyítéka 
annak, hogy ők, az elemi oktatás tanárai 
még tudatában sincsenek annak, hogy az 
elemi oktatás metodikája ma már annyira 
fejlődött, hogy annak elsajátításához évek 
tanulmánya szükséges s hol tanulja meg 
ezt a leendő tanító, hanem a képző-inté-
zetben? N e m joggal lehetünk-e bizal-
matlanok ama tanítóképzés iránt, mely-
ben sem a tanítás anyaga, sem annak 
módja s még kevésbé használt tan-
könyvei nem mutatnak semminemű kö-
zösséget az elemi oktatással ? 

— Befejező közlemény a jövő számban. — 
(Temesvár.) Sebesztha Károly. 

Tanítók az egészségügy szolgá-
latában. 

Nem tudom hirtelenében megmondani, de tár-
gyamhoz nem is szükséges, hogy a magyar 
nép hány százaléka nem részesül orvosi keze-
lésben s hány ember vagy gyermek hal el 
anélkül, hogy valaha orvost látott volna, de 
azt tudom, tudjuk és ennyi jelen alkalommal 
statisztikai fixszámok nélkül is elég, hogy a nép 
védelem nélkül áll mindennemű betegséggel 
szemben, hogy óriási nagy a gyermekhalandó-
ság s épen nem vonhatunk ez adatokból valami 
kedvező következtetést fajunk szaporaságára 
nézve. Ezt tudjuk. 

Tudjuk azt is, hogy kevés az orvos. Sok-
helyt 5.000—10.000 emberre alig esik egy. 
Tudjuk azt is, hogy a kör- és járási orvosi 
intézmény nem elég sűrű háló a kisebb-nagyobb 
körcsoportok és járások befogására. Az is 
nyilvánvaló, hogy az orvosok többnyire a váro-
sokban szeretnek megtelepedni, hol jobbak a 
kilátások. 

De az is való, hogy népünk intelligenciája 

általában vpve kisebb, hogysem az orvosi se-
gély szükségét és jelentőségét hamarább föl-
fogná, mint a halál torkában, és hogy föltűnően 
idegenkedik az orvosi kezeléstől, amit apja 
idejében sem vettek igénybe, de aztán meg 
minden betegség meggyógyul orvos nélkül, ha 
nem halálos, a halálos betegséget pedig az 
orvos sem tudja meggyógyítani . . . 

Minek akkor? 
Ide vezetem vissza a gyermekhalandóság 

szörnyűségének forrását is. 
Mert bár törvény szigorával kényszerítik is 

a szülőt beteg gyermekének gyógyíttatására, 
nem kell az neki. A bajt eltitkolja, csakhogy 
ne kelljen fizetnie. 

És ezt is beszámíthatjuk a rendbontó aka-
dályok közé. 

Az orvosi kezelés nagyon drága. 
így állván a dolgok, keresem az egyeztető 

alkalmakat s az embereket hozzá. 
Kiben találnám, ha nem a tanítóban? 
Mostanában úgyis az a szokás, hogy mindent 

a nyakunkba varrnak. Az a szerencse, hogy ezt 
pl. nemcsak azért vesszük, mert muszáj, de 
azért, hogy az igazi tanító szereti faját, saj-
nálja pusztulását s szívesen odaáll melléje, ahol 
segítheti. 

Arra való volna a körorvosi intézmény is, 
hogy megkönnyítse a munkánkat. Csakhogy itt 
is baj van : A körorvosok nem látogatják ren-
desen és pontosan kerületeiket. S ha ki is 
mennek szétnézni, csak a községházán érdek-
lődnek a falu egészségügyi viszonyai után. 

Jobban be kellene hát kapcsolni ezt az intéz-
ményt a népnevelés és népvédelem körzetébe. 
A nép zöme akkor lát orvost, mikor himlőoltás 
van ; talán az iskola is, ha ugyan itt tartják 
meg az oltást. Máskor nem. 

Hogy ebből minő nagy bajok származnak 
aztán, csak épen egy példát hozok föl. 

Egy községnek csaknem minden lakója riihes 
volt egyszerre. Azt mondják, akik közelebbről 
ismerik, hogy nem nagy baj, de nagyon kelle-
metlen. Ezt már el is lehet képzelni. Elég az 
hozzá, hogy az eset kitudódott. Még pedig úgy, 
hogy a gyakorlatra invitált legényeken konsta-
tálta a hadkiegészítő parancsnokság, s mivel 
feltűnően sokon (egy falu minden póttartaléko-
sán) konstatálta, hivatalosan kutatott utána : 
az egész falu rühes volt. 

Hallottam súlyosabb természetű fertőzésről is. 
Elrémítő, hogy míg tudatára ébred bajának 

a szegény nép, mennyire befészkeli magát a 
betegség közibe, s mily nehezen lehet rajta 
segíteni ! Lassan, valamikor enyhíteni fogja 
félelmünket s a nép baját is, hogy az új nem-
zedék fokozatosan annyi egészségtani ismeret-
hez jut tanításunk által, hogy magát meg-
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óvhatja némileg a betegség ily nyomorától. De 
az késő. Kellene valamit tenni hamarább, még 
pedig a Jcörorvosi szolgálat, a tanító és iskola 
szorosabb kapcsolatával. 

A Marostordamegyei Altalános Tanítótestület 
központi körének indítványára október 26-iki 
közgyűlésében foglalkozott a nép orvosi keze-
lésének kérdésével. Megkeresi a vármegye köz-
igazgatási bizottságát : 

„Utasítsa a körorvosokat, hogy kerületeiket 
sűrűbben és pontosabban látogassák." 

„Rendelje el, hogy az orvosi látogatás ideje 
esetről esetre, minden községben alkalmas mó-
don köztudomásra hozassék, hogy így a nép-
nek alkalma legyen az orvosi segélyt meg is 
találni." 

„Rendelje, hogy. a körorvosok minden ki-
szállás alkalmával egyúttal az iskolákat is láto-
gassák meg." 
' Vajha megtennék ezt más tanítótestületek is. 
Ezen az úton sok bajnak vehetnők elejét. A 
tanító naponként érintkezik a családok kikül-
dötteivel, naponként hallja : hol, mi baj ? Leg-
jobb informál ója az orvosnak ő lehet. 

De aztán a sikerhez az is föltétel, hogy szük-
ség esetén a tanító jelentésére is mozduljon 
meg a körorvos. 

Ha közben talán az volna a baj, hogy jobb 
dotáció kellene neki ezért: adják meg. 

(.Marosvásárhely.) Máthé József. 

Hogyan németesít Poroszország 
Pózenben ? 

Rémes dolgokat kürtölnek világgá rólunk O OO 
mostanában szász és román honfitársaink. 
Különösen az új népoktatási törvényjavaslat 
közzététele óta nem szűnnek meg a legképte-
lenebb vádakkal illetni a magyar közoktatási 
kormányt, amely szerintük irtó háborúra készül 
ellenük. El akarja „rabolni" tőlük atyáik 
nyelvét, vallását, ki akarja vetkőztetni őket 
nemzetiségükből s mindezt a „legjogtalanabb 
eszközökkel", a „legkíméletlenebb erőszakos-
sággal" akarja megcselekedni. 

Nemcsak gyűléseiken és emlékiratokban 
tiltakoznak az új törvényjavaslat — szerintük 
vakmerő intézkedései ellen, hanem a kül-
földi lapokat is elárasztják vésztkiáltó cik-
keikkel. E cikkekben egy szóval sem érintik 
azonban Magyarországban elfoglalt közjogi 
helyzetüket s akaratlanul vagy szándékosan 
olyan hiedelmet keltenek az olvasóban, mintha 
önálló törvényhozási joggal rendelkező, Magyar-
ország kormányától teljesen független, külön 
állatni léttel bírnának vagy ilyennel bírtak 
volna valaha, amit a magyarok zsarnoksága 
megsemmisítéssel fenyeget. 

A külföld persze — amilyen jóindulattal 
van irántunk — kapva-kap e hireken, mert, 
nem lévén tisztában közjogi állapotainkkal : 
hitelt ad azoknak s részvéttel tárgyalja nem-
magyar anyanyelvű honfitársaink fölpanaszolt 
ügyét, sőt néha versenyre is kél ezekkel a ma-
gyar kormány ócsárlásában. 

Ez évi 40. számában a Néptanítók Lapja is 
megemlékezik egy ilyen esetről, elmondván, 
hogy az Alig. Deutsche Lehrerzeitung ez évi 
szept. 18-iki számának egy cikke mily meg-
ható részvéttel tárgyalja új népoktatási törvény-
javaslatunk miatt aggódó szász honfitársaink 
siralmas helyzetét. 

Az „Alig. Deutsche Lehrerzeitung" tudva-
levőleg Poroszországban jelenik meg. Abban az 
országban t. i., amely Európa államai között 
talán a legtöbbet áldoz a nemzeti egységért s 
amely a legkevésbbé sem engedi magát az 
egységesítő (németesítő) munkájában zavartatni. 
Már pedig a poroszok németesítő tevékenysége 
épp olyan népet érint a legközelebbről s leg-
fájdalmasabban (t. i. a lengyelt), amely évszá-
zados, önálló és nem dicstelen történeti múltjánál 
és függetlensége elvesztésének körülményeinél 
fogva talán sokkal több joggal tiltakozhatik 
a német nyelvnek saját országrészében történő 
terjesztése ellen, mint a mi szász és román 
honfitársaink a magyar nyelvnek Magyarország 
határain belül megkövetelt tanítása ellen. 

És mégis : ami Poroszországban még a len-
gyel néppel szemben is erény, az nálunk égbe-
kiáltó bűn volna? Miért? 

A porosz kormány arra az elvre támasz-
kodik, hogy neki a németesítés nem annyira 
joga, mint inkább szent kötelessége. Mert nem 
vétkes mulasztás lenne-e az állam részéről, 
úgy mondja, az, ha idegen ajkú polgárait egy 
olyan hasznos megélhetési eszköztől és művelt-
ségi elemtől megfosztaná, amilyen az állam 
hivatalos nyelve ; ha nekik ennek elsajátítását 
lehetetlenné tenné; ha őket saját anyanyelvük 
szűk korlátai közé szorítaná s azok közt meg-
hagyná? Hisz ilyen eljárással egyszerre bezá-
ródnék előttük hónuk területén a boldogulásnak 
s előhaladásnak minden útja. Ez csak nem 
lehet célja egyetlen államnak sem polgáraival 
szemben ! 

Nagyon természetes tehát s az elmondot-
takból önkényt következik is, hogy mindazok, 
akik szóval vagy cselekedettel a németesítés 
elé akadályokat gördítenek : nemcsak az állam-
nak, hanem saját nemzetiségüknek is kárára 
vannak s mint ilyenek a legszigorúbb bünte-
téssel súj tandók. 

S már most kérdem : vájjon kevésbbé szi-
lárd alapelv-e az, amelyre a magyar nyelv és 
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szellem terjesztésében a mi magyar kormá-
nyunk támaszkodik ? ! 

Vájjon a porosz kormányénál is nem szen-
tebb kötelesség-e as, amelyre a magyar közok-
tatásügyi kormány s vele a magyar tanítóság 
is örömmel vállalkozik és amelyet Berzeviczy 
Albert miniszter úr nemrégiben Kolozsvárott 
tartott felköszöntőjében e szavakba foglalt 
remekül össze : „ A magyarság erősítése egyér-
telmű a kultúra erősítésével, a magyar szellem 
terjesztése egyenlő a kultúra terjesztésével. Mi 
senkitől kultúrát el nem veszünk; de minden-
kinek kultúrát akarunk adni 

Ha tehát jogosultak Porosz-Lengyelország-
ban a németesítés alábbi eszközei és módja, 
mennyivel inkább helyeselhetők és követendők 
lennének ezek minálunk, ahol a magyar nyelv 
terjesztésével a kultúrát kívánjuk terjeszteni. 

Az alatt a 6 hónap alatt, amelyet Porosz-
országban (Berlinben) töltöttem, módomban 
volt személyesen is megismerkedni úgy az ottani 
közoktatásügyi minisztériumban, valamint a 
Pozenbe tett látogatásom alkalmával a len-
gyelek németesítésének eszközeivel és módjával. 
Hadd ismertessek meg itt is egynéhányat, 
hátlia ezzel új népoktatási törvényjavaslatunk 
s a magyarság ellen szász és román honfi-
társaink által fölhozott vádakat enyhíthetem s 
méltányosabb, elfogulatlanabb Ítéletre bírhatom 
idegen ajkú kartársaimat legalább. 

Poroszország Bismarknak, a vaskancellárnak, 
indítványára első sorban is nemzeti alapokra 
fektette a lengyel (róm. kath.) papnevelő inté-
zeteket s azután a tanítóképzést (és nemcsak a 
képesítést, amire mi törekszünk) államosította. 
A népiskolákat azonban meghagyta a feleke-
zetek kezében. Jól tudta, hogy amilyen a tanító, 
olyan lesz az iskola is. 

A porosz-lengyel tanítóképzők államosítása 
1872-ben kezdődött. 

Ezután elrendelte a lengyel népiskolákban a 
német nyelv tanítását, sőt a német nyelven való 
tanítást is. 

A német nyelvnek, mint tantárgynak taní-
tását a lengyel népiskolákban ugyan már 
1843-ban elrendelték, ez azonban kevés 
sikerrel járt, mert az idegen nyelvek tanítási 
módjával maguk a pedagógusok sem voltak 
tisztában. Ez utóbbival a lengyel iskolákban 
működő porosz tanítókat csak az 1868. évi 
porosz „Iskolai Hivatalos Lap" (Amtliches 
Schulblatt für Provinz Posen) ismertette meg. 
Ez a módszertani utasítás szolgál alapul ma 
is a lengyel gyermekek német nyelvre tanítá-
sánál. Kiegészítették ezt 1872-ben azzal, hogy 
a hittanon kívül 1873-tól kezdve az összes 
tárgyakat s 1883-tól kezdve pedig már a hit-
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tant is e módszer útján kell a porosz-lengyel 
iskolákban tanítani. 

A porosz „Amtliches Schulblatt für Provinz 
Posen" 1868. évi 6. száma ugyanis a német 
nyelvnek a lengyel, dán, francia, fríz, hollandi 
s általában az idegen anyanyelvűektől láto-
gatott elemi népiskolákban való tanításáról 
szószerint a következőképen intézkedik : 

„ A német nyelvtanításnak a lengyel Xs más 
idegen) tannyelvű népiskolákban az a célja, 
hogy az idegen ajkúnkat képessé tegye arra, 
hogy anyanyelvükön kívül a gyakorlati életben 
a német nyelvnek is hasznát vehessék." 

„Föltéve u. i. azt — mondja a rendelet — 
hogy a gyermek természetes fejlődésű, éle-
tének első 5—6. esztendejében anyanyelvéből 
annyi sok szót sajátít el s ezek használatában 
olyan ügyességre tesz szert, hogy az ő szűk 
látókörén belül fekvő dolgokról és viszonyokról 
beszélni tud. 

Ezzel a szókinccsel és beszélőképességgel lép 
az iskolába. Az ezután következő (Porosz-
országban t. i.) 8 iskolai év folyamán bővül a 
gyermek látó- és fogalomköre és gyarapszik 
beszédbeli ügyessége is. 

Arra kell törekedni, hogy a lengyel gyer-
mek mindennapi iskolába járásának 8 éve 
folyamán a német nyelv szóbeli használatában 
körülbelül olyan készségre tegyen szert, mint 
amilyent a német gyermek szülei házánál, az 
iskolába lépés előtt elért s körülbelül annyi 
német szót kell ez idő alatt elsajátítania — 
ha nem is ugyanazokat — s ugyanolyan ügyes-
séget kell szerezni ezek használatában. Ez a 
terjedelme a német nyelvi készségnek és tudás-
nak, amit a lengyel gyermeknek a népisko-
lában el kell érnie. 

E látszólag magas cél nem elérhetetlen, 
épen úgy, amint egy német anyának nem elér-
hetetlen az, hogy gyermekét élete 5-ik évéig 
saját nyelvének folyékony beszélésére képesíti. 

Ennek útja-módja azonban nem lehet más, 
mint amelyet az anya, mint nyelvtanítónő követ. 
Egyedül ez az igazi elemi és természetes nyelv-
tanítás. Ez pedig abból áll, hogy az anya a 
gyermekéhez, az első naptól kezdve beszél a 
saját nyélvén, habár az nem érti is a szavát. 
S beszél addig, amíg végre a gyermeke meg-
érti őt s napról-napra ügyesebben és folyéko-
nyabban kezd beszélni. 

Egy nyelvet úgy tanul az ember legtermé-
szetesebben, ha hallja azt s maga is megkisérli 
a beszédet azon a nyelven, ha egyelőre még 
oly tökéletlenül érti és még oly ügyetlenül ejti 
is ki az egyes szavakat. 

Ezek után csak az az egyetlen legtermésze-
tesebb tanítási eszköze lehet a tanítónak abban, 
hogy lengyel tanítványát német nyelvre tanítsa, 
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hogy maga is németül beszéljen hozzá. E kivá-
lóan elemi taneszköz használatának elhanya-
golásában található föl a főoka annak, hogy 
a lengyel iskolákban a német nyelv-tanulás és 
tanítás idáig (1868-ig) oly kevés sikerrel járt. 
Minden szótanulás és a megtanult szavaknak 
mondatokba fűzése, történjék az élőszóval vagy 
írásban, keveset használ, ha a tanító a nyelv-
tanítást egyidejűleg lengyel rámába foglalja, ha 
a német nyelv tanításánál folytonosan a lengyel 
beszédet veszi segítségül. 

De hogy beszéljünk lengyel tanítványainkhoz 
németül, hogyha egyszer azok nem értenek 
bennünket? ezzel a szokásos kifogással élnek 
a lengyel, de még a német tanítók is, kiknek 
iskolájában lengyel gyermekek vannak. Erre a 
kifogásra azonban rácáfol a nyelvtanító anyák-
nak már említett eljárása s az az eredmény, 
amelyet azok elérnek, amióta csak anyák és 
gyermekek vannak a világon. Hogyha az anya 
gyermekével szemben néma maradna s a be-
széddel addig akarna várni, amíg az megértené 
őt, akkor soha sem érné azt meg. 

Ellenkezőleg, az anya beszél gyermekéhez, 
mihelyt az a világra jön. És ez az ő beszéde 
olyan késztető és képző hatással van gyerme-
kének szunnyadó beszélőképességére, hogy az 
lassanként érteni kezdi a hozzá intézett sza-
vakat, megkísérli azok utánmondását, majd 
rövid mondatokká fűzését, míg végre folyékony, 
összefüggő beszédhez jut. 

S így mindazoknak a tanítóknak is, akiknek 
lengyel gyermekekkel van dolguk, csak az az 
egy kipróbált jó tanács adható, hogy ne vár-
janak a német beszéddel addig, amíg azt a 
lengyel gyermekek megértik — hiába is vár-
nának erre — hanem üdén és szaporán fog-
janak a dologhoz s beszéljenek lengyel tanít-
ványaikkal németül, ahol s amikor csak tehetik. 
Ne csodálkozzanak rajta, ne törődjenek vele, s 
még kevésbbé bosszankodjanak azon, hogyha 
legelső kísérletüket a gyermekek ártatlan mo-
solya követi. Türelemmel és reménnyel, nyu-
godtan fogjanak hozzá a tanítók a dologhoz, 
az eredmény náluk nem fog elmaradni. 

Mindenesetre meg kell jegyeznie magának 
egyetmást a lengyel gyermekek tanítójának e 
német beszédnél, ha gyorsan és biztosan cél-
hoz akar jutni. így pl. mint minden tantárgy-
nál, úgy különösen a német beszéd tanításánál 
is óvakodnia kell a gyors és sokat beszéléstől, 
amivel nem egy tanító el szokta bódítani a 
gyermekek fejét. Sőt inkább lassan s értel-
mesen beszéljen velük és csak igazán a do-
logra tartozó s egyszerű formába foglalt sza-
vakat intézzen hozzájuk. Ez azonban csak 
akkor fog igizán sikerülni a tanítónak, 

hogyha — s ezt erősen hangsúlyoznunk kell — 
a német nyelvtanításra gondosan elkészül. 

Kérdéseit s más mondanivalóját — hogyha 
a gyermekek meg nem értik azokat — eleintén 
bizonyára ismételnie kell majd lengyel nyelven 
is (pl. az ilyeneket : Álljatok föl ! Üljetek le ! 
Könyvet a kézbe ! Nyissátok ki ! stb.) ; több-
szöri ismétlés után azonban már nem lesz 
szükség a lengyel fordításra, megértik a német 
szót is a gyermekek azonnal. 

A német nyelv számára kijelölt órákon kívül 
alkalma nyílik a tanítónak a földrajz és számtan 
tanításánál is arra, hogy lengyel tanítványaival 
fölváltva németül is beszéljen s őket német 
feleletadásra rávezesse. Ismeretes dolog ugyanis, 
hogy a német számneveket igen könnyen 
tanulják az idegen ajkú gyermekek és mihelyt 
ezeket tudják, semmi sem akadályozza őket 
abban, hogy a számolást német nyelven vé-
gezzék. 

A tulaj donképeni németnyelvi órákon a tanító 
német beszéde s a tanulók német feleletei az 
alsó fokon (I., II., III. évfolyam) a német fali-
képekhez fűződnek, a közép fokon (IV., V., 
VI. évfolyam) a német képes Ábécéhez, a felső 
fokon (VII., VIII. évfolyam) a német olvasó-
könyvhöz, amely taneszközöknek minden len-
gyel tanuló kezében meg kell lenniök." 

íme, ez az a módszertani utasítás, amelyet 
a porosz közoktatásügyi kormány 1868-ban a 
lengyel iskolákban működő tanítók részére 
kiadott. Ezzel egyidejűleg jelentek meg a német 
faliképek, német képes Abécé-k és az egész 
németnyelvi tanítási anyag részletes földolgo-
zását tartalmazó vezérkönyvek. 

1872-ben ez az utasítás az összes lengyel 
iskolákra nézve a következőkben módosult: 

„A hitoktatás nyelve az alsó fçkon az anya-
nyelv. A könyvnélküli betanulásra szánt bibliai 
s egyéb vallási szövegnek azonban kezdettől 
fogva részben németnek kell lennie. A közép 
fokon a vallástanítás nyelve a német. Az anya-
nyelv itt még segítségül vehető, de csak 
amennyiben a megértetéshez szükséges. A felső 
fokon a hitoktatás kizárólag német nyelven 
tartandó. 

Az írás és olvasás már az alsó foktól 
kezdődőleg csakis német nyelven tanítandó és 
gyakorlandó. A leírottak és olvasottak meg-
értetéséhez, ahol szükségesnek látszik, segít-
ségül vehető az anyanyelv. A szemléltető ok-
tatás is kezdettől fogva a német beszédbe való 
tervszerű bevezetésre szolgál. Az énektanításnál 
a szöveg csak német lehet A számtan, föld-
rajz és természetrajz tanításánál kizárólag a 
német nyelv használata kötelező. 
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Elekkel az utasításokkal ellenkező minden 
korábbi rendelkezést megszüntettek s szigorúan O o 
meghagyták, hogy a német nyelv ezentúl többé 
nem tantárgy csupán, sőt ellenkezőleg — az 
alsófokú hitoktatás kivételével — az összes 
tantárgyak tanításának kötelező eszköze." 

1883-ban már a hitoktatás nyelve is német 
lett s a német nyelvtanítás célját akként állapí-
tották meg, hogy az iskolából kilépő lengyel 
ifjúság arra képesítendő, hogy a német nyelvet 
írásban és szóban lehetőleg kifogástalan töké-
letességgel használhassa. 

Szigorúan meghagyta a porosz kormány 
már 1872-ben azt is, hogy az idegen (lengyel) 
nyelvű Ábécék, olvasó-, bibliai és történelmi 
könyvek s mindennemű taneszközök kizárandók 
a használatból s fölhatalmazta a tanfelügye-
lőket arra, hogy ezek helyébe a lengyel (fele-
kezeti) népiskolák pénztárai terhére német tan-
könyveket és taneszközöket beszerezhessenek. 
(Verordnung der königl. Regierung, Oppeln, 
1872. d. 20. September.) 

Ugyancsak ez a rendelet intézkedik arról isi 
hogy jövőre a nem-német tannyelvű népiskolák 
közül melyek s mikor tekintendők tiszta német 
nyelvű iskoláknak. Határozatilag kimondotta 
e rendelet azt, hogy : mindazok az iskolák, 
amelyekben a német származású tanulók az 
egész létszámnak 25%-át teszik, tiszta német 
iskoláknak tekintendők és ha a körülmények 
kedvezők lesznek és megengedik, akkor jövőre 
olyan iskolák is tiszta németeknek fognak 
nyilváníttatni, amelyek e 25°/o-ot csaknem 
megközelítik. Es mindazon iskolák, ame-
lyeket 1872-ben németeknek nyilvánítottak, e 
tiszta német jellegüket továbbra is megtartják, 
még akkor is, ha a tanulók anyanyelvi arány-
száma bármiféle változást szenvedne. 

(Kolozsvár.) Uépay Dániel. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelüségnek 
és tanfelilgj-eloségi kirendeltségnek.) 

Tudomás és miheztartás végett értesítem a 
kir. tanfelügyelőséget, hogy az állami gyermek-
menhelyek kötelékébe tartozó óvó- és tanköte-
les gyermekek részére az állami és államilag 
segélyezett községi óvodákban és elemi isko-
lákban általános tan- és óvás-díjmentességet 
engedélyezek. Ennélfogva az ezen menhelyek 
kötelékébe tartozó gyermekek ezentúl külön 
szegénységi bizonyítvány követelése nélkül csu-
pán annak beigazolása alapján, hogy tényleg 
az állami menedékhely kötelékébe tartoznak, 

mentendők föl a tan- és óvásdíj fizetésének 
kötelezettsége alól. 

Budapest, 1904 október 17. 

A miniszter meghagyásából: 
Molnár Viktor, 
miniszteri tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította : herceg Ester-

házy Miklósnak, aki 1. Süttörön 140.000 K 
költséggel r. kath. jellegű kisdedóvodát és 
leányiskolát építtetett és annak fönntartását 
is biztosította. 2. A fertőszentmiklósí r. kath. 
iskolának kibővítésére 36.000 K-t adományo-
zott. 3. A németkeresztúri r. kath. kisdedóvoda 
és leányiskola létesítéséhez 15.000 K adomány-
nyal járult. 4. A széplaki r. kath. elemi fiú-
és leányiskola céljaira ingyen - telket és az 
iskola fölépítéséhez 20.000 K összeget ajándé-
kozott. 

Kinevezte : Stinakovics Emil és Kaier 
Róbert oki. tanítókat a bánfalui áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítókká ; Tókos Julianna oki. ta-
nítónőt a makói külterületi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónőve ; Vértes Ferenc és Preisinger 
József oki. tanítókat a vallai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítókká ; Bekert Vida János oki. taní-
tót a bilke-pinkovicai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Vrannai Kálmán oki. tanítót a magyar-
fenesi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Eremit s 
Dusán és Butás Szilárd oki. tanítókat a bava-
nistei közs. el. isk.-hoz r. tanítókká; Bárdos 
Béla oki. tanítót a hymi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Nagy József oki. tanítót a köbölkuti 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Pető Pál oki. 
tanítót a csantavéri tanyai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Jankó nies Mária oki. tanítónőt az 
ürményházi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Sándor Ida oki. tanítónőt a muzsnai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé : Kincs József oki. 
tanítót az apai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Alföldy Vidor oki. tanítót a nagylaki áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Csekme Gyula oki. ta-
nítót a kecsedi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Abszolón Mária oki. tanítónőt a kalsai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Boross Géza oki. 
tanítót a hocsai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Feimer József oki. tanítót a baskai (Abaúj-
torna m.) áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Demes 
Elek balatonfüredi szeretetházi tanítót a kákicsi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Zsideg István 
és Mohaupt Erzsébet oki tanítót, ill. tanító-
nőt, a nagyvarjasi áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá, ill. tanítónővé; Márk Lőrinc oki. tanítót 
a zsdenyovai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Ulakcsai Antal oki. tanítót a bégamonostori 
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áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Reichhárdt 
Ilona oki. tanítónőt a kőrösmezői áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé ; Bullay László oki. tanítót 
a szoboticai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Garcsár Anna oki. tanítónőt a terebesfejér-
pataki áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Terényi 
István oki. tanítót a talpasi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá ; Popovity Dezső oki. tanítót a 
gályái közs. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Zubék 
Rókus oki. tanítót a csongrádi tanyai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Szabó László oki. taní-
tót a szentgericei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Szabó 
Paula irkóci áll. el. isk. tanítónőt a daróci áll. 
el. isk.-hoz; Farkas Aurél széki áll. él:"isk. 
tanítót a magyarláposi áll. el. isk.-hoz; Hor-
váth Lajos felsőstubnyai áll. el. isk. tanítót az 
ürményházi áll. el. isk.-hoz ; Balogh Antal és 
Baloghné Jäger Lenke ürményházai áll. el. isk. 
tanítót, ill. tanítónőt az algyői áll. el. isk.-hoz ; 
Jankovics István ruszkóci áll. el. isk. tanítót 
a havasmezői áll. el. isk.-hoz ; Nagy P. Géza 
csáktornyai áll. tanítóképző-int. s.-tanárt saját 
kérelmére a kolozsvári tanítóképző-intézethez ; 
Jakobenszky Sándor ó-radnai és Csiszár Aranka 
kőrösmezei áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a 
máramarosszigeti áll. el. isk.-hoz; Beák Ilona 
világosi áll. óvónőt a nagykamarási áll. óvóhoz ; 
Farkas Aurél magyarláposi áll. el. isk. tanítót 
a széki áll. el. iskolához. 

Yégleg megerősítette jelen minőségében : 
Joneszku Valér csuttai közs. isk. ideiglenes 
tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Bakonyi József 
endrédi munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanító-
nak évi 760 K-t ; Nechuta József lajosfalvai 
közs. elaggott el. isk. tanítónak évi 2016 K és 
33 f-t ; Formanek Manó lisszai r. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1060 K-t; Hosszú László tur-
bucai g. kath. el. isk. tanítónak évi 660 K-t ; 
Diatku Miklós kerci munkaképtelen g. kath. 
el. isk. tanítónak évi 300 K- t ; Darvas Julia 
vajdarécsei munkaképtelen közs. tanítónőnek 
évi 340 K-t ; Milos Simon macedóniai munka-
képtelen g. kel. román el. isk. tanítónak évi 
720 K-t; Podhorszky Flór is turócszentgyörgyi 
elaggott r. kath. el. isk. tanítónak évi 520 K-t ; 
Asszonyi Adolf szepesbélai közs. el. isk. taní-
tónak évi 1020 K-t; Bauer Jozefa ipolynyéki 
munkaképtelen áll. óvónőnek évi 440 K-t ; 
Perényi Károly polonkai r. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 1020 K-t; Vlassin János f'első-
körtvélyesi munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 
340 K-t; Scholtz Vilmos matheoci ág. hitv. 
ev. elaggott tanítónak évi 860 K-t ; Námesy 
Etel székesfehérvári áll. segélyz. közs. polg. isk. 
tanítónőnek évi 680 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett egyszers-

mindenkorra : Kovács Ida zilahi munkakép-
telen közs. óvónőnek évi 910 K-t; Klein Sán-
dor nagylaki munkaképtelen izr. el. isk. 
tanítónak 500 K-t ; Szőke Jánosnétszül. Katona 
Julianna debreceni ev. ref. el. isk. munkakép-
telen tanítónőnek 900 K-t. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Dvorszky Péter volt liptószentiváni r. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Jezsek Máriának évi 
300 K-t; néh. Veress Lajos gyomai volt ev. 
ref. tanító özv., szül. Szeretin Emiliának évi 
686 K-t ; néh, Szalay István fertőszentmiklósi 
r. kath. el. isk. tanító özv., szül. Magyar Anná-
nak évi 458 K-t és Károly nevű kkorú árvá-
jának 76 K 33 f-t, mindössze 534 K 33 f- t ; 
néh. Omstein Salamon jászberényi nyug. izr. 
el. isk. tanító özv., szül. Pollácsek Johannának 
évi 640 K-t ; néh. Fridrik Tamás nyug. adai 
róm. kath. tanító özv., szül. Szadai Ottiliának 
évi 766 K- t ; néh. Galuszek János vágújfalusi 
nyug. í . kath. el. isk. tanító özv., szül. Klobu-
siczky Zsuzsannának évi 300 K-t ; néh. Mészá-
ros Gyula székesfehérvári közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Zadrazil Annának évi 640 K-t, 
Ottmár, Gyula, Ödön Mária nevű kkorú árvái-
nak egyenkint 106 K 66 f-t együtt 426 K 
64 f. mindössze 1066 K 64 f-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Szíves tudomásul. Lapunk jövő (46.) szá-

mától kezdve magánügyben többé senkinek sem 
válaszolunk ebben a rovatban ; aki csak egye-
dül őt érdeklő ügyben választ óhajt : szíveskedjék 
pontosan megcímzett levelező-lapot mellékelni. —-
Sz. János. Levelét a nyugdíjügyi kérdésben 
illetékes helyen fogjuk bemutatni. — G. Viktor. 
A kovácsnak kántortanítói föld után nem tar-
tozik rozsot fizetni. — T. Jusztin. A község-
től eszközöljenek ki tiszteletdíjat, ha másként 
nem, a királyi tanfelügyelő úr segítségével. — 
P. Teofil. A pedagógiumi tanterv és tankönyvek 
Toldi Lajos budapesti II. kerületi könyvkeres-
kedőnél kaphatók. — H. András. Az iskola-
fönntartó kötelessége arról gondoskodni, hogy 
az esedékessé vált korpótlékot idejében kiadja. 
Az ő gondja : honnan fedezi a költséget. — 
Kl. L. Bezö. Leküldték (51.687. sz. a.) a kir. 
tanfelügyelőhez. — K. D. Szerencs. Megsür-
gettük. — „Borzsa völgyi." Még tárgyaláson van 
(56.384. sz.) — Tudakozódó. Csak nem rég 
érkezett f'öl; 82.612. sz. a. most van tárgya-
láson. Tanszerekért a kir. tanf. útján a közokt. 
minisztériumhoz kell folyamodni. — Bl. M. 
Szász-Vesszős. 85.227. sz. a. most kerül tárgya-
lásra. — D. M. Kerc. 73.274. sz. a. nyugdíjaz-
ták. — Z. I. Oroszfalu. 71.387. sz. a. most van 
tárgyaláson. — „Tanítónő." Nem, csak állami 
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tanítónak (tanítónőnek) adnak igazolványt fél 
jegy váltására. — Állami isk. gondnokság, 
Krompach. 1. A Néptanítók Lapját az iskola 
számára úgy kell kérni, amint az a lap homlokán 
állandóan olvasható. 2. Forduljanak Lamp el R. 
tanszerraktárához: VI., Andrássy-út 21. sz. — 
Cs. J. Náprádfa. Hoffmann K. Kérvényük 
nincs a min.-ban. — 0. Á. 55.624. sz. a. előjegy-
zésben van. — A. M. 1$. 82.351. sz. a. leküldték 
a kir. tanfelügyelőhez. — H. I. Csigle. 76.857. 
sz. a., „Szalai" 72.290. sz. a. kiutalványozták. — 
N. K. B. .1. Csak az oklevél megszerzésé-
nek idejétől számítják a korpótlékot. — 
B. Lajos. 75.807. sz. a. más pályázóval töltöt-
ték be. Ingyen-tanszerekért a kir. tanfelügyelő-
ség útján folyamodhatnak. Hirdetése szövegét a 
kiadóhivatalnak (I., Vár, Iskola-tér 3. sz.) tessék 
megküldeni, mert, miként a lap homlokán állan-
dóan olvasható, a hirdetések oda tartoznak. — 
Gy.P.Pély.45.187. sz.a.már kiutalványozták.— 
„Felvidéki." Előjegyzésben van. — B. J. Magyar-
lak. 49.323. sz. a. van, de még nem intézkedtek. — 
Cs. S. Algyógy. Hosszú levelét érdeklődés-
sel és — részvéttel olvastuk, de mi — fáj-
dalom ! — nem intézkedhetünk — F. J. Zu-
tor. Korpótlékát 60.400 sz. a. engedélyezték. — 
M. Most van végleges elintézés alatt. — 
K. K. V. Szohodol. Kerestettük, de kérvénye 
nincs a minisztériumban. — P. P. Keresztes. 
Olyan Erzsébet-füzetet nem ismerünk. — 
H. M. Szentíulöp. A fölebbezés még nem ér-
kezett föl a min.-ba. — K. K. Vasdinnye. 
65.695. sz. a. elintézték. — M. Sz. Fény. 
Lehet, de önnek abban a községben kell 
laknia, ahol az óvoda van. — M. E. Pollacsek 
könyvkereskedésében rendelheti meg Temes-
várott ; ott megmondják az árát is. — 
1). K. Patas. Kérvénye 81.972. szám alatt 
a nyugdíjosztályban van. A második dolog-
ban nem tudunk fölvilágosítást adni. Ha pá-
lyázatot hirdetnek, lapunkban teszik közzé. — 
t. I. Kisháza. 86.316. szám alatt kiutalvá-
nyozták. Kinevezése még függőben van. — 
P. K. 1., 2. Kívánatos lévén, hogy az igazgató-
tanító ne legyen kántor is, a királyi tan-
felügyelő helyesen és a minisztérium inten-
cióinak megfelelőleg intézkedik. 3. Már elintéz-
ték s e napokban 84.325. sz. alatt leküldik. — 
Sz. P. Oláhpatak. Mivel a Néptanítók Lapja 
az iskola tulajdona, az igazgató illetékes az 
átvételére, természetesen azzal a kötelezettséggel, 
hogy a tanítóknak is átadja olvasás végett. — 
B. L. S. Jól hallotta, mert újabb időben minden 
folyamodványon megkövetelik az egykoronás 
s a mellékleteken a 30 filléres bélyeget. — 
Gy. A. Szerecseny. Ha a gimn. VII. osztályáról 
van bizonyítványa, a VIII. oszt.-ról osztályvizsgá-
latot kell tennie s csak ezután mehet érettségire.— 

M. János. Leghelyesebb, ha az elemi iskolai 
tanuló a magánvizsgálatra iskolaév elején je-
lentkezik. A vizsgálatért az iskolaszék által 
megállapított díjat lehet szedni, ha erre egyéb-
ként iskolaszéki utasítás nem volna. — 
Fiatal tanító. Meglehet, hogy beszámítják az 
előbbi éveit, ha az rendszeresített állomás volt 
és önt azon véglegesítették ; természetesen, 
ha ön egyéb követelményeknek is megfelel. — 
Sz. P. Folyamodványát lássa el 1 koronás 
bélyeggel. Küldheti közvetlenül a közigazgatási 
bizottsághoz is. De a tanfelügyelőnek is 
kötelessége hivatalból továbbítani, ha az ő 
közbenjárását kéri föl. Hátralék behajtását 
csak akkor kérje a közigazgatási bizottságnál, 
ha lenn az elöljáróságnál mindent megpróbált 
szabályszerűen, de sikertelenül. Illő dolog, hogy 
a felekezeti tanító is kapjon megfelelő irodai 
átalányt, melyet közcélra használ föl. Elég 
rosszul teszi, ha önmaga szedi be évnegyeden-
ként a fizetését. Elhisszük, hogy sok kellemet-
lenséget okoz, ön pedig sok kárt tesz ezzel a 
tanítói tekintélynek. — B. D. Bernece. Ügyé-
ben forduljon a vasúti tisztképző-tanfolyam 
igazgatóságához, Budapesten. — Csajághy. If j . 
egyesületek alapszabályait mi is szerezhetünk 
esetleg a minisztériumból. Nyugdíj intézeti folya-
modványukhoz elsősorban közjegyzőileg hitele-
sített másolatot kell beküldeni, kivételes eset-
ben a községi jegyző vagy elöljáróság által 
hitelesített másolatokat is elfogadják. — 
F. L. U. A kir. tanf. tudtával alkalmazhatják 
azt a nyugdíjas tanítót, ha képes még a hittan-
tanításra. — Sz. Ambrus. Minekünk sincs 
bővebb információnk a kérdezett ügyben, mint 
amit a lapokból olvastunk. — U. K. Ha „hivá-
nyában" az van, hogy ölfát kap, akkor öllel 
mérjék ki. Ha a tanítói hiványában nem volt 
kitéve, hogy a favágás költségeit ki fizeti, 
akkor arra ön köteles. — G. Pál. Helyesebb 
útbaigazítást nem adhatunk, minthogy a Nép-
tanítók Lapja régi évfolyamaiban is írtunk 
ilyen kérdésekről. — M. Margit. A szabadságo-
lást meghatározott időre szokták adni s akkor 
kell igénybe venni. — Igazgató. Ha rendes 
tanítói álláson működött, a véglegesítéstől számí-
tott 5 esztendő multán kapja a korpótlékot. — 
Kántortanító. Szerintünk a javadalmazásul 
szolgáló tanítói föld alatt elhúzódó csatorna 
építkezéséhez annak kell hozzájárulnia, akinek 
tulajdona a föld, tehát nem a haszonélvezőnek. — 
Józan ész. Nagyon rosszul teszi, lia biztos nyug-
díját üzletbe akarja fektetni, mert dohány-áru-
sítási engedélyt nagyon nehezen lehet kapni. — 
M. J. Jelentsék be az illetőt községi iskola-
szék ellen való izgatás miatt a kir. tanfelügyelő 
útján a közigazgatási bizottságnál. Azt is je-
lentsék be, hogy a hitoktatás szünetel. — 
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<*ebbó. Két rendszeresített állást egy ember 
nem tölthet be. A nyugdíjas állapotban kötött 
házasság alapján nem adnak özvegyi segélyt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kitüntetések és előléptetések a 

közoktatásügyi minisztériumban. A köz-
oktatásügyi minisztériumból több, jól meg-
érdemelt kitüntetés hírét vesszük. Miniszteri 
tanácsosi címet és jelleget kaptak : Halász 
Ferenc, dr. Boncz Ödön, dr. Morlin Emil és 
dr. Tóth Lajos osztálytanácsosok. Miniszteri 
tanácsosokká nevezték ki dr. Axaméthy Lajos 
és dr. báró Barkóczy Sándor címzetes minisz-
teri tanácsosokat, osztálytanácsosokká K. Lippich 
Elek és nárai Szabó Sándor címzetes osztály-
tanácsosokat, címzetes osztálytanácsosokká dr. 
Badnai Rezső és dr. Gönczi Mór titkárokat. 

— Világ folyása. Az 1905. évi állami 
költségvetést f. hó 28.-án terjesztette Lukács 
László pénzügyminiszter a képviselőház elé. 
Az előirányzat 1.237,881.438 korona összes 
kiadás és 1.238,079.849 korona összes bevétel 
mellett 198.411 korona fölösleggel zárul. A 
rendes kiadások nagy emelkedései 43,227.949 
koronával főleg a tisztviselők és hivatalnokok 
fizetésrendezése okozta ; a rendkívüli kiadás 
32,907.852 koronával emelkedett, míg az át-
meneti kiadás 28.409.378 koronával csökkent. — 
A balti flotta, melyet az orosz cár a végnap-
jait élő Port-Arthur fölszabadítására küldött, 
azt a hallatlan hős tettet követte el, hogy az 
angol partoknál védtelen angol halászbárkákra 
lövöldözött, ejtve több halottat és sebesültet s 
elsülyesztve egy angol hajót. A balti flotta parancs-
noka azt mondja, hogy a halászbárkák helyén 
két torpédó-kajót látott, amire viszont az angol 
miniszterelnök azt állítja, hogy a torpédóhajók 
csak az orosz tengernagy fantáziájában létez-
nek. Angolország természetesen elégtételt köve-
telt s most nemzetközi bíróság fog a dologban 
ítélkezni. Addig azonban a balti flottának a 
spanyol partokon, Vigóban, kell -vesztegelnie. 

— Az Eötvös-alap köréből. A kolozsvári 
közgyűlésen is szóba került, hogy fölötte kívá-
natos, hogy a tanítóegyesületek tagjai ország-
szerte egyszersmind kötelező tagjai legyenek 
az Eötvös-alapnak is. IIa ez így volna, meg 
lehetne valósítani a kolozsmegyeiek és más 
tanítóegyesületek abbeli kívánságát is, hogy 
az Eötvös-alap választásai alkalmával az egye-
sületnek nem csupán a közgyűlésen megjelent, 

de összes tagjai szavazhassanak. Az „Ung-
megyei Alt. Tanítóegyesület" sietett a maga 
részéről megvalósítani az eszmét, mert október 
18.-án Perecsényben tartott közgyűlésén ki-
mondotta, hogy az egyesület minden tagja egy-
úttal kötelező tagja az Eötvös-alapnak is. Óhaj-
tandó, hogy összes tanítóegyesületeink utánozzák 
ungmegyei kartársaink jó példáját. — Halász 
Ferenc min. tanácsosnál az Eötvös-alap küldött-
sége, az elnök vezetésével, f. hó 31.-én tisztel-
gett, hogy szerencsét kívánjon kitüntetéséhez. — 
A gyarapodás. F. év január 1.-től okt. 30.-ig 
975 új tag összesen 8137 koronát fizetett be 
az alap pénztárába. Az új tagok közt van 789 
három koronás évdíjas és 186 részjegyes tag. — 
Az alap elnöksége arra kéri lapunk útján a t. 
tagokat, hogy szíveskedjenek tagsági díjaikat 
„Tanítók Eötvös-alapjának, Budapest" címen 
mielőbb beküldeni, mert a két főiskolai inter-
nátus fönntartása az alapnak most tetemes 
kiadás-többletet okoz. 

— Fővárosi tanítók és tisztviselők kegye-
lete. Néhai Szabó Károly fővárosi tanácsnok, 
a tanügyi osztály vezetőjének emlékét szép 
kegyeletben részesítették fővárosi kartársaink 
és a fővárosi tisztviselők. A megboldogult tanács-
noknak díszes síremléket állítottak, amelyet 
október 30.-án lepleztek le. A kegyeletes 
ünnepen a közoktatásügyi kormány képvisele-
tében megjelent Halász Ferenc miniszteri 
tanácsos, a fővárosi tanítóság és tisztviselői 
kar számos tagja. A Tanítók Otthona dalka-
rának szép éneke után dr. Bárczy István tar-
tott alkalmi beszédet, melyen néhai elődjéről, 
mint az igazság és a szív emberéről emlé-
kezett meg. Móra István alkalmi versének 
elszavalása és a Hymnus eléneklése után a 
kegyeletes ünnep véget ért. 

— A görög-keleti román püspöki kar 
memorandumot intézett a kormányhoz, amely-
ben tiltakozik dr. Berzeviczy népokt. törvény-
javaslata ellen. A memorandum bevezető részében 
kijelentik, hogy ha a népoktatási törvényjavas-
lat törvénnyé válik, meghajolnak a kényszer-
helyzet előtt és igyekezni fognak, tőlük telhetőleg 
végrehajtani. Kötelességük azonban a törvény-
javaslat ellen minden erejükkel küzdeni, hogy 
megvédjék nyelvüket és egyházi autonómiájukat. 
Különösen pedagógiai és egyházi szempontból 
veszi a püspöki kar bírálat alá a javaslatot. 
Sérelmesnek tartják, hogy a javaslat megköve-
teli, hogy a magyar nyelvet minden tanulónak 
oly mértékben kell elsajátítania, hogy gondo-
latait szabatosan kifejezze és tudjon magyarul 
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írni és számolni; továbbá sérelmes pedagógiai 
szempontból az is, bogv az ellen a tanító ellen, 
aki a magyar nyelv tanítását elhanyagolja, a 
közigazgatási bizottság fegyelmi eljárást, indít-
hat. Az egyház autonómiája szempontjából 
pedig sérelmesnek mondja a memorandum a 
törvényjavaslatnak azt a részét, amely szerint 
a fegyelmileg fölfüggesztett tanító állását a 
kultuszminiszter tölti be és hogy a miniszter 
bezárathatja azt a felekezeti iskolát, amelynek 
tanítója fegyelmileg kétrendben mozdíttatott el 
állásától és .helyette a közoktatásügyi kormány 
állami iskolát állíthat. Végül a felekezeti taní-
tók nyugdíjaztatására és a tanítóképzésre vonat-
kozó rész ellen foglal állást a püspöki kar. 

— Gyűlések. A Pedagógiai Társaság okt 
29.-i ülésén dr. Kármán Mór nagyérdekű elő-
adást tartott Herbartról, egyik alapvető mun-
kája megjelenésének századik évfordulója alkal-
mából, a Pestalozzi Társaságban pedig ugyan-
ekkor Dittler Ida polg. isk. igazgató A nő 
jellemfejlesztő hatása közoktatásunkban címen 
székfoglalót tartott. 

— Jubileum. Zentán lelkesen ünnepelték 
Novoszel János kartársunkat, tanítóskodása 
25-ik évfordulója alkalmából. Mi ugyan a 25 
éves jubileumoknak, kivált tanítókra vonatkozó-
lag, akik működésüket 18—19 éves korukban 
kezdhetik, nem vagyunk hirdetői, de Novoszel-re 
nézve, aki kiváló tanító és az iskolán kívül 
is érdemes, közhasznú munkát végzett, kivételt 
kell tennünk. „A zentai Gazdakörnek — írja 
egy ottani lap — Novoszel János valóságos 
lelke, a munkáspénztár az ő kezével terjeszti 
áldásait. Mindenütt ott van, ahol nemes és 
magasztos eszme szolgálatában harcolni kell. 
A tavalyi mezőgazdasági és iparkiállítás nagy 
sikere is az ő érdeme volt." Egy másik helyi 
lap meg így emlékezik meg érdemes kartársunk-
ról: „Novoszel János munkás életével, becsü-
letes törekvésével bőségesen rászolgált arra, 
hogy mi, a közvélemény egyik szerény orga-
numa, hálásan emlékezzünk meg jubileumáról." 
Derék kartársunknak, a magyar tanító igazi 
megtestesülésének: Novoszel Jánosnak mi is 
szerencsekívánatainkat küldjük. Ad multos 
annos! 

— A Magyar Tanítók Naptára az 1905. 
évre gazdag és változatos tartalommal meg-O o O 
jelent. Érdekes és becses részleteket közöl 
Péterfy Sándor emlékirataiból, közli a Tanítók 
Hunyadi-Házának képét és Kozma Ferenc 
gondnok arcképét, György Aladártól tartalmas 
cikket a Gyermekvédelem államosításáról, leírást 
és képet a kassai kir. javítóintézetről, érdekes 
megemlékezést Wilim Jánosról Zsilinszky Mihály 

után, csinos korrajzokat Bévfy Lajostól és a 
tanítók fiai katonáskodására vonatkozó szük-
séges tudnivalókat dr. Göőz Józseftől. Költe-
ményeket Somssich Sándor, Ujváry Béla, Walter 
György és Vathy István írtak a naptárba, mely-
ben az év eseményeiről is van költemény, 10 
illusztrációval. A Magyar Tanítók Naptárát, 
mely tanítóknak vidéki közéjiiskolákban tanuló 
fiai ösztöndíj-alapjajavára jövedelmez, az Athe-
naeum könyvkiadó-hivatalában (Budapest, VII., 
Kerepesi-út 54. sz.) lehet megrendelni, 80 
fillérért. 

— Széchenyi István-Társaság (az if júsági 
egyesületeket támogató országos szövetség) 
címmel egyesület alakult, melynek célja az 
alapszabályok szerint „hazánk mindkét nemű 
ifjúságának oly szellemben való nevelő vezetése, 
hogy fiainkból és leányainkból a hazát tántorít-
hatatlanul szerető, kötelességtudó, munkára ké-
pes és munkakedvelő, erkölcsben tiszta, hazánk 
javára kölcsönös szeretetben, türelemben és 
benső egyetértésben élő férfiak és nők váljanak". 
Az egyesület elnökévé Bánffy Dezső bárót, 
alelnökévé pedig Márkus József főpolgármes-
tert választotta meg. Nagyobb számú küldött-
ség tisztelgett Bánffynál, ukit Mártonfjy ügy-
vezető-igazgató üdvözölt. Bánffy kijelentette, 
hogy erős fajszeretete arra kötelezi, hogy azok-
kal együtt dolgozzék, akik ezt a széttagolt 
társadalmat erős nemzeti egységgé akarják át-
alakítani. 

— Egyesületi élet. Az Ungvármegyei Alt. 
Néptanító-egyesület Perecsenyben tartottra meg 
f. évi közgyűlését, melyen Vencel József, az 
újonnan szervezett ungvári siketnéma-intézet 
igazgatója a siketnémákról és azok oktatásáról, 
Takács László pedig a szemléltetés története 
s szerepéről tartott fölolvasást. Ezután a köz-
gyűlés, Budai István előterjesztése alapján, az 
egyesület alapszabályainak a módosításával fog-
lalkozott, amelynek kapcsán a tagsági köte-
lezettségről szóló paragrafust oda módosította, 
hogy az állami és községi tanítókon kívül az 
államsegélyes felekezeti iskolák tanítói is köte-
les tagjai az egyesületnek, s a tagsági díjat 
pedig 2 koronáról 4 koronára emelte, azzal a 
célzattal, hogy ebből évente minden egyes tag 
után 2—2 koronát az Eötvös-alap pénztárába 
fizethessen s így megvalósíthassa azt az óhaját, 
hogy az egyesületnek minden tagja egyúttal az 
Eötvös-alapnak is tagja legyen. A tisztújítás 
során egvhangú közfelkiáltással megválasztot-~J O O 
ták elnöknek újra Torma Jánost, alelnöknek 
Takács Lászlót és főjegyzőnek Budai Istvánt. — 
A Sopronmegyei Alt. Tanítóegyesület Kismar-
tonban tartotta évi rendes közgyűlését. A tit-
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kári jelentés meghallgatása után a pályázati 
eredményről számoltak be. A Gazdaságtan 
tanítása a népiskolában c. sikerült munka 
szerzője nem nevezte meg magát, hanem a jel-
igés levélben úgy intézkedett, hogy a pályadíj 
tanítók fiainak létesítendő soproni internátusára 
kamatoztassék. Egyesületi közlöny kiadását is 
elhatározták. (Nem fölösleges ez? Szerk.) — 
A Nagykükiillő-vármegyei Ált. Tanítóegyesület 
kőhalmi járásköre Domboson tartott gyűlésén 
lelkesen ünnepelte meg az ottani áll. el. iskola 
és gondnoksága nagyérdemű elnökének : Apáthy 
Vince elnökségének 25 éves jubileumát. A gyű-
lésen Záhumenszky István elnök melegen üd-
vözölte a népoktatási törvényjavaslatot, Péterffy 
Gyula a népiskolai ifjúsági könyvtárakról ol-
vasott föl, Kovács István pedig „a különböző 
írási és olvasási módszerekről". — A titeli 
járásköri tanítóegyesület Titelen tartotta őszi 
gyűlését. Zitta János elnök szabad előadást 
tartott a jénai pedagógiai tanfolyamról, s külö-
nösen a jénai 8 osztályú gyakorlóiskolában 
használt ön kifej tő-módszert ismertette. — A 
Mosonmegyei Altalános Tanítóegyesület Magyar-
óvárott tartotta őszi közgyűlését, melyen a 
titkári jelentésből örömmel értesült arról, hogy 
a Tanítók Házában létesítendő alapítványhoz 
már 900 korona kprül gyűlt össze, melyhez 
Fischer János kiliti-i állami tanító egy e célra 
rendezett előadás jövedelméből 133 koronával 
járult hozzá. Érdekes és tartalmas fölolvasást 
tartott a gyakorlati tanításról Garami Béláné, 
nemkülönben Kiss Endre állami tanító. A volt 
tisztikart újra megválasztották. Az Eötvös-alap 
gyűjtő-bizottságának elnökévé Pataki Vilibáldot 
választották. — A Szepesi Tanítóegyesület 
Iglón tartott választmányi üléséből dr. Hajnóczi 
indítványára táviratilag üdvözölte dr. Berzeviczy 
minisztert & népiskolai törvényjavaslat benyúj-

tásáért . „Útmutatás a környékleírás és Szepes 
vármegye földrajzának tanítására" c. pálya-
munkájáéit 100 K jutalomban részesítették 
Neupauer Mihály szepesbélai igazgató-tanítót s 
a közgyűlésen való tárgyalásra kitűzték a 
következő tételeket : 1. A történelem tanítása 
az elemi népiskolában. 2. A hazugság az isko-
lában. 3. Az Eötvös-alap új alapszabályainak 
ismertetésével kapcsolatosan az alapnak minél 
hathatósabb támogatása. — A Marostorda-
megyei Alt. Tanítótestület idei közgyűlését dr. 
Gööz József előadása „egyesítő tanításmód-
járól " tette érdekessé; tárgyalták továbbá az 
új alapszabálytervezetet. A közgyűlésen miad-
végig jelen volt gróf Lázár István főispán is. 

— Gyertyánffy István - féle ösztöndíj. 
Az 1904/905-ik tanéven kezdve, az alapító 
nagylelkűsége következtében, egy második 200 
koronás ösztöndíj fog kiosztatni. Igényük van 

rá GyertyánfFy István volt tanítványai felsőbb 
tanulmányokat hallgató fiú-gyermekeinek. Folya-
modóknak igazolniok kell: 1. hogy a buda-
pesti áll. polg. iskolai képző valamelyik tudo-
mányszakát vagy körét GyertyánfFy I. igazgatása 
idején, vagyis az 1873/74-ik évtől az 1897/98. 
iskolai évig bezárólag végezték ; továbbá 2. 
hogy a hazai közoktatásügy terén, mint kir. 
tanfelügyelők, mint tanító- és tanítónőképző-
intézeti, továbbá felső kereskedelmi, vagy polg. 
felsőbb népiskolai fiú- vagy leányiskolái igaz-
gatók és tanárok működtek, illetve működnek'; 
3. hogy az ösztöndíjat elnyerni óhajtó fiúgyer-
mekeik a középfokú (gimnázium, reál, polgári 
iskolai vagy tanítóképző stb.) iskoláknál ma-
gasabb fokú, vagyis általában felsőbb képzést 
nyújtó bármely intézetben végzik tanulmá-
nyaikat, szorgalmukat és előmenetelüket szabály-
szerű leckekönyvvel vagy megfelelő időszaki 
bizonyítvánnyal igazolhatják. 4. Az alapítólevél 
5. pontjának a) pontja értelmében a tanár-
szülők szolgálati idejére, érdemeire és anyagi 
helyzetére is kiváló tekintet levén fordítandó, 
folyamodók ezeknek igazolására is fölkéretnek. 
5. A kellően fölszerelt pályázati kérvényeket 
legkésőbb f. évi december 6-áig kell alul-
írotthoz küldeni Fogaras, 1904 október 26. 
Váró Béni, kezelő biz. elnök. 

— Rövid hírek. A gazd. baromfitenyésztésre 
vonatkozó általános tudnivalók szerzője lapunk 
útján értesíti olvasóinkat, hogy füzetének III. 
kiadását úgy a tanítóknak, mint a lelkészeknek 
50 fillérért, melyet levélbélyegekben is meg-
küldhetnek, bérmentve küldi meg. A levelek 
egyenesen a Baromfitenyésztés című heti 
képes szaklap szerkesztőségéhez, Rákosligetre 
küldendők, ahol ezt a szaklapot a tanítók 
és lelkészek fele áron, azaz évi 8 korona 
helyett évi 4 koronáért rendelhetik meg. 
Mutató számot ingyen és bérmentve küldenek. — 
Gyűlés. A „csanádmegyei tanítóegyesület" 
makói járásköre november hó 3-án Makón, a 
ref. egyház tanácstermében rendes félévi gyű-
lést tart. 

— Halálozások. Perndl Antal 1848/49-es 
honvéd, ki 47 éven át mint néptanító szorga-
lommal működött s 1895 óta nyugdíjazva volt, 
Mélykúton elhunyt. — Derhán Ferenc oki. ta-
nító életének 20. évében, hosszas szenvedés után 
elhunyt Dukában (Vas m.) Áldás emlékükre ! 

Tarta lom . A népoktatás reformja. — Katonai 
nevelés és az ifjúsági egyesületek. CU.J — A vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium 1905. évi költségvetése. — 
Tanítóképző-intézetek felügyelete. Sebesztha Károly. — 
Tanítók az egészségügy szolgálatában. Máthé József. — 
Hogyan németesít Poroszország Pózenben ? Répay 
Dániel. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. — 
Különfélék. 
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GAZDÁSÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP ALPEÉD. 

A gyümölcsészet haszna. 
Néhai Berecki Mátét, hazánknak a gyümöl-

csészet terén elévülhetlen érdemeket szerzett 
nagy emberét idézem, ki így szól: 

„Hazai gyümölcsészetünk érdekében egy új 
hatalom előtt akarok esdő szót emelni, mely 
hatalom a hősök korszakában Göröghonnak 
Leonidásokat, Rómának Gracchusokat, Magyar-
honnak Zrínyiket tudott nevelni, mely képes 
egyes családok kebelébe varázsújjaival a menny 
boldogságát lehozni s mely, ha egyesülne : 
Isten legszebb paradicsomává változtatná áü 
ezt a szegény, ezt a kedves magyar hazát. 
Hazáin dicső leányai, használjátok föl azt a 
nagy, azt az ellenállhatatlan hatalmat, mellyel 
a természet kegyes Istene felruházott benne-
teket. Emeljétek gyönge karjaitokra ezt az 
árva ügyet, hazai gyümölcsészetünk elhanyagolt 
ügyét. Tanítsátok gyermekeiteket szeretetre, 
a természet szent szeretetére. Ha a termé-
szet szeretetére megtanítottátok kedveseiteket: 
szíveikbe oltottátok ugyanakkor a szabadság-
és hazaszeretetét, az erénynek, a szépnek 
és jónak szeretetét is. Nemes célotokhoz, 
gyermekeitek szívében a természet szeretetét 
fölébreszteni, legbiztosabban elvezet benneteket 
a gyümölcsészet A gyümölcsészet egy 
olyan költészet, mely egyik karjára a szépet, 
másikra a hasznost öleli föl; költészet, mely 
évenként megújuló élvekkel, örömekkel és 
hosszú élettel szokta jutalmazni ápolóit". . . . 

Eddig az idézet, s ha komolyan megfontoljuk 
értelmét, mindenben igazat kell adnunk néhai 
nagy pomológusunknak. Hiszen ki merné 
állítani azt, hogy aki gyümölcsfát ültet, az 
nem teljesít igaz, önzetlen s kiszámíthatlan 
nemzeti haszonnal járó munkát. Avagy nem 
azt mutatja meg vele, hogy nem csupán a 
közvetlen haszon van eszében, de munkálkodik 
a jövőnek s javát keresi az utódoknak ? ! 

Hogy elődeink, nagyapáink keveset törődtek 
a gyümölcsfa-tenyésztéssel, azon ne csudál-
kozzunk, hiszen ha dolgoztak is : török, tatár 

s más ellenség pusztította el fáradságos mun-
kájuk tanúit. 

Nem rettentheti vissza az önzetlen gyümölcs-
tenyésztőt még az sem, hogy valamint minden-
nek a világon, úgy a fának is megvannak a 
maga betegségei, ellenségei. Bizonyára a leg-
hasznosabb dolgot az cselekszi, ki a gyümölcsfa-
ültetés és nemesítés kedves és hasznos foglal-
kozását űzi. 

Igen megkönnyíti már a mai gyümölcs-
tenyésztő munkáját mezőrendőrségi törvényünk 
is, mely minden elfogadható s méltánylandó 
módon védi a befásított területeket s büntetést 
szab a hanyag gazdára (pl. aki gyümölcsfáit 
le nem hernyózza) stb. 

Hogy a gyümölcsöt szeretjük, az bizonyos, 
s hogy még sem áll hazai gyümölcsészetünk 
azon a nivón, amelyen hazai gazdasági és 
talajviszonyainknál s a talaj jövedelmezőségénél 
fogva állhatna, annak igen sok oka van. 
Hernyók pusztítják a fákat, moha borítja be 
azok törzsét és ágait ; kártékony rovarok ütnek 
tanyát kérgében, s dudva és gyom veszi el 
gyökereitől a szükséges tápanyagot. Minden-
féle selejtes, rosszfajú gyümölcsöt megtűrünk 
gyümölcsösünkben, nem véve figyelembe az 
az írás szavát: „Amely fa jó gyümölcsöt nem 
terem, kivágatik." Ha meg egyik-másik a régi, 
elavult, selejtes gyümölcsfái helyet nemesfaj 
gyümölcsre igyekszik szert tenni, akkor túlságba 
megy vele és azt szeretné, hogy ahány darab 
a gyümölcsfája, az annyi fajta is legyen. Pedig 
aligha van kereskedő, ki a kevert és sokféle faj 
gyümölcsnek örvendene. 

Legyen gyümölcsünk egy-kétféle, jól válo-
gatott, piacképes ismert fajta, és bizonyára 
két-háromszoros árat kapunk érette, mintha 
ugyanannyi mennyiségű, de 8—10-féle kevert, 
elegyes gyümölcsöt bocsátunk árúba. 

Első íokellék tehát minél kevesebb, de 
keresett fajta gyümölcsfát tartani és szakszerűen 
kezelni. Jó faj gyümölcsre s ezzel együtt 
gyümölcsismeretre szert tehetünk akkor, ha 

Az Orsz. Paed. Könyvtár 

é s T a n s z e r m ú z e u m : 

O y e r t y á n í í y - U ö n y v t á r a . 
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oltványainkat avagy oltóvesszőinket oly biztos 
helyről szerezzük be, ahonnan valódi nevük 
alatt, lehetőleg szavatosságai adatnak azok ki. 
Bezzeg a külföld jóval túl van az ilynemű 
kezdet nehézségein. 

A hibát keressük önmagunkban, mert saját 
és utódaink kárára, ma még nem szolgáljuk 
úgy a hazai gyümölcs észetet, mint ahogy az 
azt megérdemelné. Kivétel például Kecskemét 
városa, amely százezreket vesz be évenként, 
okszerűen kultivált gyümölcséből. Hát akkor a 
hazai hegyesebb vidékek, melyek áldásosabban 
nem is kezelhetők, mintha a gyümölcsészetre 
amúgy is kiválóan alkalmas talajukon gyümöl-
csös-kerteket állítunk fel. Miért késnek kiak-
názni a természetadta előnyöket? Jól tudjuk, 
hogy mindenben csupán a kezdet nehéz. 

Gyermekeinkre dús örökséget nem hagyha-
tunk . . . Állítsuk be egyik-másik, arra alkalmas 
birtokrészünket gyümölcsöskertnek, s ezzel oly 
vagyont szereztünk számukra, amely amellett, 
hogy mindig meghozza a maga kamatját, a 
nemzeti vagyont is szaporítja. 

Járjunk elől a fatenyésztésben mi néptaní-
tók a jó példával, mi, akik tudjuk azt, hogy 
a gyümölcsfa, okszerű berendezéssel, jó gon-
dozással, dúsan megtéríti az ápolására fordított 
munkát és fáradságot. A biztosan bekövetkező 
siker meggyőzi majd az esetleges kételkedőket. 

Tanítsuk meg nem csupán iskolás gyerme-
keinket, hanem az ifjúságot és a mi jó iránt 
fogékony népünket is a íánemesítés és gondo-
zás kedves foglalkozására. Jelöljük meg útjain-
kat gyümölcsfákkal. 

Ne feledjük azonban, hogy a gyümölcsfa-
tenyésztőknek első, elengedlietlen kötelességük 
tanulmányozni a gyümölcsfajokat s csak oly 
fajtákat honosítani meg, melyek az illető vidék 
éghajlatának és talajának megfelelnek és bőven 
termők. 

A magúnk eszközölte, oltotta telepítésnél 
alanynak lehetőleg mindig gyökérdús, fiatal 
fákat kell beszerezni. Ha a községben nem 
volna alkalmas faiskola, úgy létesítsünk ker-
tünkben mi magunk egy faiskolát s adjunk 
fáinknak elegendő helyet. A szilva-, meggy- és 
barackfélék számára legkevesebb 4 méter, az 
alma-, körte-, diófélék számára legkevesebb 

8 méter, sőt a diónál 10 méter távolságot 
számítsunk a kiültetésnél. Sűrű lombozatú fákat 
ne tűrjünk, mert valamint mindennek a világon, 
úgy a gyümölcsnek is az ép, egészséges fejlő-
dését, színét és ízét a levegő és világosság, a 
nap sugara adja meg. 

Alkalmazzuk a fanemesítés, ültetés és gon-
dozás nemes mesterségét minél kiterjedtebb 
mértékben. Ma már e tekintetben az iskola 
veszi ki az oroszlánrészt, mert gyermekeinknek 
megadja a kellő első utasítást. Földmívelésügyi 
miniszterünk pedig nemcsak népies ismerteté-
sek, értekezések útján igyekszik előmozdítani 
a gyümölcstenyésztés áldásos terjedését, de 
tanáccsal, sőt alanyok, oltványok kedvezményes 
árban való kiosztásával is segélyezi a hozzá 
folyamodókat. S ha még tovább akarunk ter-
jeszkedni, „ott az írás, forgassátok, érett ésszel, 
okosan". Napjainkban igen sok jeles munka 
jelent meg a gyümölcstermelésről és kezelésé-
ről, valamennyi világosan, értelmesen adja meg 
a kellő tájékoztatást, s áruk is oly csekély, 
hogy a legszegényebb ember is megszerezheti 
s élvezettel tanulmányozhatja. 

„Ne feledjük, hogy csak azok nevét áldja 
az utókor, kik nemcsak magukról s a jelenről 
gondoskodtak, de az utódok számára is mun-
káltak." S valljuk meg igazán, végezhetünk-e 
üres óráinkban hasznosabb, kedvesebb, háláda-
tosabb s legtovábbra kiható munkát, mint a 
gyümölcsfatenyésztést ? 

„Valahányszor egy szépen díszlő fára tekin-
tünk, valahányszor annak ízletes gyümölcsét 
élvezzük és jövedelméből hasznot húzunk, min-
dig édes önérzettel gondolunk arra, hogy e 
fákat mi ültettük, hogy ezen gyümölcsök a mi 
előrelátó gondoskodásunk édes gyümölcsei, 
hogy minden fa megannyi emlék, melyet mi 
állítottunk magunknak, hogy hirdessék mun-
kásságunkat még akkor is, amidőn mi mái-
nem leszünk." 

Szeressük és ápoljuk azért hazai gyümöl-
csészetünk ügyét, mert az nemcsak a nemzeti 
vagyont gyarapítja és hazánk vagyonosodását 
segíti elő, hanem gyermekeinknek, unokáinknak, 
sőt talán dédunokáinknak életét is édesebbé teszi 
és számukra mindig jól kamatozó tőkét biztosít. 

(Pócsfalva.) Ösz János. 
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A tej hamisítása. 
Rossz emberek mindig voltak, vannak és 

mindig lesznek a földön. Mert bizony rossz 
embereknek kell minősítenünk az olyanokat, 
akik életünk legfőbb kincse : az egészségünk 
ellen törnek. Miután pedig egészségünket és 
jólétünket (ha nem is teljesen a mienkét: fel-
nőtt emberekét, hanem gyermekeink egészségét 
tekintve) jelentékeny részben a tápláló, jó tej-
nek köszönhetjük, nem lesz talán érdektelen, 
ha a tej. mint igen fontos emberi táplálék 
hamisításáról egyet-mást itt elmondunk. 

Mielőtt azonban a szövetkezeti tej hamisí-
tására és az ez elleni védekezésre rátérnék, 
előbb valamit a tej fajsúlyáról kell mondanom, 
hogy t. kartársaim tisztában legyenek a hami-
sítás felismerésével. 

Tudjuk, hogy a fajsúly egysége gyanánt a 
víz van véve ; azaz, hogy jobban megértsenek : 
egy köbcentiméter víznek a súlya (14° hőmér-
séklet mellett) 1 gramm. Múltkori cikkemben 
pedig már említettem, hogy a tej átlag 8 7'5% 
vizet tartalmaz. Azt is láttuk, hogy a tej zsír-
anyaga átlag 3'5%, aminek fajsúlya kisebb a 
víznél, tehát könnyebb is a víznél, mert faj-
súlya csak 0"92—93. (Azért is úszik a zsír a 
víz felületén.) 

De a tejben — a vízen és zsíron kívül — 
még proteinanyagok (sajtanyag = casein és 
fehérnye = albumin), tejcukor és ásványi 
alkotórészek is vannak, körülbelül 9%-nyi 
mennyiségben, amelyeknek fajsúlya nagyobb a 
víznél, amelyek tehát nehezebbek a víznél, azért 
abban alá is merülnek (fajsúlyuk 1'49—1'83 
között ingadozik). 

Éppen ezen különböző összetételnél fogva a 
tej átlagos fajsúlya 1"029—1 '033, de némely-
kor 1"027—1'035 között is ingadozik. 

Már most, ha ezeket a számokat jól meg-
jegyeztük, könnyű lesz megértenünk a hamisítás 
megismerését, mert mindezekből az következik, 
hogy vízdús (vizezett) és zsíros tej könnyű, 
ellenben a szárazanyagban gazdag tej nehéz, 
vagyis : ha a tej vizezett, akkor a fajsúlymérő 
1'033 illetve 1'035-nél nagyobb számot fog 
mutatni, míg ha lefölözés által van hamisítva, 
akkor 1'027-nél kisebb számot fog mutatni. 

Hogy azonban ezt megállapíthassuk, szük-
ségünk van egy aräometerre (sűrűségmérő). 
A tej sűrűségének, illetve faj súlyának mérésé-
hez használt aräometert lactodensimeternek ne-
vezzük. Legalkalmasabb és leghasználtabb a o _ o 
Soxleth-féle lactodensimeter, amelyen hőmérő 
is van alkalmazva, miért is thermolactodensi-
meternek is hívják. A vele követendő vizsgálati 
eljárás igen egyszerű : pl. a tejszövetkezetbe 

tejet hoznak. Amint megmérték a tejet és be-
írták, rögtön kiveszek a megpróbálandó tej-
ből egy bizonyos mennyiséget és a henger-
üvegbe öntöm (amely külön a lactodensimeter-
hez készült és 1 korona árban kapható), azután 
belehelyezem a lactodensimetert (melynek ára 
körülbelül 5 korona). 

Ez a készülék megmutatja nemcsak a faj-
súlyt, hanem a tejnek hőfokát is. Mivel azonban 
a tej hőfokának nagy befolyása van a fajsúlyra, 
azért szükség van egy átszámítási táblázatra is, 
amely azt mutatja, hogy bizonyos hőfok mellett 
mennyi a tejnek fajsúlya. A készüléken lát-
ható alsó fokok a hőmérő (Celsius) fokai, a felső 
számok pedig a fajsúlynak felelnek meg. 

Ha most a tejjel telt bengerüvegbe bele-
tettem a lactodensimetert (NB. a tejet előzőleg 
többszöri, átöntéssel egyik edényből másikba 
jól összekeverem), az abban függőleges irány-
ban néhányszor föl s alá fog szállani, majd 
pedig megnyugszik, megáll. Ekkor megnézem 
a lactodensimeter-fokot, hogy mennyit mutat 
(az eszköz felső vékony részén). Mondjuk, hogy 
pl. 35 fokot mutat a lactodensimeter. Ezt jól 
megjegyzem magamnak. Most kiveszem a mérőt, 
megtöiiöm és megnézem a hőmérő-f'okot. Mond-o o 
juk, hogy az pl. 18 fok. Akkor a tej az itt fel-
tüntetett átszámítási táblázat szerint vizezett, 
tehát hamisított, mert a jó tejnek legfólebb 
1-035, azaz ci tábla szerint 35-öt szabad mu-
tatni, míg itt ez a tej 35"7-et mutat. 

Átszámítási táblázat. 
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A tej hőfoka Celsius szerint 

La
ct

od
en

si-
m

et
er

 fo
lta

i 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

20 19-3 19-4 19-5 19-6 19-8 20-0 20-1 20-3 20-5 20-7 20-9 
21 20-3 20-4 20-5 20-6 20-8 21-0 2L-2 21-4 21-6 21-8 22-0 
22 21-3 21-4 21-5 21-0 21-8 22-0 22-2 22'4 22-6 22-8 23-0 
23 22-3 22-4 22'5 22-6 22-8 23-0 23-2 23-4 23-6 23'8 24-0 
24 23-3 23-4 23 5 23-6 23-8 24-0 24-2 24-4 24-6 24-8 25-0 
25 24-2 24-3 24-5 24-6 24-8 25-0 25-2 25-4 25-6 25-8 26-0 
26 25-2 25-3 25'5 25-6 25-8 26-0 26-2 26-4 26-6 26-9 271 
27 26-2 26-3 26-5 26-6 26-8 27'0 27-2 27-4 27-6 27-9 28-2 
3 8 27-1 27-2 27-4 27-6 27-8 28-0 28-2 28-4 286 28-9 29-2 
29 28-1 28-2 28'4 28-6 28-8 29-0 29-2 29-4 29-6 29-9 30-2 
30 29-0 29-2 29-4 29-6 29'8 30-0 30-2 30'4 30-6 30-9 31-2 
31 30-0 30-2 30.4 30-6 30-8 31-0 31-2 31-4 31-7 32-0 32-3 
32 31-0 31-2 31-4 31-6 31-8 32-0 32-2 32-4 32-7 33-0 33-3 
33 32-0 32-2 32-4 32-6 32-8 33-0 33-2 33-4 33-7 34-0 34-3 
34 32-9 33-1 33-3 33-5 33-8 34-0 34-2 34-4 34-7 35-0 35-3 
3 5 33-8 34-0 34-2 34-4 34-7 35'0 35-2 35-4 35 7 36-0 36-3 

De mivel igazságos és mondjuk scrupulozus 
vagyok, nem hiszek mindjárt és evégből istálló-
próbát rendelek el. (Erről már volt szó.) Amint 
az istállópróbáról meghozzák a tejet, azt is 
megmérem és ha akkor normális fokot mutat, O ' 

biztosak lehetünk, hogy az előbbi tej vízzel volt 
hamisítva. Pl., lia az istálló-próba után 18 hőfok 

45* 
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mellett 28 fok laktodensimetert mutat, akkor 
a mellékelt táblázat szerint 28'6 fokot ér, ami 
normális tejnek veendő. 

Éppen így járunk el, ha lefölözéssel van a 
tej hamisítva, csakhogy akkor a lactodensi-
meter 27 fokon alul fog mutatni. 

Az első próbát mindig egy istállópróbának 
kell követni, mert előfordulhat az az eset is, 
hogy pl. nagyon zsírdús a tej. Ha az illető 
hamisító lefölözi a zsírt, ezáltal a tej fajsúly-
foka 27 alá sülyed; ezt a hamisító megrepe-
rálja úgy, hogy vizet önt hozzá, s így a tej 
megint 27—33 fokig megy. Azért legjobb a 
tejvizsgálást mindig az istállópróbával ellenőrizni. 

De még azonkívül elteszünk mindkét tejből 
— úgy a megvizsgált tejből, mint a mi istálló-
próbás tejünkből •—• a crémometerbe is, amely 
a tejnek tejszíntartahnát mutatja. Ez egy 
körülbelül 20—25 cm. magas üveghenger, mely 
félül fokokra van osztva. (Ára 60 fill.) Ha a 
tej le volt fölözve, vagy vizezve volt, akkor 
bizony az vajmi kevés tejszínfokot fog 24 óra 
múlva mutatni, amíg ellenben az istállópróbás 
tejnél nagyon is eltérő és feltűnő fokkülönb-
ség lesz konstatálható. (Rendesen 9—10 fok, 
néha több is.) 

Mindezekből látható, hogy a lactodensi-
meterrel való eljárás igen egyszerű, megbízható 
és olcsó. 

A fődolog az, hogy szorgalmasan tartsunk 
tejpróbákat. Ha lehetséges, mindennap ; persze 
istállópróbát is. De ne sorrendben, hanem 
összevissza, a gyanúsabbaknál 2—3-szor is 
havonként úgy, hogy (tejszövetkezetről lévén 
itt szó) egy tag se érezze magát biztonságban. 

Még arra akarom figyelmeztetni t. kar-
társaimat, hogy a próbánál legyen mindig 
legalább két tanú jelen (lehetőleg szövetkezeti 
igazgatósági tagok), kik maguk is nézzék a 
fokokat. Az esetleges pénzbüntetés kiszabását 
pedig — amely már az üzemrend szabályaiban 
meg van határozva — az igazgatóság többi 
tagjai mondják ki és ők is hajtsák be, mert 
a mi foglalkozásunk nem tűr meg olyan dolgot, 
amely tanítványaink szüleivel való összekülön-
bözést eredményezhetne. Éppen azért osszuk 
ki az igazgatósági tagok között a szerepeket : 
a tanító pl. vezeti a jegyzőkönyvet és végzi 
a lactodensimeter-próbákat, szóval a szellemi 
munkát ; a többi igazgatósági tagok megtartják 
az istállópróbákat, büntetnek és behajtják a 
büntetéspénzeket, felügyelnek a munkásokra, 
mérlegekre, ellenőrzik az eladást, kezelik a 
pénzt, stb. 

így azután nem terhel bennünket az anyagi 
felelősség, sem a minden üzlettel járó kelle-
metlenkedés. 

(Tólna-Tevel.) Kircz István. 

A hazánkban termő mérges 
növények. 

vn. 
Bördős borgyökér. (Borvirág, üres bor-

gyöbér, bösövény, nadálydió vagy gumó, ostor-
indás haramag, vízi mogyoró. Oenanthe fistulosa-
L.) Évelő. Vaskosabb gyökerei répásak. 3—8 
dm. magas szárának lehasaló töve a csomókon 
gyökeredzik ; különben vaskos és bördős, vagyis 
csöves. Tőlevelei kétszer szárnyasak, szárlevelei 
hosszú, kissé fölfúvódott csöves nyelekkel, 
melyeknek a végén keskeny szárnysallangok 
fejlődnek. Ernyője 3- 7-ágú, ernyőcskéi göm-
bösek, ikertermése a hosszú bibeszálaktól 
kétszarvú. Terem mocsarakban, árkokban, szór-
ványosan az egész országban. Virít június és 
júliusban. 

Minden része, kivált a gyökere, undorítóan 
csípős ízű és igen mérges. Hatása gyors, 
A beteget a görcs bántja, majd elájul és rövid 
idő múlva beállhat a halál is. 

Sokkal kevésbbé mérges rokonfaja a métely-
borgyökér. (Mételykóró. Oenanthe aquatiea 
L. Lam.) Vízbeli levelei hajszálvékony szele-
tekre hasadtak és szárleveleinek a nyele nem 
bördős. Terem hasonló helyeken szórványosan 
az egész országban. Magját orvosságnak szedik. 

* 

Szédítő baraboly. (Szédítő turbolya. Chae-
rophyllum temulum L.) Kétéves, de akad közte 
egyéves, ősszel csírázó növény is. 3—8 dm. 
magas. Szára piros foltos, kissé bütykös és 
szegletes ; kétszer szárnyas levelének levélkéi 
csúcson letompítottak. Gallérja többnyire nincs -r 
a gallérka 6—8 levelű, levélkéi pillás szélüek. 
Hosszúkás ikerterméskéi csillagosan szétterpesz-
kednek. Terem erdőkben, gyümölcsös kertekben, 
az egész országban. Virít június és júliusban. 
Minden része mérges. 

* 

Mocsári molyűző. (Bűzhanga, rozsdabura, 
rozsdáska, rozsda vagy vízi rozmaring, tetűfa. 
Ledum palustre L.) Kicsiny, 1'3 m. magasra 
termő örökzöld cserje. Levelei lándsásak, bőr-
neműek, alsó lapjuk rozsdaveres, molyhos és 
a szélük visszagyűrt. Bogernyős virágzata 
szártetőző. Otszinnú pártája fehér- vagy rózsa-
színű. Terem Árva és Máramaros vármegyék, 
valamint a Magas-Tátra tőzeges lápjain. Virít 
május és júniusban. Balzsamos illata kellemetlen 
és bódító, íze a kámforra emlékeztet. Szára és 
levele mérges. Virágzó hajtásait orvosságnak 
is szedik ; forrázata a rühöt pusztítja és 
a rovarokat űzi. Molyűző szernek nagyon 
ajánlható. 

* 
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Havasi tőzegrozmaring (fattyú-rozsdafa, 
lápla'ny, szerecs, vadrozmaring. Andromeda 
polifolia L.). Apró, legfeljebb 3 dm. magas 
cserje. Levelei örökzöldek, keskenyek, szélük 
visszagyürött, felső lapjuk fényes-zöld, visszájuk 
szürke. Csüngő, tojásalakú virágja halványpiros 
vagy fehér. Terem tőzeges lápokban Árva, 
Liptó, Szatmár megyékben, a radnai és bihari 
havasokban és Csík, Udvarhely és Háromszék 
megyék határában. Virít május és júniusban. 
Szára és levele mérges. 

Ugyancsak mérgesek az összes Azalea- és 
Rhododendron-fajok, némely külföldi fajuk ked-
ves díszcserjénk. 

* 

Mezei tikszem (kakukterjék, tiktara, tyúk-
hegy vagy tyúkszemfű, tikharapás. Anagallis 
arvensis L.j. Egyéves, akad azonban közte ősszel 
csírázó példa is. 2 dm. hosszít szára becsepült 
s mint leveles fü nagyon emlékeztet a madár-
húrra. Szára 4 élű és igen ágas. Átellenben 
álló levelei nyeletlenek, tojásalakúak, tompa 
csúcsúak, kissé húsosak és visszájukon pontozot-
tak. Kerek pártája 5 karéjú s a tojásalakú 
karéjok széle mirigyesen szőrös. A párta cinóber-
vagy miniumvörös s ritkán fehér vagy lila. 
Gömbölyű termése leváló kis kupakkal nyíló 
tok és a kocsány termésben lefelé görbül. Terem 
ugarokon, tarlókon, kertekben, egyáltalában 
mívelt talajon az egész országban. Virít 
májustól a tél beálltáig. 

Közeli rokona a csaknem mindig égszínkék 
virágú kék tikszem. (A. coerulea Schreb.) Ez 
is mindenütt tenyészik, de előbbinél ritkább. 

Mindkettő nagyon könnyen téveszthető össze 
a csillag vagy csibehúrral, a kedvelt madár-
eleséggel, ez a tévedés a madárka életébe 
kerül azonban. 

Minden részének égető, keserű íze van. 
* 

Ligeti kúnrépa. (Alpesi ibolya, disznó-
vagy földi kenyér, v. répa, földi kerekség, 
kúnalma nyúlfülü viola, türtszirom, ciklámen. 
Cyclamen europaeum L,) Terem hegyvidéki 
erdőkben, különösen a hűvösebb völgyekben, 
hazánk nyugati felében. Egyebütt nagy ritka-
ság. Virít nyár végén és ősszel. Több fajtáját 
mint kedves virágot cserépbe ültetik. Gumója 
mérges. 

* 

Keserű vidrafű. (Keserű 3 levelű fű v. ló-
here, polyhos virág, vidra-elecke. Menyanthes 
trifoliata L.) Évelő tőkéje kúszik. Levelei 
hosszúnyelűek, hármasával úgy vannak össze-
téve, mint a lóhere levelei, de a levélkék 
sokkal nagyobbak, fordított tojásalakúak. 3 dm. 

hoSszú szárának végén tömött fürtöt képeznek 
a virágai. Tölcséres pártája rózsaszínű vagy 
fehér, szakállas. Terem árkokban, vizenyős 
réteken az egész ország hegyvidékén. Virít 
ápriltól június végéig. A szétdörzsölt levélnek 
szaga nincsen, de igen keserű ízű. Virágjában 
szedik a levelét orvosságnak, főleg gyomor-
erősítőnek és hideglelés ellen. (A tárnics-
gyökér azonban'sokkal jobb!) Hatóanyaga, a 
menyanthin, különben mérges. 

Az oleander vagy rózsababér. (Nerium 
Oleander L.) Igen mérges. Hazája a Földközi 
tenger melléke, s nálunk széltében dézsákba 
vagy vedrekbe ültetik. Minden része bódító, 
mérges. Élvezete hányást, vérhasszerű széket, 
gyér szívverést, gyenge görcsöt és álmosságot 
okoz ; a szemcsillag kitágul. A laikus konyakot 
v. fekete-kávét adhat a betegnek. A köznép 
levelét helyenként bőrbajok gyógyítására hasz-
nálja ; porrá tört kérgével pedig rovarokat 
irtanak. Minthogy sokhelyt az udvaron tartják, 
játszó gyermekekre, a legelőről hazatérő vagy 
az istállóból kiszabadult állatokra egyaránt 
veszedelmes. 

* 

Orvosi méregölő. (Aesculapius füve, cinka, 
ebfojtó fű, fecskefü v. gyökér, selymeságú 
méreggyilok, Szt-Lőrinc-fű, vadpaprika. Cy-
nanchum Vincetoxicum (L.) B. Br.) Évelő 
növény. Szára 3—7 dm. magas. Tőkéje terjed. 
Rövidnyelű levelei átellenesen állanak, tojás-
alakúak és kihegyezettek. Virágai a levelek 
hónaljában fejlődnek és laza, hosszúnyelű, 
fürtös bogernyőket képeznek. Kicsiny, csöves 
pártája fehér, karimája öt karéjú. 5—7 cm. 
hosszú termése duzzadt tőből kikúposodik 
Magvainak hosszú, fehér szőrüstökük va 
Terem napos dombok cseijéseiben, szikár erd 
ben és azok tisztásain az egész orszáí 
Virít tavasszal nyár elejéig szálanként, 
újból. Különösen a gyökerének az íze 
kesernyés és mérges. / 

Rokona a pamut-krepin v. se' 
(Asclepias syriacaL.) Embermagas? 
Illatos virágai sok mézet fej lec 

szeretik a méhészek. Virágjain! 
biztosító szerkezete azonban r 
méhet fogva tart. Ezért ve? 
Nagy termései használható 
tatnak. Ha bármely részét^ 
ki belőle és ez mérges, ly 

w 
Bolondító belénd 'U2'a 

csalmás beléndek, 
bolondítófű, csábi* 
niger L.) Egy-



2 2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. •46. SZÁLL. 

megnő 6 dm. magasra. Az egész növény 
hosszú, ragadós szőröktől bársonyos, molyhos, 
Alsó levelei nyelesek, a felsők nyeletlenek és 
félig szárölelők; mind tojásalakú és a szélük 
öblösen fogas. Virágai jó nagyok, 2—4 cm. 
hosszúak. A párta csöves, karimája 5 karéjú, 
torka violaszínű, különben szennyessárga, viola-
színű erezettel. A csésze nem hull le, hanem 
állandóan körülveszi a bögrealakú toktermést. 
Termése kupakkal nyílik és sokmagvú. Terem 
parlagokon, útak szélén, kertekben. Virít 
júniustól késő őszig. 

Minden része bódító, nehéz szagú s a benne 
lévő hyoscyamintől mérges ; legmérgesebb a 
gyökere meg a magja. A mérgezés tünetei : 
nyelési nehézségek, az arcon és a bőrön skarlát-
piros foltok mutatkoznak, gyors szívverés, ki-
dülledő szem, tág szembogár, nagyfokú szédülés, 
hallucináció, jókedv, bágyadtság, esetleg halál. 
A beteg fejére hideg vizet kell önteni, belsőleg 
tannin adható. Júniusban gyűjtött és a levegőn 
gyorsan szárított levelei és virágos ágai orvos-
ságot szolgáltatnak. A köznép háziszerül is 
használja fogfájás, görcs ellen és idegbajban. 

* 

Csattanó maszlag. (Bariska, csattantó, csuda-
fű, dögfű, maszlagos redőszirom, pocaf'ű, puk-
kantó v. puttyantófü, töviskes disznó, tövis-
alma, töleséres bilindek. Datura Stramonium L.) 
Egy éves. Terebélyes szára megnő egyméter 
magasra is. Az egész növény kopasz. Levelei 
öblösen és kihegyezetten fogasok. Magányos 
virágai a levelek vagy a villás ágak hónaljában 

ilődnek. Csészéje csöves és szegletes ; az 
1m. hosszú pártája fehér és redős. Tok-

'se dió nagyságú, tüskés. Terem mívelt 
főleg házak és szemétdombok körül 
írszágban, de északon ritkaság. Hazája 

^Virít júliustól a tél beálltáig. 
Ytek nagyon szeretik : virágjával 
-0i©a-mósét bottal terelik (poca), 
tv'óNvágják, és a „mészárszékében 
ifc&frfiatalabb bajtárssal esetleg „rfjO . •> , „ . ° 
tv^b- nem is rossz ízu, de a 

V® ,ge. Alkaloidja a daturin. 
sós f- ,, \ekíüé, csak a delirium 

. írvosságnak, ízük 
' oï% Iveszíti mérges 

Ae c S , t ^ , 6 , 
, és gyógyszernek 

' > szívják, 
^ fekete-

1 hordók előkészítése. 
Hogy mily fontos a hordók előkészítése,, 

mutatja azon körülmény is, hogy erre nézve 
igen számos eljárás van alkalmazásban, amelyek 
legnagyobb része azonban elitélendő, mert vagy 
fölösleges, vagy pedig rossz. 

A borok befogadására való hordót minden-
kor elő kell készítenünk, akár új a hordó, akár 
régi. S éppen eszerint változik is az eljárás. 
Az új hordókról föl kell tételeznünk, hogy 
egészségesek ; a régi, vagyis a használt hordók 
már kevésbbé azok; rendszerint vagy ecetesek, 
vagy penészesek. Mind a két állapot a borra 
nézve igen veszedelmes körülményeket vonhat 
maga után. 

A bor ugyanis minden idegen ízt és szagot o^ o o 
magába vesz s ettől aztán vagy sehogyan, 
vagy csak igen nehezen lehet megszabadítani. 
S mert a bor legtöbb megbetegedése az edé-
nyek, illetve a hordók tisztátalanságára vezet-
hető vissza, arra kell törekednünk, hogy a 
hordók megtisztítása, illetve fertőtlenítése minél 
tökéletesebb legyen. 

Az új hordóból, illetve ennek fájából a bor 
különféle anyagot von ki, amelyek úgy a bor 
színére, valamint annak ízére is hátrányos be-
folyással vannak. 

Az új hordó tisztításához használjunk hideg 
vizet, melynek minden hektoliterjéhez 2 és fél 
kilogramm szódát oldottunk föl. Szóda helyett 
használhatunk kénsavat is, amelyből hekto-
literenként 2 kilogrammot számítsunk. Hasz-
nálhatunk meleg vizet is, de ez már körülmé-
nyesebb. A víznek igen forrónak kell lennie, 
s ebben folytonos kevergetés közben kell fel-
oldani a szódát, illetve kénsavat. Ha a vizet 
(akár hideg, akár forró legyen is az) bele-
öntöttük a hordóba (6—7 hektoliteres hordóra 
1 hl. vizet számítván), hengergessük a hordót 
minden oldalra, azután állítsuk hol erre, hol 
amarra (a fenekére) s jó egy-két óra múlva 
ereszszük csak ki a vizet belőle. Ezt az eljárást 
ismételni kell mindaddig, míg a hordóból ki-
folyó víz egész tiszta, színtelen lesz. Igen jó, 
ha több napon át hagyunk kénsavas vizet a 
hordóban iállni ; azonban ezt a vizet is cél-
szerű napjában egyszer megújítani. 

IIa a hordót sikerült bármilyen tisztára is 
kimosnunk, nem tanácsos abba óbort fejteni ; 
legjobb, ha először mustot eresztünk az ú j 
hordóba. 

Sokan szokták még a hordót szesszel kiöblí-
teni s azután seprüpálinkával kiégetni. Ez az 
eljárás igen célszerű, de sok nagy hordónál 
költséges. Aki azonban új hordóját mégis bor-
szesszel akarná kiégetni, annak azt tanácsoljuk, 
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líogy az akonat ne verje be, mert a borszesz-
gőzök, továbbá a melegtől kitágult levegő a 
hordót szét is robbanthatják. 

Legtökéletesebb előkészítés azonban a hordók 
kigőzölése ; minthogy azonban ily hordógőzölő 
magánosoknál vagy kisgazdáknál úgysem talál-
ható, ennek leírását most mellőzzük. 

A használt hordók előkészítése mindig attól 
függ, hogy mily gonddal kezelték e hordókat, 
mikor nem volt bennük bor. Ahol nagy gondot 
fordítottak a tisztaságra, ott az egész előké-
szítés csak abból áll, hogy hideg vízzel jól 
kiöblítjük a hordót, azután csurgóra állítjuk, 
hogy jól kicsepegjen. Ámde ott, ahol a kiürült 
hordót nem mossák ki alaposan, ahol ki nem 
kénezik, ott már nem megy ilyen könnyen a 
dolog. Ha egyszer a hordót rontó apró szerve-
zetek befészkelték magukat a dongák likacsaiba, 
s hanyagságból a hordót nem fertőtlenítettük 
kénezéssei, akkor sok vesződséggel jár, amíg 
a hordót jól előkészíthetjük. Még jó, ha ez 
egyáltalában sikerül. 

Ha a hordó csak kevéssé penészes belülről, 
úgy azt kiforrázuk forró vízzel, 200 gramm 
kénsavat adva a víz minden hektoliterjéhez. 
Kisebb hordóknál tegyünk bele 2—3 marék 
tiszta kavicsot is s úgy hengergessük. Ha 
nagyobb hordónk van, amely ajtóval van 
ellátva, bocsássunk be egy fiút, aki a penészes 
helyeket tompa késsel jól levakarja. 

Ha a penészedés már nagyobb fokú, úgy 
hogy a hordóban fehéres, zöldes foltok mutat-
koznak, akkor az egyszerű levakarás már nem 
elég. Ilyenkor hozzáértő kádárnak kell a 
hordót kigyalulnia, s ezután újra ki kell azt 
szeszszel égetni. 

Ha sárgás-zöld penészfoltok vannak a hordó-
ban, még pedig a benne lerakodott borkő-réteg 
alatt, akkor már az ily hordó bor befogadá-
sára nem használható. Ezt sem nem lehet, 
sem nem érdemes helyrehozni többé. Lehet 
talán trágyalé-kútnak használni, de boros-
hordónak nem. 

Az ecetes hordókon erős kénezéssei és 
gyakori kiforrázással segíthetünk, de ha az 
ecetesedés már nagyobb mérvű, amit az erős 
ecetszag biztosan elárul, akkor már a bajon 
segíteni nem lehet. Mert az ecetgomba sokkal Ö O 
mélyebben hatol a fába, mint a penész 
mikroorganizmusai, s még a szagot sem lehet 
kivonni a dongákból. 

Ebből is látszik tehát, hogy az oly sokszor 
hangoztatott tisztaság mennyire lényeges dolog 
az egész borkezelésben, különösen pedig a 
hordók kezelése tekintetében. 

(Budafok.) G-yöry Elemér. 

Növénykértani levelek. 
(November hó.) 

Kedves kartársaim! 
Utolsóelőtti levelemet a szőlő rovar-ellensé-

geinek kívánom szentelni, hiszem, hogy ezeknek 
ismertetése által is hasznos munkát végzek. 

Legelső helyre itt a fllokszerát kell állítanom, 
oly kártevőt, mely az összes gazdasági növények 
ellenségei közül is az első helyet foglalja el. 
A fillokszeravész első nyomait 1863-ban Francia-
országban állapították meg, bár a rovar az 
állattanban már előbb is ismeretes volt; föl-
lépése első helyéből kiindulva, óriási mértékben 
terjedt a baj, úgy, hogy 1884-ig Franciaország-
ban 429 ezer hektár, 1888-ig már majdnem 
egy és fél millió hektár szőlővel beültetett 
terület esett a rovarnak áldozatul. Alig, hogy 
a bajt konstatálták, már a többi országokból 
is jelezték föllépését, így Magyarországból is, 
hol állítólag először Pancsován, 1875-ben mutat-
kozott, bár föltehető, hogy fölismerhetetlenül 
már előbb is élősködött nálunk. 

A fillokszera hat lábbal bíró, tojásdad alakú, 
zöldessárga, vörösessárga vagy barnásszínű rovar, 
mely a levéltetvek rendjébe tartozik s a tudo-
mányban Phylloxera vastatrix Planch, név alatt 
ismeretes. Fejlődésmenetében több alakot külön-
böztetünk meg; ezek a gubacsképző, a gyökér-
lakó, a szárnyas és a kifejlődött ivarszervekkel 
bíró alakok. A tőke repedéseiben elhelyezett 
téli petékből tavasszal kikel az állat, mely a 
szőlő zöld részei, zsenge levelei felé veszi útját, 
hol szivása következtében borsónagyságú, sárgás-
zöld vagy vereses gubacsok keletkeznek. E 
képződmények a gubacsképző alak lakóhelyét 
képezik, melyben nemsokára a peterakás mun-
káját végzik. A gubacsból kikelő fiatal állatok 
szintén a szőlő zöld részeit keresik föl, ott 
ugyancsak gubacsképződést idéznek elő, s így 
megy ez 6—7 nemzedéken át is, míg a le-
rakott peték száma mindig csökken s így a 
szaporodás ezen módja megszűnik. Az őszi 
fagyok beálltával a kikelt állatok a gyökérre 
vonulnak, hol a telet ugyan nyugalomban töltik, 
de tavasszal már megkezdik azt a veszedelmes 
munkát, mely előttünk annyira ismeretes, a 
gyökér s ennek folytán a tőke pusztítását, 
miáltal a gubacsképző alak a leírt módon 
gj*ökérlakóvá válik. A gubacsképző alak leg-
inkább amerikai fajtákon található föl, míg 
hazai fajtáinkon ritka; ellenben a gyökérlakó 
alak óriási pusztításokat visz véghez honi faj-
táinkon, míg a rekonstruálásra használt amerikai 
fajtákon, bár azon is föltalálható, kártételeket 
nem okoz. A háromszor vedlő gyökérlakók a 
fiatalabb gyökereken girbe-görbe, dúsnedvű 
dudorodásokat (nodosítások), az öregebbeken 
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gumószerű kinövéseket idéznek elő, melyeknek 
jelenléte a kártevő pusztítására egészen biz-
tosan enged következtetni. A peterakás munkája 
itt még csekélyebb mértékben megy végbe, 
mint a gubacsképző alaknál ; szükségessé válik 
tehát egy új fejlődési alak létrehozása, mely 
az állat fönnmaradását biztosítsa. A természet 
— sajnálatunkra — erről is gondoskodik. A 
gyökereken nyáron ugyanis a rendes alakoknál 
nagyobb, sárgább színű alakok is láthatók, 
melyek négyszeri vedlés után nimfákká lesznek. 
A nimfák ekkor a föld fölszínére sietnek, hol 
ötödik vedlésük folytán szárnyas alakokká válnak. 
A szárnyas alakok a fillokszeravész hathatós 
terjesztői ; úgy saját erejükből, mint a szél 
által továbbhordatva, nagy útakat tehetnek 
meg, s ha zsenge szőlőlevelekre akadnak, csak-
hamar le is telepednek azokra s végzik a pete-
rakás munkáját, miáltal a csapást szőlőről 
szőlőre, határról határra, országról országra 
mérik. A szárnyas alak petéiből az ivaros 
alakok kelnek ki ; a nőstény megtermékenyítése 
után a hím elpusztul, a nőstény pedig alkalmas 
helyet keres magának, hogy téli petéjét le-
rakhassa. A lerakott téli pete a már leírt fej-
lődésmenet újabb kiinduló pontját képezi, s így 
megy ez évről évre, nemzedékről nemzedékre, 
s mérhetetlen kárára az egész világ szőlőmíve-
lésének. Hogy fogalmunk legyen arról, mily 
óriási mértékben szaporodhatik ezen állat, legyen 
itt megemlítve, hogy egyetlen-egy gyökérlakó-
ból egy nyár alatt 200 milliárdnál több új egyed 
is keletkezhetik ; elképzelhető tehát az élőskö-
dők száma, midőn nem egy a fejlődést megindító 
alakról, hanem szintén milliárdokról van szó. 

A fillokszéra támadása folytán a vesszők élet-
tevékenysége csökken, a normális hajtás el-
marad, a lomb megsárgul, elszárad s termés 
nem mutatkozik. A kártételek a szőlőben kör-
alakú foltokban mutatkoznak ; e foltok évről 
évre nagyobbodnak, majd összefolynak s így 
rövid idő alatt az egész terület áldozatául esik 
a vésznek, - mely a terméketlenség, a kopárság 
szomorú képét tárja elénk. 

A fillokszeravész ellen való védekezési módok 
— röviden ismertetve — a következőkben 
állnak : 

Ahol a fillokszéra jelenléte megállapíttatott, 
bizonyos korlátok közé szorul a vesszők ki-
vitele oly helyekre, ahol a kártevő jelenléte 
még nem állapíttatott meg. A követendő el-
járásokat több törvény és miniszteri rendelet 
szabályozza, melyek itt — helyszűke miatt — 
nem részletezhetők (lásd az 1880. évi I., az 
1882. évi XV., az 1894. évi XII. törvénycikket 
s a földmívelésügyi miniszter által 1892-ben 
kiadott 70.600. sz. körrendeletet). Az egészsé-
ges területek megóvása mindnyájunk közös 

érdeke is. A fillokszéra kiirthatatlanságának 
tudata arra kényszerített bennünket, hogy a 
mindenféle, legtöbbnyire üzleti spekuláció cél-
jait szolgáló anyagok úgyis eredménytelen 
használatával felhagyjunk s oly eljárásokat 
alkalmazzunk, melyek a fillokszerával való 
együttélést tegyék lehetővé, anélkül, hogy ez 
oly nagyfokú károkat okozhatna nekünk, mint 
amelyekhez előbb voltunk szokva. A kutatások 
eredménnyel jártak s a védekezést helyes, 
sikerre vezető irányokba terelték. Lehetetlen, 
hogy az ajánlott mívelési módok keretén belül 
a követendő eljárásokat is részletezzem s e 
téren itt a mindenesetre hasznos speciális út-
mutatásokkal is szolgáljak ; erről csak külön 
e célt szolgáló hosszabb dolgozatban lehetne 
szó, mire nézve munkásságom jövőjének, egy 
e tárgy szolgálatába állítandó későbbi időpont-
jára kell utalnom. 

Melyek most már a követendő védekezési 
eljárások ? 

Elméleti és gyakorlati irányokban végzett 
kutatásokból kitűnt, hogy a fillokszéra a homo-
kos talajban nem igen élhet meg, amennyiben 
ott fejlődése igen sok, ereje által el nem hárít-
ható akadályokba ütközik s így rövid idő alatt 
elpusztul. Különösen fillokszeramentesnek a 
futóhomok mondható, mely egyrészt hézag-
mentes, s így a termékenyítés és továbbván-
dorlás munkáját lehetetlenné teszi, másrészt 
felső részében igen száraz és meleg, miáltal 
ott a szőlő hajszálgyökerei sem élhetnek meg 
s így a fillokszerának is el kell pusztulnia. 
E tapasztalat képezi alapját a homoki szóíú'-
mívelésnek, melynek módjára nézve már ma-
gyar nyelvű szakkönyvek is kellő felvilágosítást 
nyújtanak. Az amerikai fajták meghonosítása 
azon tapasztalatból indult ki, hogy Amerikában 
léteznek fajták, melyek — dacára annak, hogy 
a filloxera gyökerükön feltalálható — mégis 
szépen díszlenek s bő termést hoznak. Az élős-
ködés elmaradása a gyorsan növő és fásodó 
gyökér ellentálló képességével függ össze. Mint-
hogy így a fillokszéra pusztításának útját le-
hetett állni, másrészt azonban az amerikai 
fajták legtöbbjének gyümölcse élvezhetetlennek 
s feldolgozásra alkalmatlannak bizonyult, az 
európai és amerikai fajták jó tulajdonságainak 
egyesítésére törekedtek a szakemberek, mit 
beváló ojtványok előállítása s szakszerű keze-
lése által el is értek, olyannyira, hogy az így 
megindult szőlő-rekonstrukció a fillokszéra ha-
talmát már igen nagy mértékben megtörte. 
E téren úgy az egyesek, mint a testületek, 
különösen a kormányok, igen sokat tettek s 
gyönyörű eredményeket értek el, mit hazánk 
már-már pusztulásnak induló szőlőmívelésének 
fejlődése is eléggé bizonyít. 
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Az elárasztás abban áll, hogy a sík terüle-
ten fekvő szőlőt hosszabb időre víz alá helyez-
zük, miáltal a kártevőt egyszerre akarjuk el-
pusztítani. Az eljárás sikere a talaj alkatától 
s a szőlőfajták természetétől nagyon is függ ; 
nagyobb kárt okozhatunk ezen müvelettel, mini 
hasznot, amellett körülményes s drága is, amiért 
nagyon ritkán kerül alkalmazásra. 

A szénkénegezés mint irtó vagy mint gyérítő 
eljárás szerepel ; első esetben a kártevőt a 
gazdanövénnyel együtt akarjuk kiirtani, utóbbi 
esetben eljárásunk a rovar irtására, de a tőke 
megtartására irányul. A szénkénegezésnek most 
van az ideje, bár ez korán tavasszal, fakadás 
előtt is végrehajtható. Túlságosan nyirkos és 
kötött agyagtalajban azonban e munkát leg-
jobb nyáron, virágzás és érés között eszközölni. 
Nem ismertethetem itt a munka menetét, az 
eszközöket stb.; e tekintetben a m. k. föld-
mívelésiigyi miniszter „Vezérfonal a fillokszerás 
szőlőknek szénkéneggel való gyérítésére" című 
füzete kimerítő útbaigazításokat nyújt, ugyan-
csak megtalálhatók ezek a már említett „Út-
mutatás a szőlőmívelésre" című, ingyen kap-
ható munkában is. 

Ennyit a fillokszeráról. 
Nem oly nagymérvű, de azért elég jelenté-

keny kártételeket a szőlőmőly (Cochylis am-
biguella Hübn.) is szokott előidézni, melynek 
előfordulásáról már Plinius tesz említést. 
Tavasszal az áttelelő bábból apró lepke kel 
ki : a nőstény a rajzás folyamán történt meg-
termékenyítése után a hajtásokra lerakja petéit, 
melyekből néhány nap múlva a hernyók kel-
nek ki. A fürtrészek összevisszafonása, össze-
rágása s így elpusztítása e hernyók munkája. 
Az itt tartózkodó hernyó kifejlődése után föl-
keresi a tőke repedéseit, hogy ott bábbá át-
alakuljon ; e bábból nyár közepén a második 
nemzedék lepkéje kel ki, melynek szintén a 
rajzás alkalmával megtermékenyített nősténye 
most már az éredő fürtökre rakja petéit, hol 
azokból rövid idő alatt újra apró hernyók 
keletkeznek, melyek most már a bogyó belse-
jébe hatolnak, miáltal a fürtöket, azokat össze-
vissza rágva és kötözve, teljesen tönkreteszik. 
Ez a kártétel legnagyobb foka. Szeptember 
vége felé a hernyók elhagyják a bogyót s 
áttelelésükre alkalmas helyeket keresnek föl 
maguknak, hol bebábosodnak ; tavasszal azután 
a leírt fejlődésmenet újból megindul. 

A kártevő ellen a következő eljárások alkal-
mazása által védekezünk : 

A tél folyamán vagy tavasszal a tökét min-
den fölösleges résztől, elhalt kéregtől stb. 
alaposan meg kell tisztítani, s lia valahol 
megtaláljuk a bábokat, azokat meg kell semmi-
síteni. A kéreghántás alkalmas vaskaparó 

segítségével történik. Ugyanígy kell eljárni a 
repedezett szőlőkarókkal is. A molyok össze-
fogdosása rajzásuk idején, molylegyezők vagy 
fogólámpák által történik ; előbbiek nagy 
sikerrel az első nemzedék lepkéinek össze-
fogdosására használhatók, míg utóbbiakkal a 
második generáció nyáron rajzó lepkéit fog-
dossuk össze. Mindezen munkák keresztül-
vitelével. kellő kioktatás s vezetés mellett, az 
iskolás gyermekek bízhatók meg, amint ez 
külföldön is így történik. A hernyók irtása a 
Dufour-féle anyagnak (3 klgr. puha, fekete 
szappannak s IV2 klgr. pyrethrumpornak 10 
liter vízben előállított oldata, 90 liter vízben 
higítva) a fészkekbe történő befecskendezése 
által történik, mely eljárást már tavasszal, 
midőn a hernyók mutatkozni kezdenek, kell 
alkalmazni. Ugyancsak a hernyók a tartózko-
dási helyükül szolgáló fürtrészek kivágása által 
irthatok ; természetes, hogy e részek kiszedés 
után elégetendők. A téli tartózkodó helyüket 
fölkereső hernyók ezenkívül a tőkére vagy 
karóra erősített ú. n. fogó-övek által is gyűjt-
hetők össze, melyekkel együtt későbben eléget-
hetők. Ezen övekről már a gyümölcsfák rovar-
ellenségei ellen való védekezésnél is szó volt, 
amiért előállításukra és alkalmazásukra nézve 
az ott mondottakra utalok. 

A szolőilonca (Tortrix Pilleriana Schiff.) 
májusban és júniusban a levelek összesodroso-
dását s száradását idézi elő. Az ily helyeken 
tartózkodó hernyó, illetve báb nyáron lepkévé 
alakul át ; a megtermékenyített nőstény petéit 
a levelek felső lapján helyezi el, honnan ké-
sőbben a kikelt hernyók finom szálon leeresz-
kednek s a tőke repedéseiben téli búvóhelyet 
keresnek maguknak. Tavasszal e hernyók elő-
bújnak s rágásuk által megkezdik a hajtások, 
fürtök és levelek rohamos pusztítását. 

A kártevő ellen a tőkének tavasszal történő 
leforrázása vagy kénezése, úgyszintén petéinek 
s hernyóinak alkalmas időben történő össze-
szedése által védekezünk. A forrázás külön, 
ű. 11. Tortrix-forrázó kályhák használata által 
történik ; az eljárás által meglepő sikereket 
értek el. A kezelendő karókat nem kell for-
rázni, hanem légmentesen elzárható, 120° C. 
vízgőzzel telített edényekbe rakni, melyekben 
a bábok elpusztulnak ; célszerűnek tartják 
azoknak tűzben történő csekélyfokú megpör-
kölését is. 

A kénezésnél a szőlőiloncától ellepett tőkék 
mellett kénszeleteket gyujtunk meg, majd vala-
milyen borítóval, pl. hordóval leborítjuk a 
tőkét, miáltal az élősködő rovarokat rövid 
ideig a pusztító kéngőznek tesszük ki ; luga-
soknál, vagy hosszú, csapos mívelésmódnál 
természetesen ezen eljárás nem alkalmazható. 
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A peteszedés s hernyóirtás a már ismerte-
tett módon történik. 

A szőlő többi, már nem oly v jelentékeny 
állati kártevőit a jövő alkalommal fogom ismer-
tetni, midőn egyszersmind ugyanazon növény 
gombabetegségeinek leírására is kerül a sor. 

(Grmád.J Pósch Károly. 

Házi állatjaink idei teleltetése.* 
Nem sok olyan évünk volt, midőn a takar-

mány olyan drága lett volna mint az idén. 
Ez természetesen szerencse azoknak, akiket 
az aszály nem ért, de baj annak, akinek alig 
van, vagy kevés a takarmánya. Azonban ezek-
nek sem kell kétségbe esniök, mert a gazda-
ságban sok olyan anyag található, a mire 
máskor nem hederitünk, de amit az idén jól 
föltakarmányozhatunk. Lássuk csak ezeket 
közelebbről. Ilyenek: 

1. a lombfák levelei, melyek zölden gyűjtve, 
akár azonnal föletethetők, akár pedig zsom-
bolyai módon a téli időre tehetők el. Ezért 
nagyon ajánlatos, hogy akinek fűz, szeder, 
akác, hárs, kőris, éger, szil, bükk, tölgy stb. 
fái vagy erdei vannak, gyűjtse a lombot mind-
addig, míg a fagy el nem perzseli, ami vagy 

• a leveles gallyak lemetszése, vagy tisztán csak 
a levelek szedése által történhet. De szert 
tehet ily lombra az is, akinek erdeje nincs, 
de aki kincstári erdő szomszédságában lakik, mert 
a kormány megengedte, hogy a reászoruló 
kisgazdák ingyen szedhessenek azokból lomb-
takarmányt, azonban természetesen, csak ha 
azt az illetékes erdőgondnokságnak bejelentik. 
A lombtakarmányt legjobb megszárítva a téli 
időre eltenni, de miután az idei esztendő előre-
haladottsága már alig teszi a szárítást lehet-
ségessé, zsombolyázni is lehet azt, még pedig 
egészen úgy, mint ahogy a csalamádét zsom-
bolyázzuk. Ha ugyanis a Vs centiméternél vé-
konyabb gallyú nyers lombtakarmány-kévéket 
4—6 m. széles és tetszésszerinti hosszúságú ka-
zalba, 4—6 méter magasan rakjuk, az néhány 
nap alatt fölmelegszik és ennélfogva leülepedik. 
Amidőn annyira fölmelegedett, hogy a meleg-
séget kézzel nem bírjuk elviselni, 30—40 ctm. 
földréteget rakunk a tetejére. A lefoldelés olyan 
módon történhet, hogy a kazal mellé üres sze-
keret állítanak, erre deszkákat raknak és a 
földet egy munkás a bedeszkázott szekérre, 
egy másik pedig innen a kazalra dobja. Előbb 
a földnek a felét rakjuk a kazalra és ha né-
hány nap múlva az leülepedett, fölhányjuk rá 

* Ez a cikk füzet alakjában jelent meg a föld-
mívelési minisztérium kiadványában, s bárkinek ingyen 
küldetik meg. 

a többi földet is úgy, hogy a felülete domború 
legyen és az esővíz könnyen lefolyhasson róla. 

A zsombolyai eljárással minden takarmányt 
eltehetünk télre, amelyet zölden már nem etet-
hetünk föl és az őszi esőzések miatt szénává 
nem száríthatunk. 

Lehet azonban a zöld takarmányokat nem-
csak földfölötti kazalokban, hanem ásott ver-
mekben is eltartani. Ily esetben a fökl fölötti 
kazal méreteinél keskenyebb, mintegy három 
méter széles és a talajviszonyokhoz mérten, 
tetszésszerinti mély és hosszú vermet ásunk s 
ebbe hordjuk az elteendő takarmányt. A takar-
mányt a verem aljában jól összetiporjuk s 
amidőn már oly magasságban van, hogy a 
szekér átjárhat, járassuk át, mely célból a 
veremnek két hosszú vége rézsut nyesendő. A 
rakást föld fölött is folytatjuk két méter 
magasan s ha a fönt jelzett megmelegedés 
beállt, akkor az egész vermet jól beföldeljük. 

Ha már elkéstünk volna a lombtakarmány 
szedésétől, akkor a lombfák gallyait is érdemes 
mindazon esetekben gyűjteni, ha nagyon kevés 
a szálas takarmányunk, de különösen kevés a 
szalmánk, mert az állatok szívesen eszik a 
gallyakat is, ameddig még frissek, vagyis 
ameddig még nincsenek kiszáradva s lia azokat o o 
1—2 ctmre fölaprózva szalmaszecskával fül-
lesztjük úgy, mint ahogy azt később fogjuk 
elmondani. Az állat azonban csak a V2 cm.-nél 
nem vastagabb gallyakat eszi s ezért ne mes-
sünk ennél vastagabbat ; ami pedig a gallyak 
takarmányértékét illeti, az megegyezik a 
tavaszi szalmáéval. 

Bortermő vidékeken továbbá nagy segítsé-
günkre lehetnek a szőlővenyigék, melyekből 
nyolc kilogrammot is megeszik a középnagy 
marha naponta, ha fölaprózva s szalmaszecs-
kával füllesztve adjuk neki. Ezeket szükség 
szerint vágjuk a tőkékről, hogy mindig friss 
venyigénk legyen, tápértékük pedig fölülmúlja 
a szalma tápértékét, mi miatt pl. Délfrancia-
s Olaszországban gyakran használják a marha 
teleltete'sére, de természetesen nem mint egye-
düli, hanem csak mint segédtakarmányt. 
Ameddig zöld szőlőlevelekre tehetünk szert, 
azokat is föletethetjük. 

2. Nagyon jó segédtakarmány a répalevél, 
még pedig úgy a takarmány- és cukorrépa, 
valamint a sargarépa t más zöldségfélének a 
levele is. Ezeket máskor többnyire alászántják, 
vagy legföljebb csak addig etetik, míg frissek, 
pedig a répalevelek mindig megérdemlik a 
gondos összeszedést, mert tápértékben verse-
nyeznek a legtöbb zöldtakarmánnyal s minden-
esetre táplálóbbak, mint pl. a csalamádé. 

Eltevési módja a répalevélnek az, hogy két 
méter széles, ugyanolyan mély, de szükség-
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szerinti hosszúsággal bíró árokszerű vermet 
ásunk s annak aljára rossz ponyvát vagy fa-
levelet hintve, rétegenkint belerakjuk a leve-
leket s az egyes rétegeket jól letiporjuk, ami 
különösen a verem két hosszfala mentén s a 
sarkoknál történjék. így folytatjuk a rétege-
zést addig, míg a takarmány IV2—2 m.-nyire 
a föld szine fölé emelkedik s most a tetejét kissé 
elgömbölyítve s polyvával behintve, V2 m.-nyi 
vastagon reá hányjuk azt a földet, mely a 
veremből kikerült. Később csak arra ügyelünk, 
hogy a levelek ülepedése folytán keletkező 
repedéseket betömjük a földtakarón. Ha azután 
télen meg akarjuk kezdeni az elvermelt répa-
levél etetését, akkor a verem egyik végéről 
körülbelül 1 m.-nyire lehányjuk a földet s 
szükség szerint szedjük ki belőle a takar-
mányt. 

3. A buryonyaszár is jó takarmány, de nem 
nyersen, hanem csak ha úgy szárítjuk, mint a 
szénát, vagy ha zsombolyázzuk, vagy végre 
ha úgy vermeljük be, mint a répalevelet, 
amellyel különben keverve is lehet a verembe 
tenni. 

4. Ugyancsak takarmányul használhatjuk 
azt a dudoát (gazt), mely árokpartokon, út-
széleken s parlagon heverő földeken terem, 
mert ha a marha zölden nem is eszi, de mint 
zsombolyázott takarmányt rendszerint jóízűen 
elfogyasztja azt. Szintúgy szívesen eszi a 
marha a nedves helyeken termő békarokkás sasos 
fiivet is, ha zsombolyázva kapja, míg ellenben, 
ha szénát készítünk belőle, akkor legföljebb 
csak a ló eszi meg, de a szarvasmarha nem. 

5. A kukoricacsutkát rendszerint csak tüze-
lőül használjuk, más országokban azonban mint 
takarmányt is becsülik azt, mert a csutka 
fölér a közepes szalmával. Legjobb a csutkát 
darálva etetni, de a kisgazda, akinek darálója 
nincs, úgy segíthet magán, hogy nagyjában 
fölaprózva, hideg vízben áztatja, vagy meleg 
vízzel leforrázza azt s keveri szecskával. 

6. Az elhanyagolt földeken sok a tarack, 
mert nem mindenki szedi ki szántáskor a gyö-
kerét ; az idén kettős hasznunk volna ennek 
irtásából, mert nemcsak hogy földeink termő-
képességét fokoznánk, de nagyon jó takar-
mányt is nyernénk vele, még pedig olyan jót, 
hogy szükség esetén kenyeret is lehet a gyö-
keréből sütni. Gazdáink többnyire elégetik a 
tarackgyökeret, részint mert nem ismerik a 
takarmányértékét, részint abbeli félelmükben, 
hogy az ürülékkel esetleg életképes gyökerek 
távolodnak el ; ez a félelem alaptalan s aki 
mégis fél, az le is forrázhatja s így biztosan 
elölheti a gyökeret, mielőtt föletetné. 

7. A vadgesztenyére kevés ember gondol, 
pedig a friss gesztenye kétszerte annyit ér, 

mint a burgonya, a szárított pedig kiállja a 
versenyt a gyengébb darafélékkel s így abrak 
gyanánt etethető. Ezért gyűjtsük a vadgesz-
tenyét, ahol csak lehet, s ha annyit tudunk 
összeszedni, hogy a téli időre is teljék, akkor 
vagy vermeljük el úgy mint a burgonyát, mely 
esetben egész télen friss gesztenyét etethetünk, 
vagy terítsük el s szárítsuk a padláson úgy, 
mint ahogy a friss diót szokás szárítani. Utóbbi 
esetben kővel vagy mozsárral szétzúzva, vagy 
pedig géppel megdarálva etetjük a vadgesz-
tenyét, s ha kedveskedni akarunk az állatok-
nak, akkor etetés előtt 24 óráig vízben ki-
áztatjuk azt, mely esetben keserű ízét veszítve, 
még a legkényesebb ló s marha is szívesen 
fogja enni, ha fokozatosan szoktatjuk hozzá. 

8. Bortermő vidékeken kitűnő segítségünkre 
lehet a szőlőtörköly is, kivált ha nagyjában ki-
szedjük belőle a kocsányokat, úgy, hogv főleg 
csak a bogyóhéjak és szőlőmagvak alkossák a 
takarmányt. Föletetni pedig úgy a friss, vala-
mint a pálinkafőzésre használt törkölyt is lehet, 
sőt utóbbi annyiban jobb, hogy kevesebb borkő-
savat tartalmazván, nagyobb mennyiségben 
adagolható, mint a friss. Ugyanis friss törkölyt 
csak mintegy 2 V2 kg.-ot ajánlatos a marhára 
naponta számítani, míg ellenben kifőzött tör-
kölyből 12 kg.-ot is adhatunk neki. A szőlő-
törkölyt továbbá a téli időre is eltehetjük, 
még pedig kicsiben, úgy, hogy mint a káposztát 
valami kádba tiporva, deszkákkal födjük le s 
kövekkel megterhelve, annyi vizet öntünk reá, 
hogy a levegőtől el legyen zárva, nagyban 
pedig verembe rakjuk a szőlőtörkölyt épp úgy, 
mint ahogy azt a répalevelekről elmondtuk, 
különös súlyt fektetvén itt is a jó letiprásra s 
a kellő beföldelésre, mert minden takarmány 
bevermelésénél az a fő, hogy a levegőtől minél 
jobban el legyen zárva. 

Mindez áll arról a törkölyről is, melyet 
alma- s körtebor készítésekor nyerünk, s 
melyet nagyobb mennyiségben adagolhatunk, 
mint a szőlőtörkölyt, mert az alma- s körte-
törköly nem tartalmaz borkősavat s ezért nem 
is hír azzal a hashajtó hatással, mint a szőlő-
törköly. 

9. Jó takarmány azon szilvamoslék is, mely 
a szilvapálinka főzésénél keletkezik, de ezt 
azonnal föl keh etetni, mihelyt "angyosra ki-
hűlt, mert később megecetesedik s akkor egész-
ségtelen. A marha 40—50 liter szilvamoslékot 
is képes naponta fogyasztani, ha valami rostán 
szűrjük azt át, hogy a magvak kikerüljenek 
belőle, mely utóbbiak a sertéssel etethetők, 
kivált ha feltörjük, ámbár a disznó maga is föl 
tudja a szilvamagot ropogtatni. Ha sok a szal-
mánk, akkor a szilvamoslékot legajánlatosabb 
úgy etetni, hogy azon forrón, amint az üstből 
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kikerül, reá öntjük az előzetesen megszecskázott 
szalmára, mert ezzel arra ösztönözzük a mar-
hát, hogy sok szalmát egyék. 

10. A dohánykertészéknek gyakran van fölös-
leges dohánymagjuk, s az értelmesebb kerté-
szek világítási célokra szolgáló olajat sajtolnak 
belőle, s a pogácsáját föletetik. A marha szíve-
sen is eszi a dohánymagpogácsát, sőt a prése-
letlen dohánymagot is, s mindkettővel kitűnően 
táplálkozik, mert ezen anyagok többet émek 
a korpánál. Ami pedig etetési módjukat illeti, 
az legcélszerűbben úgy történik, hogy vízzel 
moslékká szétfőzve, szalmaszecskát forrázunk 
le velük, mert így fokozzuk az emészthető-
ségüket, s azonkívül izletesebbé is tesszük a 
szalmát. Miután a dohánymag s a pogácsája 
igen tápláló, legfeljebb esak egy kg.-ot aján-
latos a marhára naponta számítani. 

Ezekkel azonban még nem merítettük ki 
azon forrásokat, melyekkel takarmánykészle-
tünket nagyobbíthatjuk, mert ismerünk egy 
olyan forrást is, mely minden gazdának a 
kezében van s ez az, hogy lehetőleg ne díjaz-
zunk oly anyagokkal, melyeket föl lehet etetni, 
mert állatjainkat jobban károsítjuk azzal, ha 
szájuktól vonjuk meg s alomul használjuk a 
szalmát, mintha szokatlan auyagokkal aljazunk 
alájuk. Alompótszerül használhatunk pl. tőzeget, 
fürészport, fagyapotot, falevelet stb., de tudunk 
olyant is, mely mindenütt található, s ez a 
száraz televény es föld és homok. Mi nem aján-
lanánk az utóbbit, ha nem tudnánk, hogy 
Németországban vannak tehénistállók, melyek-
ben mindig csak földdel aljaznak; de ugyan-
ott úgy építik az istállót, hogy a tehenek rövid 
álláshelyet kapnak, s hogy mély húgycsatorna 
vonul el mögöttük, s így főleg csak a húgy-
csatornába rakhatják le a tehenek szilárd és 
híg ürülékeiket. Ezen istállókban nincsenek az 
álláshelyek kikövezve, hanem mintegy 20 cm. 
mély televényes földréteg pótolja a burkolatot, 
mely évente csak egyszer lesz teljesen meg-
újítva, míg évközben legföljebb hogy kiegyen-
getik azt s néha kevés friss földet hintenek 
reá. Mi nem akarjuk ezt az aljazást minta-
szerűnek mondani, de tudva azt, hogy szükség 
törvényt bont, azt akarjuk vele jelezni, hogy 
aki az idén végtelenül reászorul a szalmájára, 
földdel vagy homokkal is aljazhat, azonban, ha 
istállói ki vannak kövezve, akkor jó vastagon 
hordja bele a földet, mert máskülönben föltörik 
a tehenek térdeiket. Miután a mi istállóink 
hosszú álláshellyel és sekély húgycsatornával 
szoktak bírni, azt ajánljuk még, hogy aki föld-
del vagy homokkal fog aljazni, vagy aki taka-
rékosan akar az alomszalmával bánni, az ne 
tűrje meg az almon a ganajt és húgyot, ha-
nem tartsa azt folyton tisztán. 

Amit eddig elmondtunk, az nemcsak a 
takarmányban szűkölködő gazdát érdekelheti, 
de az abban bővelkedőt is, mert az idén any-
nyira keresik s oly jól fizetik mindenfelé a 
takarmányt, hogy az abban dúslakodó gazda 
igen szépen pénzelhet belőle, s szolgálatot tesz 
az országnak azzal, ha nélkülözhető takarmá-
nyának gazdatársa részére való eladása által 
arra képesíti a mostohább viszonyok között 
gazdálkodót, hogy annak ne kelljen állatjain 
mód fölött s minden áron túladni. 

Nagyon fontos az idén az is, hogy az álla-
tok részéről megakadályozzuk a takarmány 
pocsékolását, mert ha már épen csak a legszük-
ségesebbet adhatjuk nekik, akkor kívánatos, 
hogy azt tényleg meg is egyék. Az állatok 
különben főleg a szalmát s a rosszabb szénát 
szokták pocsékolni, még pedig részint úgy, 
hogy elszólják s maguk alá tiporják, részint, 
hogy sok izéket hagynak belőle. Az elszórás 
ellen szecskázással, az izékhagyás ellen pedig 
a takarmánynak puhábbá s könnyebben rág-
hatóvá tétele, valamint ízletességének növelése 
által védekezhetünk. Miután ez a két dolog 
nagyon fontos, a következőkben mondjuk el 
azokról a legszükségesebb tudnivalókat : 

Hogy mit értünk szecska alatt, szükségtelen 
megmagyaráznunk, mert azt úgyis tudja min-
den gazda s a legtöbb gazdának van is már 
szecskavágója, mert a szecskaetetésnek nem-
csak aszályos, de jó esztendőkben is megvan 
az előnye. Ezért ajánlatos is, hogy akinek 
szecskavágója még nincs, minél előbb szerezze 
be azt, mert eltekintve attól, hogy annak a 
jövőben is mindig hasznát fogja venni, már 
az idén is megkerülhet az ára azzal a meg-
takarítással, amit a takarmányban s állatjai 
jobb teleltetésében ér el. A legegyszerűbb 
szecskavágó, minőt talán a falusi kovács is tud 
készíteni, alig kerül néhány koronába, de 60 
koronáért már igen tisztességes szecskavágógép 
kapható, s ha a 60 korona sok pénz a sze-
gény embernek, álljanak többen össze s vegyék 
azt közösen, mert a géppel néhány óra alatt 
több napra előre vághatják a szecskát. Ezek 
a gépek olyanok, hogy tetszés szerint rövidebb 
vagy hossabb szecskát vághatunk velük, mert 
pl. a lónak inkább a lVs cm. hosszú, a marhá-
nak pedig inkább a 2 72 cm. hosszú szecska 
felel meg. A szecskaetetésnek pedig nemcsak 
az az előnye, hogy így nem szórhatják el az 
állatok a takarmányt, hanem az is, hogy csak 
a szecskával tudjuk az állatokat arra ösztö-
nözni, hogy sok szalmát egyenek, mert csak a 
szecskán lehet azokat a műveleteket keresztül 
vinni, melyek a szalma puhítását s ízletessé-
gének növelését célozzák, s melyek a követ-
kezők : 
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1. Mint leghatásosabb eljárást a fullesztést 
ajánljuk, melyhez legalább három deszkaládára 
van szükségünk, melyek házilag készíthetők, s 
oly nagyok, hogy az egész napra eső takar-
mány egy ládában féljen el ; de ha sok az 
állatunk, akkor inkább több ládában füllesz-
tünk egyszerre, mert az egyes ládát nem cél-
szerű mindegyik oldalán 11/a méternél nagyobbra 
készíteni. A füllesztés maga pedig úgy történik, 
hogy a takarmánykamra tiszta földjére réte-
genként rakjuk a füllesztendő takarmányokat, 
A rétegeket sós vízzel bőven meglocsoljuk, 
esetleg szilva- vagy más moslékot is önthetünk 
rá. A rétegekbe rakhatunk szecskán kívül, 
polyvát, repcebecöt, babhüvelyt, fölaprózott 
répát vagy burgonyát, korpát, darát sat. Ha 
moslékunk nincs, minden 10 kg száraz takar-
mányra 6—7 liter vizet vegyünk. Az egyes 
rétegeket jól letiporjuk, a láda szögleteiben 
pedig kézzel tömjük, néhány deszkát teszünk 
reá, s kövekkel megterheljük, hogy a takar-
mány állandó nyomás alatt maradjon. A takar-
mány két napig marad a ládában, mely idő 
alatt fölmelegszik, s kellemes borsavanykás 
ízűvé válik, s emiatt valamint puhasága miatt 
igen szeretik az állatok. Ha a láda tartalmát 
föletettük, akkor nem tanácsos abba azonnal 
fülleszteni, hanem előbb jól kimossuk s egy 
napig szellős helyen száradni hagyjuk azt, 
hogy a deszkák meg ne dohosodjanak. Ezért 
mondtuk az előbb, hogy legalább 3-szor annyi 
ládát kell készletben tartani, mint amennyi egy 
napra szükséges. Megemlítjük még, hogy szük-
ség esetén láda nélkül is fülleszthetjük a takar-
mányt, pl. úgy, hogy a kamra vagy istálló 
egyik szögletébe rakjuk s tiporjuk azt, de ez 
nem olyan jó, mint előbbi, mert a szabadon 
maradt oldalon könnyen romlik a takarmány. 
A füllesztés különben igen nagy figyelmet s 
tisztaságot tételez föl, s kivált a takarmány-
nak jó letiprására s a ládák tisztán tartására 
nagy súlyt kell fektetni, mert máskülönben 
könnyen penészesedik s dohosodik a takarmány. 

2. Egyszerűbb, de kevésbbé hatásos módja 
a szecskajavításnak, mely azonban csak akkor 
alkalmazható, ha répát, burgonyát, répasze-
letet, szóval valami vizenyős takarmányt ete-
tünk, az, hogy a szecskát s a vizenyős takar-
mánytjói összekeverjük, s az egészet garmadába 
hányva, 8—10 óráig állni hagyjuk. Ezen idő 
alatt fölmelegszik a takarmány, s a szecska 
jobb ízűvé is lesz, de miután nem sokat puhul, 
nem eszik belőle a marha annyit, mint a két 
napig füllesztett takarmányból. 

3. Ellenben igen hatásos puhító, de nem 
annyira az ízletességet növelő eljárás az, ha a 
szecskát leforrázzuk vagy ha azt gőzöljük;, mely 
utóbbit azonban csak a módosabb gazda követ-ei 

heti, mert csak annak van gőzölője, míg ellen-
ben a leforrázást a szegény ember is meg-
teheti. Ezt az utóbbit úgy eszközöljük, hogy 
a szecskát kádba téve, forró vízzel öntjük le, 
s azután lefödjük a kádat, hogy a víz egy-
hamar ki ne hűljön, s később langyosan etetjük 
a takarmányt. így igen sok szecskát tudunk 
megetetni, részint mert a marha jobban sze-
reti télen a langyos takarmányt, mint a hideget, 
részint pedig, mert a leforrázott szecska köny-
nyen rágható, míg ellnnben a száraz szecs-
kánál épen a nehéz rághatóság teszi azt, hogy 
az állat hamar megunja, mert az állkapcák igen 
kifáradnak az evésben. 

4. Aki abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy cukorszörpöt (melasszet) vásárolhat, az 
igen hathatós eszközt nyer arra, hogy fölötte 
ízletessé tegye a szecskát, mely esetben a fül-
lesztés mellőzhető is, mert ha vízben föloldott 
melasszeval öntjük le a szecskát, s ha azután 
1—2 óráig állni hagyjuk, hogy kellően átázzék, 
annyi szecskát tudunk a marhával megetetni, 
mint hogyha füllesztett takarmányt etetnénk 
vele, s így a melassze teljesen pótolhatja a fül-
lesztést. Csak az a kár, hogy az idei csekély 
cukorrépatermés miatt kevés lesz a melassze, 
s ezért kevesen fogják azt megszerezhetni. 

5. Végre még úgy is fokozhatjuk a marhánál 
a szalmafölvételt, ha azt s a szénát megszecs-
kázva, egymással összekeverjük, s több óráig 
állni hagyjuk, mely esetben némi szénaszagot 
nyer a szalma. Csakhogy ez a legkevésbbé 
hatásos eljárás az említettek közül. 

Ha bővében vagyunk a szalmának, s ha van 
annyi szénánk, hogy legalább a csikóknak és 
borjuknak jusson elég, akkor még csak egy 
kevés pénzre van szükségünk, hogy a többi 
állatokat is jól kiteleltethessiík. Pénzünkért 
pedig kár volna szénát vásárolni, mert a közön-
ségesebb ló s a kifejlődött marha nagyon jól 
kibírja a telet, ha egy szál szénát sem lát, mi-
helyt elegendő szalmát s abrakot adunk nekik. 
Az abrak kétségtelenül drágább, mint a széna, 
de aszályos, években mégis jobban járunk vele, 
mint a szénával, amennyiben ilyenkor nem 
emelkedik az abraknak oly aránytalanul az 
ára, mint a szénáé, mert abrakkal más világ-
részek is látnak el minket, míg ellenben a szé-
nával tisztán magunkra vagyunk hagyatva, 
mert a széna nem bírja meg azt a költséget, 
melybe pl. Amerikából való ideszállítása ke-
rülne. Ezért a legrosszabb esztendőben sem 
történhet meg az, hogy ne lehessen az ország-
ban elegendő abrakot kapni, míg szénát rend-
szerint nehéz ilyenkor vásárolni. Ha pedig 
abrakvásárlásra szánjuk reá magunkat, akkor 
az a kérdés, hogy minőt vegyünk, mert az 
abraknak igen sokféle a neme. 
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Gazdáink leginkább gabonát s korpát etet-
nek abrak gyanánt, s különösen a korpának 
nagy hívei, de ezzel egyúttal a nagy kereslet 
folytán föl is verik az árát, a mai korpa-ár 
mellett azonban előnyösebbnek látszik az olaj-
pogácsa vásárlása, mert bőséges szalmaetetés 
mellett egy abrakféle sem hat a fejőstehenek 
s növendékállatokra oly előnyösen, mint az olaj-
pogácsa, melyből csak félannyit kell az állatokkal 
etetnünk, hogy ugyanazt a táphatást érjük el, 
mint a korpával ; pedig most nem sokkal drá-
gább az olajpogácsa, mint a korpa. Ezt etet-
hetjük tehát előnyösen, még pedig akár len-
magpogácsát, akár repce-, napraforgó- vagy 
szezampogácsát stb., mert az olajpogácsák 
valamennyien kiváló abrakfélék. Igaz ugyan, 
hogy a korpával szemben az a hátrányuk, 
hogy daráltatnunk kell, míg ellenben a korpa 
minden további nélkül etethető, de a darálás 
nem drágítja meg az olajpogácsát annyira, 
hogy táp tartalmához viszonyítva még mindig 
olcsóbb ne maradjon, mint amibe a korpa kerül. 

Az olajpogácsadarát többfélekép etethetjük, 
pl. szalmaszecskával keverve szárazon, vagy 
legföljebb annyira megnedvesítve, hogy a szecs-
kához tapadjon ; ha pedig füllesztett szecskát 
kapnak az állatok, akkor ahhoz is keverhetjük 
a pogácsadarát, de csuk közvetlen etetés előtt, 
mert a pogácsát nem ajánlatos a szecskával 
együtt fülleszteni ; vagy végre azt is tehetjük, 
hogy forró vízben meglágyítjuk a pogácsa-
darát, s azzal szalmaszecskát forrázunk le. 
Utóbbit főleg az kövesse, aki a fönt leírt 
ötféle szecskajavító eljárás közül a leforrázást 
választja. Olajpogácsát nem sokat kell az állat-
nak adnunk; rendszerint IV2 kg-ot a közép-
nagyságú tehénnek naponta, a növendékállat-
nak pedig testnagysága arányában. 

Igen jó, s nevezetesen a tejelés és hús-
képződésre ható abrakféle továbbá a maláta-
csira ; azután a szárított sör törköly, mely a 
lónál a zabot helyettesítheti ; a szárított szesz-
moslék, melyet szeszgyáraink hoznak forga-
lomba ; a szárított répaszelet, mely a cukor-
gyárakban szerezhető be stb. Mindezeket úgy 
etethetjük, mint ahogy a korpát szokás etetni, 
de a répaszeletet vízben áztatva is adagol-
hatjuk, mely esetben a takarmányrépa helyet-
tesítésére használhatjuk azt. 

Ha végig tekintünk azon, amit elejétől fogva 
mondtunk, azt látjuk, bogy az idei, különösen 
a bőséges szalmaetetésre kell súlyt fektetnünk, 
mert abban nincs hiányunk, s ha mégis szűköl-
ködnénk benne, akkor füllesztett szőlővenyi-
gével, fagallyal, kukoricacsutkával, kukorica-
szárral stb. toldhatjuk azt meg. De miután 
egymaga a szalma nem táplálja az állatot 
eléggé, abrakkal kell megadnunk azt, ami a 1 

szalmában hiányzik. A növendékállatoknak 
továbbá szénát is kell adnunk ; azonban ezek 
az egyedüliek, melyek nem lehetnek meg széna 
nélkül, míg ellenben a kifejlődött állatok 
könnyen nélkülözhetik azt, mihelyt elegendő 
abrakot kapnak. Csakhogy könnyen érthető, 
hogy azon esetben, ha annyi a szénánk, hogy 
a lovak, tehenek s a többinek is juttathatunk 
belőle, akkor kevesebb abrakra szorulnak azok. 
A marhánál továbbá zsombolyázott takar-
mánnyal vagy bevermelt répalevéllel is helyet-
tesíthetjük a szénát, vagy ha lombtakarmányunk 
van, azzal is. Végre, ha répánk van, az is 
lehetségessé teszi az abraketetés mérséklését, 
így azután bár kissé szűkebben és szokatlanabb 
módon, mint máskor, de elég jó karban juttat-
hatjuk állatjainkat a tavaszba, még pedig 
anélkül, hogy azok számát túlságosan meg-
apasztanánk, ami pedig a fő, mert Isten ment-
sen minden gazdát attól, hogy ló és marha 
nélkül menjen a tavaszba. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Alföldi. 1. A liceum gyökerei csakis ki-

ásással pusztíthatok ki. 2. Az ördögszekere 
(királyné káposztája?) tud. neve Cirsium; ki-
pusztítani szintén csak a növénynek virágzáskor 
való kivágásával lehet. 3. Az említett szőlő 
vastag, lebujtatott ágát nem tanácsos még a 
folyó évben elvágni. Amint leírásából megért-
hettük, a vastag vessző még nem ereszthetett 
elég gyökeret, hogy abból 8 új tő megélhessen. 
A levágást (illetve elkülönítést az anyatőtől) 
eszerint a jövő év őszén kellene eszközölni. 
4. Méltóztassék lev.-lapon Sárvárra fordulni. — 
D. J. Tárdomb. 1. A kérvényt — mint azt már 
számtalanszor megírtuk e lapok hasábjain — 
a földmív. miniszter úrhoz kell címezni. Egy-
koronás bélyeg kell reá. 2. Csak kedvezményes 
árban kaphatók. — K. J. Poprád. 1. Az 
államtól. Hogy 100 db mibe kerül, az attól 
függ, hogy milyen vadoncokat óhajt beszerezni. 
2. Csak kedvezményes árban. 3. A földmív. 
miniszter úrhoz 1 koronás bélyeggel ellátott 
kérvény alakjában, a tanfelügyelő útján. — 
M. T. Szilágy. A szőlőtörköly még pálinka 
főzésére igen alkalmas. A kipréselt szőlőtörkölyt 
legcélszerűbb szecskával keverten az állatokkal 
föletetni. Sajnos, még eddig nem ismerünk 
olyan biztos és jó módszert, amellyel a szőlő-
törköly hosszabb ideig volna eltartható, s így 
bizony nem marad más hátra, mint azt frissen 
föletetni. Egyebekben 1. a mai cikkek között a 
„Házi állataink idei teleltetése" címűt. — A. L. 
Felsö-Fernezely. 1. A legnagyobb valószínű-
ség szerint az illető méhcsaládnak nem volt 
anyja, miért is minden jó méhésznek köteles-
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sége anyáról gondoskodni. Ha nincs a rajnak 
anyja, úgy egyet nevelni kell. 2. Az idei nagy 
szárazság miatt a méhek kevesebb mézet tudtak 
gyűjteni, mint más normális évben, s így az 
átteleltetésnél a kellő mézkészletre figyelemmel 
kell lennünk. A méhek cukros vízzel is etet-
lietők. 3. Nem forgott fönn többször rablás 
esete ? Ha a rabló méhek gyakran zavarják 
e dolgozó méhcsaládot, megesik, hogy az a 
zaklatás miatt elhagyja kaptárát. — Sz. L. 
Biittonya. Szalay-féle kendermagos magyar 
kakast és tyúkot darabonként négy koronáért 
kaphat Krachun Lajos földbirtokosnál Aba-
Lehotán (Nyitra m.), fehér magyar tyúk-
tojásokat pedig 20 fillérért darabonként 
Madarász Gézánénál Bökönvben (u. p. Kisjenő. 
Arad m.) — L. M. Szászsebes. 10—12 liter 
vízre 1 liter vízüveget (gyógyszertárban vagy 
drogériákban kapható) számítson, s ebbe 
helyezze el a tojásokat, amelyek így egy évig 
is frissek maradnak. A vízüveg-oldatból kivett 
tojások használat előtt megmosandók, s ha 
mint lágytojást főzésre akarja fölhasználni, 
úgy a tojás héját tűvel szurkálja meg egy-két 
helyen. Ez azért szükséges, mert a vízüveg a 
tojás pórusait betömi s a levegő nem férhet 
hozzá (ezért konzerválódik a tojás). Ha meg 
nem szúrja a tojás héját, úgy az főzéskor 
megreped. — K. J. Kanizsa. Állatbiztosítá-
sokat elfogad a „Magyar kölcsönös állatbizto-
sítás mint szövetkezet" (Budapest, IX., Üllői-út 
9. sz.). Lovak és szarvasmarhák elhullása 
következtében beállott káreseteket megtérít. 
Kártérítési igénye fennáll, ha közönséges és 
járványos betegségekben, vagy baleset folytán 
pusztul el az állat, továbbá ha a szövetkezet 
kényszervágást kénytelen elrendelni. Bővebb 
felvilágosítás elnyerése végett forduljon közvet-
lenül a szövetkezethez. — T. K. Debrecen. 
A zab dohosságát elmulaszthatja, ha 24 hekto-
liter zabot egy hektoliter porrá törött faszénnel 
jól összekever és azt 8 napig állani hagyja. 
A faszénport a zabból szelelő-rostával veheti 
ki, ha pedig a zabot saját lovaival eteti föl, 
úgy hagyja benne a faszénport, amely semmi-
esetre sem árt a lovaknak, sőt ellenkezőleg, 
mintegy gyomor- és béltisztító szerül szolgál. — 
F. D. Bélabánya. A növényi sejtben előforduló 
szervetlen anyagok a sóskasavas mész (pl. a 
répa, a hagyma leveleiben), a szénsavas mész 
(ritkább) pl. a juhar-, bükk-, szilfában stb. és 
a kovasavas mész, pl. a zsurlóknál (equisetum) 
vagy a fűfélékben is, s innen ered az, hogy az 
ember a fűszállal bevághatja kezét. — Y. R. T. 
Rékás. 1. A burgonya szára nem igen használ-
ható takarmányozásra, mert ha elvirágzás után 
gyűjtjük a szárat, akkor az egy mérges anyagot, 
az ú. n. solanint tartalmazza. Az állat emiatt 

nem is eszi meg. 2. A kórvényt a föld-
mívelési miniszter úr ő Excellenciájához kell 
benyújtani. 

Gazdasági irodalom. 
A korai főzelék- és zöldségfélék terme-

lése. írta és kiadja : Limbacher Károly, a lőcsei 
áll. kertmunkás iskola vezetője. Ára 1 korona. 

A főzelék- és zöldségfélék termelése ma 
már mind nagyobb tért hódít hazánkban. Még 
ezelőtt néhány évtizeddel úgyszólván kizárólag 
a nagyobb „urasági" (uradalmi) kertészetek 
űzték, kivált a korai zöldségfélék termelését, 
s meglehetősen nagy volt az import a délibb 
fekvésű országokból. Ezen import azonban, 
dacára annak, hogy — mint említém — már 
nálunk is mind kiterjedtebb mértékben űzik a 
korai zöldségfélék termelését, nemhogy kiseb-
bedett volna, hanem ma is mindinkább növek-
vőben van. Ne áltassuk magunkat, hanem 
valljuk be őszintén, hogy ezen szomorú tény-
nek oka, hogy a külfölddel szemben még ez 
irányban sem tudjuk a versenyt fölvenni, csakis 
a mi élelmességhiányban szenvedő kertészkedő 
elemünknek tudható be. Ha figyelemmel kísér-
jük piacainkat, csakhamar észre fogjuk venni, 
hogy mely korai zöldségfélék azok, amelyek 
termelése jövedelmező, s ha mi azok termé-
nyeivel idején jövünk a piacra, nyugodtak 
lehetünk a felől, hogy a fogyasztó közönség 
szívesebben fogja a mi terményeinket vásárolni, 
a hazai terményeket, ha másért nem is, hanem 
azért, mert azok sokkal frissebben kerülhetnek 
a piacra. Ez okból kifolyólag a korai zöldség-
és főzelékfélék okszerű termelése föltétlenül 
biztos jövedelemmel jár. 

Az okszerű termelést mindenesetre nagyon 
megkönnyíti az, ha megfelelő szakmunkákból 
meríthetjük az útmutatásokat. Limbacher Ká-
roly „A korai főzelék- és zöldségfélék terme-
lése" címen megírt munkája hasznos szolgálatot 
teljesít mindnyájunknak, kik a kertészet ez 
üzemágával foglalkozni szándékozunk. Munkája 
hat részre oszlik, melyek a következők. 1. Álta-
lános tudnivaló. 2. A melegágyak berendezése. 
3. A melegágyak készítése. 4. A melegágyak 
gondozása. 5. A különböző főzelék- és zöldség-
félék termelése. 6. Kártékony állatok és rovarok. 
Az 5-ik rész föloszlik ismét a káposztafélék, 
labodafélék, gyökér- és gumósnövények, tök-
félék, hüvelyesek és évelőnövények okszerű 
termelésének részletes leírására. 

A könnyű, világos, érthető és szakszempont-
ból gondosan megírt ezen kis müvet — melyet 
tanítóknak 80 fillérért (illetve portóval 90 
fillérért) küld meg a szerző — melegen ajánl-
hatjuk kartársaink figyelmébe. K. A. 
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V e g y e s e k . 
— Méz eltevése. A mézet legjobb fény-

mázas fazekakban vagy üvegedényekben tartani 
el. Ezeket elég egyszerűen lekötni papírral, 
bár sok helyen viaszt olvasztanak takaróul, a 
mézesbögre tetejébe. Faedényben a méz könnyen 
megavasodik, a pléhben pedig idővel vasat olt 
ki s ettől színét hagyja. A mézet száraz helyen 
kell tartani, télen fagytól óvni, hogy szét ne 
repessze a tartányát, nyáron pedig a meleg-
től félteni, nehogy erjedésnek induljon. 

— A tejelőképesség jelei. A vastagbőrű 
tehenek ritkán jó tejelők s inkább tehermunkára 
valók; ugyanis a bőr durvasága a túlságos 
csontfejlettség kifolyása, ami tapasztalatszerüleg 
nem előnyös, mert a többi testrészek: csont, 
szarv, szőr, bőr stb. fejlettsége a tögy és tej-
izmok rovására esik. Ha a fejőstehén hízásra 
hajlamos, világos, hogy abrakját erre és nem tej-
képzésre használja föl. A jó tejelő tehénnek szőre 
finorn, fényes, sűrű, de sima ; a durva, kócos, 
fénytelen, kunkoros szőr mind hátrányos tünet. 

— Tojás eltartása. Egy osztrák tejszövet-
kezet, amely a tojás szövetkezeti értékesítésével 
is foglalkozik, tagjainak a tojáskonzerválására 
nézve a következő útbaigazítást adja: A leg-
jobban bevált módszere a tojás eltevésének 
tapasztalatunk szerint, a tojásnak vízüvegbe 
való rakása. Ezen célból a drogériákból lehet 
beszerezni vízüveget (kovasavas káli), melyet 
vízzel hígítunk föl olyan arányban, hogy 1 1. 
vízüveghez 8—10 liter vizet adunk. Ilyen 
mennyiségű konzerváló folyadék 100—150 db 
kisebb-nagyobb tojás eltartásához elegendő. 
Az eltartandó tojásokat tiszta, szagtalan agyag-
vagy faedénybe rakjuk és a vízüveget lassan 
rájuk öntjük, míg teljesen be lesznek födve. 
Mindannyiszor, valahányszor tojásokat újból 
hozzárakunk, vízüvegoldatot is kell hozzá önteni, 
hogy a legfelső tojásréteg is el legyen vele 
borítva. Ha látjuk, hogy egyes tojások a föl-
színen úsznak, vegyük ezeket ki és használjuk 
el hamarosan, mert ilyen tojások — ha most 
még használhatók is — nem állanak mái-
sokáig el. Ha az edény megtelt, tegyük pincébe, 
vagy más megfelelő helyre és födjük le fa-
födővel. A tojáskonzerválás ezen mindenesetre 
egyszerű és olcsó módjánál a következő főbb 
pontokra kell ügyelni: 1. Csak valóban friss, 
legfölebb egy-hetes tojások teendők el. 2. A 
tojásoknak kifogástalanul tisztáknak kell lenniök, 
bepiszkított tojások előbb lemosandók. 3. A 
vízüvegnek a tojásokat mindig el kell borítania. 
4. A vízüveg kifogástalan minőségű legyen. 
Ha ezeket a pontokat figyelembe vesszük, ez 
az eltartási mód okvetetlenül megbízható. A 
szövetkezet első kisérletül 1902. áprilisban 

2950 tojást tett így el és ezekből decemberben 
csak 7 tojás nem volt minősége folytán el-
küldhető, de még az a hét is használható volt 
mindjárt akkor a háztartásban. Az 1902 
áprilisban eltett tojások egy részét egészen 
1903. tavaszáig hagyták a vízüvegoldatban és 
még ezek a tojások is kifogástalanok voltak. 
Ha az így konzervált tojásokat héjukban akar juk 
megfőzni, előbb egy tűvel meg kell szúrnunk, 
különben szétreped a héjuk, aminek oka az, 
hogy a vízüveg pórusaikat eltömi s ezáltal a 
levegő nem távolodhatik el. Használat előtt 
persze meg kell mosni az így konzervált tojásokat. 

— A napraforgómag, mint baromfieledel. 
Napraforgómagot igen sok vidéken használnak 
baromfieledelül és nagy protein-tartalmánál 
fogva mindenesetre előnyös tápszer, amely azon-
ban — nem szabad felednünk — hogy nehezen 
emészthető s azért kizárólag az apró jószágot 
avval etetnünk nem tanácsos, mert inkább ártal-
mára, mint hasznára válnék szárnyasainknak. 
Azért azonban korántsem kell még azt hinnünk, 
hogy a napraforgómagot nem szabad rendszeres 
eledelül használnunk a baromfiaknál ; ellenkező-
leg, igen alkalmas napi tápszer az számukra, 
csak gondoskodnunk kell arról, hogy mellette 
mindennap puhább, könnyebben emészthető 
eledeleket is kapjanak a szárnyasok, kellő 
mennyiségben. Ezt a kellő mennyiséget persze 
egyes baromfira nagyon nehéz lenne meg-
határozni úgy az egyik, mint a másik fajta 
eledelből, mert hiszen a szárnyasok nagyságra 
és fajra nézve nagyon különbözők, s így külön-
böző mennyiségű eledelt is fogyasztanak. A 
mesterséges, vagyis az ember által nyújtott 
élelem mennyiségét még az is befolyásolja, 
még pedig nem kis mértékben, hogy mennyit 
kapar és keres a baromfi magától a termé-
szetben, mert annyival kevesebbet eszik a ren-
desen nyújtott élelemből. így például a búbos 
fajta tyúk, melynél az éles látást a fejéről 
szemébe lógó tollak akadályozzák, sokkal többet 
fog enni az általunk nyújtott szemből, mint a 
másik, amely egész nap kapargál és keres. 
Általában zsinórmértékül az szolgálhat, hogy száz 
darab különféle nagyságú és fajú szárnyasnak 
napjában ne nyujtsunk többet öt klg. napra-
forgómagnál, vagy egyéb sok proteint tartalmazó 
eledelnél, minők a hús, vér, kendermag stb. 

Tartalom : A gyümölcs baszna. Osz János. — A te j 
hamisítása. Kircz István. — A hazánkban termő mérges 
növények. (VII.) Wagner János. — A hordók előkészí-
tése. Győry Elemér. — Növénykórtani levelek. Pósch 
Károly. — Házi állatjaink idei teleltetése. — Gazdasági 
Tanácsadó. — Gazdasági irodalom. — Vegyesek. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A pá lyáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Euryéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEli . , TÖRÖK-UTCA 4. SZÁM. >1 AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER. , ISKOLA-TÉR ». 

I-vézira/tolca/t nem acHanlv vissza. 

A népoktatás reformja. 
A törvényjavaslat harmadik fejezete 

a községi és felekezeti tanítók javadalmazá-
sáról és az állam által gyakorlandó fegyelmi 
jogról szól. A 33. szakasz a községi és 
felekezeti rendes tanítók fizetési mini-
mumát 800, a tanítójelöltek ösztöndíját 
pedig 600 koronában állapítja meg. 
Elesik tehát az az izgatási anyagul szol-
gált vád, hogy az új törvény a tanítói 
fizetések dolgában egy jottával sem fog 
haladást fölmutatni az 1893. évi XXVI. 
t.-cikkel szemben. Ha hozzávesszük 
ehhez a 34. § abbeli intézkedését, hogy 
az illetékes iskolai főhatóság kívánsá-
gára a 800 korona minimumon fölül az 
az állam 1000 koronáig terjedhető fize-
téskiegészítésre is nyújt segélyt, vala-
mint a 35. § rendelkezését, mely sze-
rint az eddigi öt korpótlék helyett 
6 korpótlék illeti meg a tanítót : lehetet-
len a határozott haladást nem konstatál-
nunk, s aki ellenkezőt állít, az félre-
vezeti a tanítóságot. 

Szívesen ismerjük el, hogy a tanító-
ság — kivált a képzett ós népnevelő 
kötelességeit híven és pontosan teljesítő 
tanítóság — ennél többet is érdemelne, 
de a javaslat indokolása szerint a VI. 
egyetemes tanítógyűlés megbízásából a 
M. Tanítók Orsz. Bizottsága részéről be-
terjesztett Emlékirat kívánságainak meg-
felelőleg a szükséglet összesen 23,855.600 

korona volna, ez pedig — az indokolást 
idézve — „pénzügyileg kivihetetlen", és 
„figyelembe véve azt, hogy az állami 
és törvényhatósági tisztviselők, a községi 
és körjegyzők fizetésjavítása, hozzászá-
mítva a lelkészek állami kongrua-kiegé-
szítését, összevéve kerek 23 millió 
koronát vett igénybe, méltányosan nem 
is követelhető." 

Elismerve tehát a tényleges haladást, 
ebbe bele kell nyugodnunk, annyival is 
inkább, mivel a javaslat további szaka-
szai oly rendelkezéseket tartalmaznak, 
amelyeket lapunkban is gyakran szóvá 
tettünk, de eddig hasztalan sürgettünk. 

íme: „a tanítói fizetés egy részének 
terményekben való kiszolgáltatása csak 
oly föltétel alatt engedtetik meg, ha 
ezen terményeket az iskolafönntartó a 
tanító közbejötte nélkül szedeti be és dőre 
megállapított időközökben és élőre megállapí-
tott mennyiségben szolgáltatja ki a taní-
tónak, még pedig úgy, hogy az évi 
utolsó részletet legkésőbb az év november 
hava végén átadja." Sok kellemetlenség-
nek fogja elejét venni ez a 38. szakasz. 
A 40. §, mely szerint ezentúl az el. 
népiskoláknál csak rendes tanítói állások 
rendszeresíthetők s az egyes osztályok 
önálló vezetése tanítójelöltekre nem bíz-
ható : élét veszi az előadói tervezet 
nyilvánosságra kerülése után fölhangzott 
ama téves föltevésnek, hogy egyes iskola-
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fönntartók akár állandóan csak 600 
koronát fizethetnek majd tanítójuknak. 
Ez ki van zárva s különben is 600 K 
fizetésű tanító többé ebben az országban 
nem lesz. A 43. § értelmében úgy a 
községi, mint a felekezeti el. iskolák 
hatóságai kötelesek intézkedni, hogy a 
javaslat törvényerőre emelkedésétől szá-
mítandó 9 hónap alatt az iskoláikban 
alkalmazott rendes tanítók fizetését 
legalább is 800 koronáig biztosítsák, 
ha pedig erre nem képesek, kötelesek 

a közigazgatási bizottság út ján 
a hiány pótlására államsegélyt kérni. 
Ugyanez áll az évötödös korpótlékra 
nézve is s így minden magyarországi 
tanító törvényileg biztosítva lesz a jövő-
ben az iránt, hogy legalább 1400, illető-
leg 1600 koronával mehet nyugdíjba. 

Nagy megnyugtatására fog válni a 
tanítóságnak az 55. § abbeli intézke-
dése, hogy az államsegély nem mint 
eddig, az iskolaszéki elnök, de a tanító 
oievére utalványozandó ki az adóhivatal-
nál, amely azt a tanítónak évnegyedes 
előleges részletekben a kir. tanfelügyelő-
től láttamozott nyugtáira szolgáltatja ki. 

Ezek mind oly intézkedések, melyek-
ben a haladást csak az elfogultság nem 
látja. 

Csak helyeselnünk lehet azt (46. §.), 
hogy minden oly tanítói állás, melynek 
fizetéskiegészítésére államsegély enge-
délyeztetik. pályázat útján töltendő be 
s a pályázó okmányokkal köteles iga-
zolni. hogy a magyar nyélvet oktató-
képességgel bírja, valamint azt is (47. §.), 
hogy „ha az állam valamely községi 
vagy felekezeti iskola tanítójának fizetés-
kiegészítéséhez 120 koronát túlhaladó 
államsegéllyel járul, a tanító alkalma-
zasa a vallás- és közoktatásügyi minisz-
te r jóváhagyásától függ." 

A tanítók fegyelmi ügyeivel a 49. § 
foglalkozik. Ezt a szakaszt különösen 
nemzetiségi részről hevesen támadták és 
támadják, pedig csak helyeselni lehet 
a fegyelmi eljárás megindítását, ha a 

tanító a magyar nyelv tanítását elhanya-
golja vagy lanyhán teljesíti; ha a kormány 
által eltiltott tankönyveket használ; ha 
államellenes irányt követ; ha kivándor-
lási ügyekkel foglalkozik. Államellenes 
irány követéséért ezentúl még a nyug-
díjazott tanítókat is fegyelmi alá lehet 
vonni s esetleg nyugdíjuktól megfosz-
tani. 

Nagyon fontos része a javaslatnak a 
negyedik fejezet, mely a tanítóképzéssel 
és képesítéssel foglalkozik. Régi igazság 
lévén az, hogy „a tanító az iskola" : 
fölötte fontos az, hogy milyen képzés-
ben részesül a leendő tanító. 

A jövendő tanítói — prófétai tehet-
ség nélkül is megjósolhatjuk — erős 
biztosítékai lesznek a magyar nemzeti 
iskolának, mert nemcsak hogy a nem-
magyar nyelvű tanítóképzőkben is ma-
gyar nyelven kell tanítani a magyar 
nyelvet és irodalmat, Magyarország tör-
ténetét, földrajzát és alkotmányát, hanem 
még inkább, mivel a tanítóképesítő szak-
vizsgálat nyelve magyar lesz. 

Olvasóink már az előadói tervezet és 
a törvényjavaslat ismertetéséből tudják, 
hogy a jövőben a tanítói képesítő vizs-
gálat tanítóképesítő alapvizsgálatból és 
tanítóképesítő szakvizsgálatból fog állani. 
Ez utóbbinak célja az lesz, hogy az 
állami tmítóképesítő szakvizsgáló - bizottság, 
mely előtt ez a vizsgálat leteendő, 
„kipuhatolja a szoros értelemben vett 
tanítói szakműveltséget, tanítói és ne-
velői készséget," Ez a két vizsgálat, 
továbbá az 58. § abbeli intézkedése, 
hogy a tanító- és tanítónőképzőkbe a 
jelölteket csak a felső nép-, a polgári, 
felsőbb leány- vagy a középiskola négy 
évfolyamának elvégzése alapján lehet 
fölvenni és fölvételi vizsgálatok alapján 
— a tanítói szaktanácskozás kívánsá-
gához képest — többé nem : emelni 
fogják a tanítók szellemi színvonalát s 
ezzel a tanítóság tekintélyét is. 

Az alapvizsgálatról nyert bizonyít-
vány, mely általában magyar nyelven 
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adandó ki, az illető tanítójelöltet el. 
népiskolai tanítói állás ideiglenes Letölté-
sére jogosítja, azonban az alapvizsgála-
tot tett tanítójelölt legföljebb csak két 
érig működhetik mint ideiglenes tanító 
és az iskolafönntartók ilyen tanítójelöltet 
még ideiglenesen sem alkalmazhatnak kétszer 
egymásután. Rendes tanítónak bármilyen 
jellegű el. népiskolához ezentúl csak azt 
lehet alkalmazni, aki a képesítő szak-
vizsgálatot állami vizsgáló-bizottság előtt 
sikerrel letette. 

Szakvizsgálatra természetesen csak 
egy, legföljebb két évi tanítói gyakor-
lat után lehet jelentkezni. 

Ezek a rendelkezések a törvény 
életbeléptét követő négy iskolai év el-
teltével lépnek csak életbe, de „addig 
is tanítói oklevelet senki sem nyerhet 
és tanítóul, még ideiglenes minőségben 
is, senki sem alkalmazható, aki a magyar 
nyelvet beszédben és írásban annyira el nem 
sajátította, hogy azt a népiskolában kellő si-
kerrel taníthassa és aki magyar állampol-
gárságát nem igazolja." 

Az ötödik fejezetből, mely as állami 
tanfelügyeletről szól, kiemeljük, hogy a 
javaslat törvényerőre emelkedése után 
egy év múlva csak az nevezhető ki 
népiskolai tanfelügyelővé, aki az eddig 
megkívánt elméleti és gyakorlati képe-
sítettség birtokában a tanfelügyelői szak-
vizsgálatot letette. Tehát amit a tanítói 
szaktanácskozáson majdnem az összes 
fölszólalók helyeseltek, azt a miniszter 
bevette a javaslatba. A népiskolai ta-
nító elől sincsen ennélfogva elzárva a 
tanfelügyelői pálya, ha megszerzi a ma-
gasabb kcpesítést. 

A hatodik fejezet vegyes intézkedéseket 
tartalmaz, melyek közül szó szerint 
idézzük a 91. §-t: „Aki anélkül, hogy 
arra törvényes joga volna, valamely 
nyilvános iskola tanhelyiségébe a tanítás 
ideje alatt a tanító, vagy a tanhelyiséggel 
rendelkező beleegyezése nélkül bemegy és a 
tanítást azáltal, hogy onnét az illető 
tanító fölhívására azonnal el nem távozik, 

vagy szándékosan bármely más módon 
megzavarja; — nemkülönben az is, aki 
az iskola bármely helyiségében a tanulók 
előtt erkölcstelen, vagy oly kifejezést hasz-
nál, illet/ve oly magaviseletet tanúsít, mely a 
tanulók erkölcsi érzületét, vagy az iskola te-
kintélyét sérti vagy kisebbíti, — amennyi-
ben súlyosabb beszámítás alá eső bün-
tetendő cselekmény nem forog fönn — 
kihágást követ el és 50 koronáig ter-
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő. A 
tanító erre vonatkozó panaszát az 
iskolai helyi hatóság (iskolaszék, gond-
nokság) útján terjesztheti elő." 

A fönnebbiekben tárgyilagosan ismer-
tettük dr. Berzeviczy törvényjavaslatát 
s ugyancsak tárgyilagos ítélettel elmond-
hatjuk, hogy ez a javaslat minden tekin-
tetben haladást jelöl népiskolai törvényhozá-
sunkbcm. Ezt immár a javaslat eddigi 
ellenzői is elismerik. 

A javaslat gondos átolvasása után 
különösen két mozzanat ragadta meg 
figyelmünket. Az egyik az, hogy dr. 
Berzeviczy miniszter a mi — kedvezők-
nek épen nem mondható — hazai 
viszonyainkra való bölcs tekintet mel-
lett is erősen kidomborítja javaslatában 
mindazt, ami népoktatásunk föllendíté-
sének eddig akadálya volt s a magyar 
nyelvet is behelyezi abba a jogába, ahol 
nem - magyar ajkú polgártársainkkal 
szemben voltaképen kötelességeket kell 
teljesítenie. A másik az, hogy a tanító-
nak is jobb helyzetet teremt az eddi-
ginél úgy anyagi, valamint erkölcsi 
szempontból. 

Lehetnek és vannak is, akik általában 
és főleg ez utóbbi tekintetben szerették 
volna, ha a miniszter radikálisabb lépé-
sekre szánja el magát, de még azok 
sem tagadhatják, hogy a fokozatos hala-
dás elve a törvényjavaslat majdnem 
minden szakaszában érvényesült. A taní-
tói fizetést illetőleg az 1898 : XXVI. 
t.-cikkhez képest, mely a minimumot 
eléggé sajnálatosan 300 írtban állapí-
totta meg, a javaslat az 1000 koronára 

45* 
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kiegészíthető 800 K minimumával szin-
tén tagadhatatlan haladás. Ennél is 
fontosabb azonban az a készség, hogy, 
mihelyt az ország pénzügyi helyzete 
megengedi, a tanítói fizetések újabb 
megállapításával ismét hajlandó lesz 
foglalkozni kormány és törvényhozás 
egyaránt. 

Az az ellenvetés, hogy az 1000 ko-
ronára való fizetéskiegészítésnek aka-
dályai lesznek, meg nem áll; mert, hogy 
a közoktatásügyi minisztérium tanítói 
fizetéskiegészítést alapos ok nélkül meg-
tagadott volna: az 1893 : XXVI. t.-c. 
életbelépte óta nem volt rá eset. Az 
persze természetes, hogy ahol az állam 
hivatalos nyelvének tanítása körül ha-
nyagságot lát, oda nem siet pénzbeli 
támogatásával. 

Mindent egybevetve, az egész mag var 
sajtóval együtt mi is élénken óhajtjuk, 
hogy dr. Berzeviczy törvényjavaslata 
— mellyel miniszterünk világosan be-
bizonyította, hogy a népoktatás ügyének 
emelését ő is elsőrendű állami föladatnak 
tekinti — mielőbb törvényerőre emel-
kedjék. Hasznát az új törvénynek nem-
csak a népoktatás ügye, de mi tanítók 
is rövidesen látni fogjuk. 

A törvényjavaslatot dr. Berzeviczy 
miniszternek a kultúra iránt érzett 
meleg szeretete és hazafisága sugallta 
s ezért minden magyar tanító, sőt min-
den magyar ember köszönettel tartozik 
neki. De köszönet illeti Halász Ferenc 
min. tanácsost is, aki minisztere nemes 
intencióit és utasításait a népoktatás 
iránt érzett lelkesedésével juttatta ki-
fejezésre. 

Egy tanító. 

r 

Allaiui költségvetés. 
(Befejező k ö z l e m é n y . ) 

Az állami elemi népiskoláknak 1905. évi 
előirányzata összesen 8,546.508 korona, 
vagyis 1,583.648 koronával több, mint 
1904-ben. Ebből személyi járandósá-
gokra elő van irányozva 7,246.508 

( 1,537.648 korona), dologi kiadásokra 
900.000 (+- 46.000 korona), új állami 
iskolák fölállítására 100.000 K., végre 
új állami iskolák épületeinek létesítésére 
kölcsön útján beruházandó 300.000 Iv. 

A személyi járandóságokra előirány-
zott 7,246.508 korona a következő 
részletekből áll: Az állami tanítók lét-
száma 4900, tehát 400-zal több, mint 
1904-ben. Ezeknek fizetése, illetőleg az 
1904 : I. törvénycikk alapján járó sze-
mélyi pótléka összesen kitesz 5,565.312 
K-t: még pedig 42 állás 1800 K-val, 
1, 1712 K-val. 5, 1700 K-val, 216, 
1600 K-val, 53, 1500 K-val. 578, 1400 
K-val, 298, 1300 K-val, 754, 1200 
K-val és 2953 állás 1000 K-val. 

Lakpénzekre elő van irányozva 908.400 
korona, még pedig 21, 600 K-val, 6, 
400 K-val, 100, 360 K-val, 1448, 300 
K-val, 200. 240 K-val és 1875 állás 
200 K-val. Igazgatói pótlékokra kell 
93.218 korona, ebből 2, 400 K-val. 60, 
300 K-val, 100, 200 K-val és 300 
igazgatói pótlék 100 koronával. 

Tanítók és tanítónők évötödös pótlé-
kaira 538.000 korona; az 1904. évi I. 
törvénycikk alapján az 1905. évben 
esedékessé váló személyi pótlékok többle-
tére 80.292 K: a székesfővárosban és 
környékén, továbbá Fiúméban alkal-
mazott családos tanítók működési pótlé-
kára 50.000 korona van előirányozva. 

Egy hitoktatói állás rendszeresítve 
van 2000 korona fizetéssel és 420 K 
lakpénzzel. Ezenkívül hitoktatók díjaira 
elő van irányozva 70.000 korona. Meg-
jegyezzük, hogy a hitoktatói tisztelet-
díjak túlnyomó része külön az illető 
iskolák költségvetéseiben van előirá-
nyozva. 

A személyi járandóságok egyéb, kisebb 
tételei a következők: tűzifa és egyéb 
váltságokra 3856 korona, útiátalányokra 
3000 K, szolgák díjazására 3650 korona. 

Új állami iskolák fölállítására, mint 
minden évben, úgy 1905. évre is 100.000 
korona van előirányozva, amelyből a 
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mintegy 250 tanítói állással megnyi-
tandó új állami iskoláknak 1905. évi 
szeptember-december havi szükségletei 
nyernek fedezetet. 

Az állami elemi népiskolák bevételei, 
amelyek az illető községek évi pótlé-
kaiból keletkeznek, 1905. évre 819.355 
K-val vannak előirányozva. 

A községi, felekezeti és magán népiskolák 
segélyezésére összesen 4,767.500 korona, 
vagyis 1,660.000 K-val több van elő-
irányozva, mint 1904. évben. Ebből 
községi iskolák segélyezésére jnt 346.000 
korona. Legnagyobb emelkedést mutat 
a felekezeti és községi elemi népiskolák 
tanítóinak illetmény kiegészítésére elő-
irányzott 4,360.000 K ( + 1,660.000 
korona), mert ebből 1,500.000 korona 
az új népoktatási törvény életbelépte 
után a községi és felekezeti tanítók 
fölemelt fizetésének 1905. évben esedé-
kessé váló többletére fog fordíttatni. 

Testületek, egyletek és magánosok 
által fönntartott intézetek, valamint 
egyéb népnevelési egyesületek segélye-
zésére 61.500 K van előirányozva. 

A kisdedóvás 1905. évi összes kiadása 
989.539 K-val van előirányozva, amely 
összeg, szemben az 1904. évi előirány-
zattal. 124.119 K emelkedést mutat. 

Állami kisdedóvodák és menedék-
házak személyi járandóságai összesen 
671.539 K; amelynek részletei követ-
kezők : A kisdedóvónői állások összes 
létszáma 500, tehát 50-el több, mint 
1904. évben. Ezek közül 1. 1300 K-val, 
11. 1200 K-val, 4, 1100 K-val, 81, 
1000 K-val és 403, 900 K-val. Ezeken 
kívül egy mintaóvó 1600 K-val. Van 
továbbá 30 menedékház-vezetőnő, még 
pedig 1. 800 K-val, 1, 600 K-val és 
28, 480 K-val. Fizetés és az 1904. évi 
I. törvénycikk alapján kijáró személyi 
pótlékok főösszege 467.833 K; lakpén-
zekre 41.500 korona; egyéb pótlékokra 
42.080 K; dajkatartási átalányokra 
109.800 K; menedékház-vezetőnők díja 
15.480 K. 

A meglevő kisdedóvodák dologi ki-
adásai 120.000 K. 1905. évben fölállí-
tandó új kisdedóvodák költségei 38.000 
korona, amelyből 40—45 kisdedóvoda 
szerveztetik olyan népesebb állami elemi 
népiskolával szerves kapcsolatban, ame-
lyek nemzeti községekben vannak föl-
állítva. Egyáltalán szigorúan követett 
elv, hogy állami kisdedóvoda csak olyan 
községben szervezhető, ahol az állami 
kisdedóvodából magyar tannyelvű isko-
lába lépnek át a gyermekek. 

Községi, testületi és magán kisded-
óvodák segélyezésére 80.000 korona; 
kisdedóvodai épületek helyreállítására 
és átalakítására 30.000 K, végre kisded-
óvodai kisebb építkezésekre 50.000 K 

van előirányozva. 
A gazdasági ismétlő-iskolák összes költ-

ségei 1905. évben már 215.983 K-ra 
emelkednek. Szaktanítók illetményeire 
elő van irányozva 84.983 K; a szak-
tanítók összes száma 47, még pedig 6, 
1400 K-val és 41, 1200 K-val és meg-
felelő lakpénzzel; közülök 10 szak-
tanítónő van fölvéve egyenként 1000 K 
fizetéssel és 200 K lakpénzzel. 

Gazdasági ismétlő-iskolák segélyezé-
sére elő van irányozva 114.000 K; 
gazdasági ismétlő-iskolai gyakorlati te-
lepek fölszerelésére 5000 K; gazdasági 
szemléltető képek és könyvekre 6000 
korona; a kézimunkára nevelő országos 
egyesület segélye 6000 K. 

Népnevelési intézetek közös szük-
ségleteireösszesen 1,033.100 korona van 
előirányozva, amelynek részletezése a 
következő : 

Állami iskolák épületeinek átalakítá-
Sctl'cl/ 6S helyreállítására, ületőleg kibőví-
tésére, valamint az ezzel járó mérnöki 
és egyéb költségekre 150.000 K. Jutal-
makéssegélyekre 6 6.000 K Tankönyvek 
és taneszközök előállítására 120.000 K. 
Ifjúsági könyvtárak szervezésére és az 
ifjúsági könyvtári bizottság költségeire 
(elnök tiszteletdíja 1000 K, előadó 
tiszteletdíja 1000 Iv, tagok jelenléti 
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díja BOOO K) 20.000 K. Országos tan-
szer-múzeum költségeire 7000 korona. 
Helyettesítésekre, óradíjakra és a nép-
nevelési intézetek egyéb közös költ-
ségeire (közte egy szolgálattételre ren-
delt számtanácsos illetménye 4 6 0 0 K) 
260.000 K. Tanítói gyűlésekre meg-
jelenő tanítók útiköltségeire és napi-
díjaira, valamint jutalomdíjakra 40.000 
korona. A néptanítók nyugdíjintézete 
segélyezésére az 1875 : XXXII. t.-cikk 
86. §-a alapján 300.000 K. Néptanítók 
Lapja kiadására 21 .400 K. A „Gazda-
sági Ismétlő Iskola" című lap kiadására 
10.000 K. A néptanítói árvaház és a 
munkácsi tanítói internátus segélyezé-
sére (két nevelő segédtanár fizetése 
egyenként 2000 K és" 300 K lakpénz, 
az internátus fönntartására 3500 K, 
továbbá a budapesti és kolozsvári 
Tanítók Háza segélyezésére 4000 K, 
illetve 8 0 0 0 K) 20.100 Iv. A délmagyar-
országi tanítóegyesület temesvári inter-
nátusa számára 2000 K. Népoktatási 
statisztikai költségekre 10.000 K. A 
predeali állami elemi iskolával kapcso-
latos internátus költségeire 6600 K. 

Megjegyezzük, hogy a munkácsi állami 
középiskolával kapcsolatos tanítói inter-
nátus egyéb fönntartás.! költségei nem 
itt, hanem a középiskoláknál van elő-
irányozva a következő tételekben : 
házbér 5600 K; élelmezés 19.400 K; 
fűtés és világítás 1950 K; egyéb szük-
ségletek 750 korona, összes dologi szük-
séglet 27.700 korona. 

* 

A népoktatás állami előirányzata az 
utóbbi 10 év alatt rendkívül nagy 
emelkedést mutat. 1895-ben ugyanis 
állami elemi népiskolákra 1,860.000 K, 
községi és felekezeti iskolákra 1,461.384 
korona; kisdedóvásra 340.000 K: nép-
nevelési közös szükségletekre 324.000 
korona és tanfelügyelőségekre 491.650 
korona, összesen tehát népoktatási cé-
lokra 4,417.034 Iv volt előirányozva. 
Ezzel szemben 1905. évre állami elemi 

népiskolákra 8,546.508 Iv; községi és 
felekezeti iskolákra 4,767.500 korona; 
kisdedóvodákra 989.539 K; gazdasági 
ismétlő-iskolákra 215.983 K; népneve-
lési közös szükségletekre 1,083.100 K; 
tanfelügyelőségekre 776.472 K; összesen 
16,379.102 korona van előirányozva. 
Tíz év alatt tehát népoktatási célokra az 
állami költségvetésben előirányzott összeg 370 
százalékkal emelkedett. 

Tanítóképző-intézetek felügyelete. 
(Befejező közlemény.) 

Különös figyelmet érdemel a képző-tanár 
uraknak azon hangzatos érve, hogy a tanítás 
egysége érdekében szükséges a tanítóképző-
intézeteket közös felügyelet alá helyezni. Tagad-
hatatlan, hogy e jelszó igen szépen hangzik, 
de csak addig, amíg nem gondolkozunk fölötte. 
Eszerint legyen egység, hogy minden tanító-
képző-intézet egy és ugyanazon ismeretek 
nyújtásával az egész ország számára egy és 
ugyanazon műveltségű tanítókat neveljen ! 

Hátha ez a Magyarország mindenütt egy és 
ugyanazon nyelvet beszélő, ugyanazon művelt-
ségű, egyként gondolkozó és ugyanazon szoká-
sokkal bíró lakosokból állana, e? az egységes 
tanítóképzés nem is volna rossz; minthogy 
azonban valamennyiünk élénk sajnálkozására 
ez nem így van, s minthogy általános tapasz-
talat szerint a tanító csakis akkor működhetik 
eredményesen, ha vidéke lakosságának nyelvét, 
szokásait, gondolkozását, sőt érzéseit is ismeri 
s tudja : a tanítóképzés egységesítése, vagy 
helyesebben egyöntetűsége nem volna egyéb, 
mint tervszerűleg oly tanítókat nevelni, akik 
minthogy az általános az egyesnek ellentéte — 
mindenre egyiránt kitaníttattak ugyan, de azért 
nem illenek be sehová. 

Mivel azonban a képző-tanár urak — ritka 
kivétellel — az elemi iskolát csak híréből 
ismerik, engedjék meg, hogy az iskolai élet 
köréből egy-két tapasztalati tényre hívhassam 
föl figyelmüket. Így a tapasztalat azt mutatja, 
hogy az a körösi vagy félegyházi tanítójelölt, ha 
nemzetiségi vidékre kerül, nemcsak azért nem 
tud eredményt elérni az iskolában, mert tanít-
ványai nyelvét nem érti, ezt egy-két hó alatt 
elsajátíthatja, hanem mivel tanítványainak 
lelkülete idegen előtte; nem ismeri a szülők 
gondolkozását, észjárását, szokásait s nem képes 
se ellensúlyozni, se irányítani a család befo-
lyását tanítványai gondolkozására ! Vagy ott 
vannak a legközelebb megmagyarosított váro-
sok iskolái ; ki tette nekünk ezekben a leg-
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nagyobb szolgálatokat ? Korántsem az oda 
bekerült magyar ifjak, lianem azok a „sváb" 
tanítók, akik a lakosság bizalmát épen azért 
bírták, mivel annak nemcsak nyelvét, de gon-
dolkozását és szokásait is jól ismerték, műkö-
désüket ahhoz alkalmazták s a talajt a magyar 
tanítók számára előkészítették. 

Hogy a más vidékek szellemében nevelt 
tanítókkal mily kevéssé lehet célt érni, mu-
tatja a lengyelek példája, kiknek a Rajna 
partjáról szállítja a hatalmas német kormány 
a tanítókat s 150 év utár. arra a meglepő ered-
ményre jutott, hogy az idegen tanítók mellett 
a lengyel faj fejlődése hatalmasabb és erősebb, 
mint a németé. 

Az ilyen megcáfolhatatlan tények elől 
csakis a képző-intézeti tanároknál látható s 
minden gyakorlati ismeretet nélkülöző egy-
oldalú elmélet zárkózhatik el, mely, mint egykor 
a szőrszál-hasogató theologusok testülete, mág-
lyára vagy börtönre ítéli a legelemibb igazsá-
gokat hirdető Galileit is. Nem a tanítóképzés-
nek kell egységesnek lennie, hanem a minden 
iskola és tanítás élé kitűzött célnak. Aki a 
tanítóképzés egységét hangoztatja, az üres 
frázist emleget, vagy számít arra, hogy az 
emberek nem gondolkoznak, hanem üres jel-
szavak után indulnak. Egységes tanítóképzéssel 
nevelhetünk ugyan tanítókat, mint ahogy képző-
intézéti tanárokat is nevelünk az elemi iskola 
ismerete nélkül ; hanem azok épp úgy fognak 
beválni tanítóknak, mint képző-intézeti tanár-
nak az, aki az elemi iskola metódusát csak 
leírásból ismeri, s azt a követelést, hogy a 
leendő tanítót tanítsák meg a tanítás mester-
ségére is, elavultnak, ósdinak nevezi. 

Mivel azonban engem nem ösztönöz az a 
vágy, hogy a képző-intézeti tanár urak ellen-
vetéseinek minden sorát cáfolgassam, sem azon 
szándék, hogy őket, egykori kedves kartársai-
mat, meghurcoljam s egyedül az az aggodalom 
késztetett a tollíogásra, hogy azt a szerintem az 
egész népoktatást veszéllyel fenyegető mozgal-
mat, • mely a tanítóképzést a népoktatási fel-
ügyelet keretéből kiragadni akarja, gyenge 
erőmnek latbavetésével is megakadályozni segít-
sem: nem bocsátkozom tovább az ellenem föl-
hozott, de az ügy eldöntésére nyomatékkal úgy 
sem bíró, mert nem érdemleges érvek cáfo-
latába. Ezt pedig annál is inkább tehetem, 
mert a fölhozottak között oly ellenvetések is 
vannak, melyekről maguk a képző-tanár urak 
is tudják, hogy ellenvetésnek fölhozhatok ugyan, 
de mint érvek meg nem állanak. így pl. mikor 
azzal akarnak érvelni, hogy miért nem irányí-
tották a tanfelügyelők eddig is a képzőinté-
zetek működését? holott jól tudják, hogy a 
2 év előtt életbeléptetett képző-intézeti rend-

tartásig a tanfelügyelőknek semminemű intéz-
kedési joguk sem volt a képző-intézetekben stb. 
Ezen, szerintem csak üres szalmacséplés helyett 
inkább egy nagyon is megfontolást érdemlő 
körülményre hívom föl a képző-intézeti tanár 
urak figyelmét. 

Hosszas tanfelügyelői működésem tartamán 
az ország különböző részein alkalmam nyílt 
igen sok jó tanítót megismerni. Mint volt képző-
intézeti tanárt, mindenkor érdekelt megtudni 
azt, hogy az illető miképen lett jó tanítóvá. 
És 100 eset közül 99-szer ezt a stereotip vá-
laszt kaptam : „Mikor a képzőből kikerültem, 
éveken át hiában erőlködtem, az iskolában 
eredményt fölmutatni nem tudtam. Sok hiába-
való fáradozás után elmentem egyik jóhírben 
álló kollégámhoz, elnéztem, hogy csinálja ő a 
dolgot ? Elkezdtem őt utánozni, sutba vágtam 
mindazt, amit a képzőből hoztam s ami csak 
arra való volt, hogy megzavarjon, azután saját 
keserves kínlódásom árán lettem azzá, ami 
vagyok." így beszél valamennyi, pedig egyiknek 
sem áll érdekében a képző-intézetekről rosszat 
mondani ! 

Ilyen tapasztalatok után, melyeket megsze-
rezhet magának bárki, aki nem átall tanár 
létére valamely tanító iránt érdeklődni, kér-
dezem én : lehet-e jónak nevezni az olyan 
tanítóképzést, melyet mindenkinek le kell előbb 
ráznia magáról, hogy jó tanítóvá lehessen ? És 
elég-e ennek mentségére azt fölhozni, hogy a 
képző-intézeti tanárok fontosabbnak vélik az 
elméleti képzést, mint a gyakorlati tanítást ? 
De ettől eltekintve, ki kárpótolja az egyes 
tanulót, az iskolafönntartó lakosságot, a nem-
zetet és az egész országot azokért az évekért, 
amiket a képzőkből kikerült kész tanítók el-
vesztegetni kénytelenek addig, amíg saját ere-
jükből megtanulnak jól tanítani, holott ezt már 
a képző-intézetből kellett volna magukkal 
hozniok? Van-e elegendő mentség erre? 

És épen azért, mert én a jó tanítóképzést 
elsőrangú állami érdeknek tekintem, a jó tanító-
képzést pedig abban látom, hogy képző-inté-
zeteinkből értelmes és a helyi követelmények-
nek megfelelő tanítók kerüljenek ki, ez pedig 
csak azzal biztosítható, ha a képzők az egyes 
vidékek kultúrharcának vezetői, a tanfelügye-
lők vezetése alatt hagyatnak : ismét csak azt 
kell hangoztatnom : ne a képző-intézeteket 
vegyük ki a tanfelügyelők vezetése alól, hanem 
a képző-tanárok képzését reformáljuk mielőbb, 
s mondjuk ki élv gyanánt, hogy ne lehessen 
az képző-intézeti tanár, aki maga nem volt 
gyakorló tanító! 

(Temesvár.) Sebesztha Károly. 

-^>£<3® 
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Téli esték. 
A hosszú téli esték maholnap itt lesznek. 

Ezeket szoktuk szánni a szórakozásnak, amely-
ben a nyári munkás napokon kevésbé van 
részünk. A téli időben pihen a falu népe is, 
hogy erőt gyűjtsön akkorra, ha beköszöntött 
a kikelet. De míg a városi ember talál ma-
gának elegendő helyet, ahol nemesen elszóra-
kozhatik, a falusi igen sok községben bizony 
hiában keresne. Egyedüli hely a korcsma, ahol 
az összejövetelek történnek beszélgetés, érint-
kezés céljából. 

Ezt pedig nem mondhatjuk megfelelő össze-
jöveteli helynek. Gondoskodni kell tehát 
olyanról, ahol az emberek az est-ebéd elköl-
tése után elszórakozhatnak, tapasztalatokat 
gyűjthetnek, amellyel a jövő küzdelmeiben 
aztán sikeresebben helyt állhatnak. Sajnálatos 
körülmény az, hogy Magyarországon még ma 
is találkoznak olyan vármegyék, amelyeknek 
faluiban nincsen egyetlen gazda- vagy olvasó-
kör. így aztán a falu népe, mert hát társas 
életet élünk és az érintkezést keressük, tisztán 
a korcsmára van utalva. A legjózanabb ember 
is, csupa unalomból rászokik a korcsmázásra, 
az ivásra, korhelykedésre. S míg a falu népe 
ezen az úton mindinkább sülyed erkölcsileg és 
vagyonilag is; a korcsmáros, aki vagyon nélkül 
jött a faluba néhány évvel azelőtt, már veszi 
össze a korcsmázás miatt elárverezésre került 
földeket és nagy gyorsan első ember lesz a 
faluban. És mindennek legtöbbször az az oka, 
mivelhogy a falusi ember is szórakozni akar. 

Mennyivel mások ott az állapotok, ahol a 
gazdakör vonzza magához a téli estéken a falu 
népét. Olvassa, vagy a többi gazdatársnak 
fölolvassa az egyik a helyes irányú gazdasági 
újságokat. Lelkük nemesedik, akaraterejük nő, 
jellemük szilárdul, megacélosodik az akadályok 
legyőzésére. Nem kezdi ki a testet, lelket a 
mérges ital ; jót tanul ; a hasznos és mulattató 
könyvek tartalma foglalja el gondolatvilágát. 

A szociális bajok rendesen ott keletkeznek, 
ahol a nép lelki világának gondozására mitsem 
adtunk. Ahol a népet neveltük arra, hogy a 
változó gazdasági viszonyokkal számolni tudjon, 
ott, ha van is elégedetlenség, nem olyan az, 
amely a társadalmi korlátok élete ellen minden 
pillanatban kész a harcra. Muló baj csupán, míg 
ott, ahol a korcsmáros neveli az emberekbe bele 
a nemtelen törekvéseket, állandó a veszedelem. 

A bomlás csirái erősen fejlődnek a falu éle-
tében. Ki kell ezeket irtani, ameddig nem 
adnak nagyobb gondot. A magyar tanítóság 
általában mindenkor résen állott, megtette 
hazafias buzgalommal a kötelességét, ha nem 
bíztatták is erre. Sok azonban tart attól, hogy 

az újítások egyesek ellenszenvével, sőt talán 
gúnnyal is találkoznak és azért a bomlás 
csiráinak az irtásához nem mer hozzáfogni. Ne 
feledjük azt, hogy az igaz eszmék, mielőtt 
diadalmaskodtak, mindig számtalan gáncsnak 
voltak kitéve. Az embernek már a vérében 
van, hogy inkább hajlik a romlás, mint a ne-
mesebb irány felé. 

Kicsinyes dolgok azonban nem szabad, hogy 
eltérítsenek bennünket attól, hogy az egyszer 
megismert igaz ügyet szívvel-lélekkel szol-
gáljuk. Ha nincs a fáluban nemes szórakozásra 
alkalmas hely, ott haladék nélkül megalakí-
tandó a gazdakör. Olyan egyszerű eszközökkel 
létesíthető ez, hogy igazán nem kell hozzá 
más, mint egy kis kezdeményező jóakarat és 
néhány értelmesebb gazda támogatása. 

A magyar faj helyes szervezésének keresztül-
vitelénél bizonyosan számítunk első sorban a 
tanítóságra. Nem ismeretlen az ál-apostolok 
garázdálkodása, akik konkolyt hintenek a nép 
közé, amerre csak járnak, épen azért a jóra 
vezető munkának sem szabad késnie. A Magyar 
Gazdaszövetség, a falusi gazdakörök irányító 
központja készséggel jár kezére e tekintetben 
a hazafias tanítóságnak. A Gazdaszövetség 
elnöke Darányi Ignác, volt földmívelésügyi 
miniszter, akinek neve már magában is elég 
buzdító lehet arra, hogy a tanítóság lelkesedéssel 
karolja föl a gazdakörök szervezésének ügyét. 

A Gazdaszövetség egészen ingyenesen küld, 
aki eziránt hozzá fordul, a gazdakörökre és a 
szövetkezetekre vonatkozó mindenféle tájékoz-
tató, téli fölolvasásokra alkalmas népszerű 
nyelven irott füzeteket. Tanácsot, útbaigazítást 
ad a gazda-társadalom körében előforduló 
bármely ügyben és a kötelékébe tartozó gazda-
és olvasókörök részére, amelyek erre megfelelő 
érdemet szolgáltattak, teljesen ingyenes gazda-
sági és szórakoztató könyvekből álló nagy 
népkönyvtárt eszközöl ki. A tanítóságban tehát 
nem kell más, csak egy kis jóravaló buzgalom 
és a falu társas életét kiszabadíthatja a 
korcsma egészségtelen gőzéből. Ahol nincs még 
a faluban ilyen általános művelődést szolgál«), 
erkölcsöt fejlesztő társaskör, ott alakítani 
kell ilyent, de a már működő olvasókörök is 
valamennyien okosan teszik, ha keresik az 
érintkezést a kisgazdák érdekeit oly annyira 
szivén viselő Gazdaszövetséggel. Egészséges 
gazda - közvélemény csak úgy teremthető, 
hogyha a kisgazdák szervezeteik útján igye-
keznek közösen gondolkozni. A magyar tanító-
ság ezideig való munkálkodásával is rászolgált 
a dicséretre, hisszük, hogy ezután még foko-
zottabb mérvben dolgozik azon, hogy a faluban 
egészséges irányú közszelleinet teremtsen. 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 
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Szózat a magyar népnevelőkhöz. 
Szeretett pályatársaink ! Egy oly tárgyra 

vonatkozóan kérjük becses figyelmeteket és 
szíves közremunkálástokat, melynek reánk s az 
általunk szolgált közügyre, a magyar népne-
velés előhaladására kiváló s mindez ideig általán-
véve nem eléggé méltatott fontossága van. 

Azon idő óta, hogy hazánk törvényhozó 
testülete az első magyar közoktatásügyi mi-
niszter által benyújtott javaslat alapján az 
1868 : XXXVIII. törvénycikket megalkotta, a 
magyar népnevelésügy terén kétségen kívül 
nagy haladás történt ; de ha figyelembe vesszük 
azt, miszerint 1868 óta immár negyedfél év-
tized mult el és hogy nemzetünknek, ha jöven-
dőjét biztosítani akarja, a müveit nemzetek 
versenyében minden erejének megfeszítésével 
kell folyton-folyvást előbbre törekednie : a 
népnevelésünk dolgában eddig elért eredmé-
nyekkel azoknak, kik a magyar nemzetnek, a 
magyar népnek sorsát szívökön viselik, teljesen 
megelégedniük nem lehet. 

Ö o 
Hogy népnevelésünk a haladó kornak s 

nemzetünk életérdekeinek megfelelő arányban 
emelkedjék, erre mindenekelőtt szükséges, hogy 
a magyar néptanítói kar minden izében s min-
den irányban föladatának szinvonalán álljon. 
E föltételnek biztosítását munkálják mindazok, 
kik a magyar tanítóképzés célirányos berende-
zésének, a tanítók tisztességes anyagi ellátá-
sának s ez úton a tanítói állásnak a pálya-
választás pontján álló s hivatottsággal bíró 
ifjak előtt vonzóvá tételének érdekében fára-
doznak. 

De ha minden magyar néptanító teljes kész-
séggel végezi is a maga föladatát, mégsem 
remélhetjük a népnevelés munkájának a nép-
tanítói kar tudásával s buzgóságával arányban 
álló teljes sikerét, ha a népnevelésnek a tanítói 
testület körén kívül, eső tényezői a hozzájok 
fűzött várakozásnak nem felelnek meg. 

A néptanító összes szellemi és testi erőinek 
az ő nemes hivatására való szentelése mellett 
az eléje tűzött célokat csak úgy közelítheti 
meg, ha az egészségtan és pedagógia kívánal-
mainak megfelelő, jól berendezett tanítási helyi-
séggel rendelkezik s még ezek fölött : ha növen-
dékei az iskolát kifogástalan pontossággál láto-
gatjáh 

Hogy a népiskola azon föladatoknak, me-
lyeket a nemzet egészének s egyes tagjainak 
érdekei elébe állítottak, tisztességgel megfelel-7 O o o 
liessen, erre okvetlenül szükséges, hogy a 
tanítás meghatározott idejét tanítók és tanít-
ványok lelkiismeretes pontossággal fölhasznál-
ják. Az iskola látogatásának hézagos volta a 
tanító s tanítvány munkáját egyaránt meg-

nehezíti, a kivánt eredményt, az iskola mun-
kájának az életre kellő kihatását veszélyezteti 
s így a népnevelés érdekében egyesek, iskola-
fönntartók s az állam részéről hozott áldozatok 
is aránylag kárbavesznek. 

Azon szülő, ki iskolakötelezett gyermekének 
pontos följárásáról nem gondoskodik, első 
sorban saját gyermeke ellen, de ezenfölül a 
közérdek ellen is vétkezik, méltán rendeli tehát 
a törvény, hogy őt a megintés, dorgálás siker-
telensége esetén az arra illetékes közegek 
fokozatos pénzbírsággal is szorítsák szülői s 
hazafiúi kötelességének teljesítésére. 

Köznépünk nagyrésze még ma sem áll azon 
az értelmi s erkölcsi színvonalon, mely őt a 
gyermek legszentebb jogai egyikének "vagy 
legalább a törvény parancsoló szavának tiszte-
letére képesítené. Az igazolatlan mulasztási 
eseteknek csak kis része az, mely a gyermek 
iskolakerüléséből származik s ezzel szemben 
gyakran előfordul az az eset, hogy a gyermek 
a szülő parancsszavára sírva marad el az isko-
lától. Az igazolatlan iskolamulasztások legna-
gyobb részének a szülők az okozói. Ósdi elő-
ítéletek, hibásan értelmezett takarékoskodás, 
képzelt vagy koholt szükség, sőt puszta ma-
kacsság stb. elegendők arra, hogy a gondatlan, 
elfogult, szűk látkörü szülők gyermekeik ön-
maguk, felebarátaik iránt való kötelességök 
teljesítését elhanyagolják. 

Akik nemzetünk szellemi, erkölcsi jólétének 
munkálására vannak hivatva, azoknak elmu-
laszthatlan kötelességük, hogy ezen beteges 
állapot megszüntetése érdekében a nép minden 
igaz barátjának támogatását igénybevéve, lan-
kadatlan erélyességgel közremunkáljanak. 

E kötelességnek teljesítése első sorban reánk, 
a magyar nép tanítóira, nevelőire vár ! 

Legelső kötelességünk, hogy a tanítási órák 
megtartásában mi magunk járjunk jó példával 
mindenek előtt. Arra törekedjünk mindenkor, 
hogy tanító, nevelő munkásságunk által az 
iskolát növendékeink előtt kedvessé tegyük, 
hogy a gyermek veszteségnek érezze azt, ha 
csak egy tanítási órát is elmulasztani kényte-
len. A szülőkkel való érintkezésünk alkalmával 
fölvilágosítással, buzdítással bírjuk őket arra 
az elhatározásra, hogy gyermekeik pontos isko-
láztatását elsőrendű kötelességöknek ismerjék. 
Ahol pedig a szép szó, a rábeszélés sikertelen 
maradt, ott ne takargassuk a mulasztásokat, 
hanem azokat törvényes megtorlás végett a 
maga helyén és idejében minden részrehajlás, 
ingadozás nélkül mutassuk ki. Ne legyen közöt-
tünk, ki hivatalos kötelessége teljesítésének ki-
kerülésével akarna népszerűségre vergődni, —-
aki megfeledkeznék arról, hogy ki az állam 
törvényének végrehajtását akadályozza, az nem 
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jó hazafi; mindegyikünk teljesítse férfias köte-
lességérzettél hivatalos és hazafias tartozásait, 
még ha ez bizonyos kellemetlenségekkél járna is ! 

De ha az ország sok ezer tanítója között 
nem akad egyetlen egy, ki minden lehetőt meg 
nem tenne a pontos iskolalátogatás előmoz-
dításának érdekében : a tanítók egyetértő, leg-
komolyabb törekvésének is szárnya szegődik, 
ha a népnevelés más tényezői nem teljesítik e 
téren kötelességeiket. 

S épen itt vannak a legszomorítóbb tapasz-
talataink ! Akik arra volnának hivatva, hogy a 
hanyag szülőket kötelességök teljesítésére szo-
rítsák, gyakran maguk is a kötelességszegők 
közé tartoznak ; de ha nem így van is : annál 
gyakoribb eset, hogy korlátolt fölfogásuk vagy 
kényelemszeretetük folytán a tanítók sürgető 
bejelentéseit kelletlenül, sőt ellenséges indu-
lattal fogadják, alattomos támadásokkal vagy 
nyilt üldözéssel viszonozzák. 

A népiskola dolgaiba a legtöbben beleavat-
koznak, sokan kivánnak azokban (gyakran a 
hozzá szükséges belátás hiányával is) rendel-
kezni ; de kevesen szeretnek a népnevelés 
oltárán áldozni, a körül fáradozni, s legkeve-
sebben vánnak azok, akik készek azt még 
kellemetlenségek elviselésével is szolgálni és itt 
a tanítót őszintén támogatni. 

A népiskola nevelő hatása érdekében az 
volna az eszményi állapot, ha a tanítónak az 
iskolamulasztások megtorlása dolgában egy szót 
szólnia, egy tollvonást tennie nem kellene, de 
ha már ez így nem lehet : nagyon kívánatos 
lenne, hogy a törvény a tanítót e tekintetben 
bármikor és bárhonnan jöhető méltatlan támadá-
sokkal szemben különös védelemben részesítse ! 

A helyzet alapos javidását csak úgy remél-
hetjük, ha a helyi elöljáróságokat, iskolaszéke-
ket már egyszer a legszorosabb ellenőrzés 
fogja kényszeríteni a törvénynek s a felsőbb 
hatósági rendeleteknek pontos megtartására. 

Törvényekkel, rendeletekkel bőven el voltunk 
látva eddig is. Törvénytiszteletre, kötelesség-
érzetre van szükség mindazon körökben, me-
lyek a végrehajtásra, az ellenőrzésre hivatva 
vannak. 

A népnevelés nem egy osztálynak érdeke, 
hanem az egész nemzetnek legfontosabb köz-
ügye. Ennek munkájából — ha teljes sikert 
akarunk — becsülettel ki kell venni a maga 
részét a nemzet, a társadalom minden rétegé-
nek. A csodák kora elmúlt, mai napság nagy 
dolgokat csekély eszközökkel bevégezni nem 
lehet. Ha a közreműködő erők nem állanak 
arányban a föladattal, úgy a valószínű ered-
mény: keserű csalódás. 

Talán sehol sem beszélnek annyit a nép-
nevelésről, mint nálunk. Népünket valóban 

nevelni kell; de nem szabad elfelejteni, mi-
szerint következetes szoktatás és jó példa a 
nevelésnek fő-főeszközei közé tartoznak. Hogyan 
várhatunk a köznéptől törvénytiszteletet, ha 
folyvást azt tapasztalhatja, hogy elnézésükkel, 
mulasztásaikkal épen azok adnak alkalmat a 
törvény megrontására, akik annak végrehajtá-
sára volnának hivatva ! ? 

Azon ellenvetés, hogy az iskolakötelezett-
ségre való törvényes rendelkezéseket a népre 
való tekintetből nem lehet vagy nem szabad 
szorosan alkalmazni, csak a kényelemszeretet-
nek, vagy a népnevelésügy lenézésének, kicsiny-
lésének szines takarója. A népre nem az iskola-
kötelezettség rója a legsúlyosabb terheket, az 
iskolakötelezettség első sorban épen a nép 
gyermekeinek érdekében (ennek védelmére) lett 
törvénybe iktatva : ezekből nem az következik, 
hogy a törvény ide vonatkozó g-át és az annak 
alapján kibocsátott rendeleteket nem lehet, és 
pedig a köznépre való tekintetből nem lehet 
végrehajtani. 

A népiskola rendszeres, jó, nevelő hatású 
munkát csak akkor végezhet; haza, egyház s 
emberiség iránt való sokoldalú kötelezettségei-
nek tisztességgel csak úgy felelhet meg, ha 
részére a sikeres munkásságnak összes alap-
föltételei biztosítva lesznek. Ennek az igazság-
nak tudása — azon módozatok keresése mellett, 
melyeknek segélyével a köznép gyermekeinek 
pontos iskolalátogatását könnyíteni lehetne — 
minden irányban erőink teljes mértékéig foko-
zott tevékenységre buzdítson mindnyájunkat. 
Hirdessük a népiskolai növendékek pontos 
iskolalátogatásának nagy fontosságát a szülők-
kel való érintkezésben, összejövetelekben, a 
sajtó terén, egyszóval : mindenütt, ahol csak 
erre alkalom nyílik, hogy ami aránylag még 
mindig keveseknek képezi meggyőződését, azt 
közvéleménnyé izmosítsuk. Kérjük föl erre 
a célra egyesületeink útján a hatóságok erélyes 
támogatását ; kérjük e tárgyra a magas kor-
mánynak becses figyelmét, hogy ha legköze-
lebb a népoktatás ügyére vonatkozó javaslat 
törvényhozási tárgyalás alá kerül és midőn az 
iskolakötelezettség végrehajtását szabályozó mi-
niszteri rendelet szerkesztésének ideje elérkezik: 
a magyar népnevelők fölszólalása a nagy cél-
nak megfelelően érvényesülhessen ! 

A pápai ev. reform, egyházmegyei tanító-
egyesület LXIII. közgyűlésének megbízásából i 
Tóth Kálmán, a pápai ev. ref. egyházmegye 
tanítóegyesület elnöke. Láng Mihály, áll. tanító-
képző-intézeti igazgató. Barabás Lajos, ev. ref. 
tanító. 

- e J O j ' O -
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Népiskolai munkánk eredménye. 
XVI. 

Népiskolai munkánk eredménytelenségének 
oka legelőször is a család. Hiszen jól tudjuk, 
hogy a nevelésben az oroszlánrész a családé, 
csak azután jön az iskola. Ha a gyermek ott-
hon rossz példát lát, rosszul szoktatják vagy 
épen nem törődnek vele ; ha a tanító alakját 
a családi körben mumusnak, ijesztőnek hasz-
nálják, munkáját becsmér lik, nevelői befolyását 
nem támogatják, sőt lerontják : akkor az iskola 
nevelői behatása teljesen megsemmisül. Nevelési 
tekintetben a családnak az iskolával véd- és dac-
szövetséget kell képeznie,egyhúronkellpendülnie, 
ha a gyermeket jó nevelésben akarják részesí-
teni. Ez pedig nincs meg, ki tudja, mikor létesül. 

Azután oka a környezet. Itt-ott szomszédok-
ban rossz családi élet látása, cimboraság rossz-
viseletű barátokkal ; majd erkölcstelen, káros 
behatások : mint pl. pikáns képek, kirakatok 
szemlélése, sikamlós történetek olvasása és 
hallgatása, a 0 fokra szállítják a népiskolai 
nevelés eredményét. 

Maga a mai társadalom erkölcsi irányzata 
is megölője, elsorvasztója a népiskolai nevelés 
bimbójának. Tapasztalhatjuk, hogy társadalmunk 
jelenleg épen nem gondol az iskolai neve-
lés eredményének ápolásával és fejlesztésével, 
mert hiszen eltűri, ha a gyermeket elviszik 
mindenfelé mulatni : bálba, színházba, orfeumba 
és korcsmákba. Ott azután szüleivel eszik, iszik, 
dalol és lát éktelen dolgokat. Ezek után nem 
is lehet csodálkozni, há az éretlen gyermeknek 
jókor kinyílik a szeme. Tessék most már ezt 
a gyermeket nevelni ! 

Magunkban is van hiba. A megélhetés ezer 
gondjával küzködve elkeseredünk, kimerülünk 
és egyikünk-másikunk a tanításon fölül talán 
annyit sem tesz meg, amennyit a nevelés érde-
kében megtehetne, Ez pedig tisztán a jóakaraton 
múlik. Nem mondom, mert az idő és alkalom 
is igen , sokat határoz. Sok tanítónak, kivált 
akik túl vannak terhelve, nincs ideje és alkalma, 
hogy a gyermekre nevelői befolyást gyakorol-
hasson. Sőt vannak olyanok is, kiknek nincs 
tehetségük, nincs rátermettségük a nevelésre, 
hiába lenne rá idő és alkalom. Normális viszo-
nyok között a nevelői tevékenység legelső és 
legfőbb rúgójának mégis a szorgalom és kedv-
szülte jóakaratot tartom, mert ha ez megvan, 
akkor megy a munka, és ne felejtsük, hogy az 
erős akarat minden akadályt legyőz; ha pedig 
nincs kedvünk, nincs akaratunk valamihez, 
akkor könnyedén odavetjük: „nincs időm", 
„nem tehetem", „roppant el vagyok foglalva" 
es más efféle mentséggel rázzuk le nyakunkról 
a munkát, és természetesen nincs eredmény. 

Munkánk eredménytelenségének oka továbbá 
nagy részben népoktatási intézményeink szer-
vezetében és kívánalmaiban rejlik. De főleg 
abban, hogy úgy a növendéket, mint a tanítót 
túlterhelik. Egy tanítótól, aki egy teremben 
négy Osztályban napi 5 óra alatt 60 — 120 

j gyermeket 30 tantárgyra tanít (a kézimunkát 
I nem is számítva), vagy egy más tanítótól, aki 

hat osztályban egymaga napi 5—6 óra alatt 
60—120 gyermeket összesen 53 tantárgyra 
(ennyi van 6 osztályban) oktat, még azt is 
kívánni, hogy növendékeit jó nevelésben része-
sítse, nagy túlzás. Hiszen ilyen esetekben lát-
hatjuk, hogy a tanítónak nevelésre alkalma, 
ideje és képessége a legjobb akarat, kedv és 
tehetség mellett sincs, mert az merőben fizikai 
es szellemi lehetetlenség. Sőt ilyen esetekben 
az a szegény tanító nemcsak a nevelési, hanem 
még a tanítási kívánalmaknak sem tehet eleget. 
Hát még ahol földfizetése lévén, gazdálkodni 
is kell a tanítónak, a gyermekek pedig ma-
gukra vannak hagyva ? Hol van itt a nevelés ? . . . 
Érről jobb nem beszélni ! 

Hiba van a népiskolák fönntartóiban is, mi-
vel a tanítókat nevetségesen csekély fizetéssel . 
látják el, akik aztán, hogy megélhessenek, mel-
lékes jövedelem után futkosnak reggeltől estig, 
az iskolai munkát pedig csak robotnak nézik. 
Örülnek, ha elvégzik az iskolai tanítást, eszük 
ágában sincs még azonfölül a gyermekeket 
megfigyelni és azok nevelésével foglalkozni, 
mert hiszen szaladniok kell privátára, a szövet-
kezetbe vagy a mezőre. 

Mindezeket a bajokat orvosolni kell, akkor 
lesz munkánknak eredménye. El kell tün-
tetni az okokat, akkor meg fog szűnni az oko-7 O ö 
zat is! A család fogjon kezet az iskolával. 
Egyik támogassa és folytassa a másik nevelői 
munkáját. A tanító ismerkedjék meg a szülék-
kel. Legalább havonta egyszer tartassék szülői 
értekezlet, melyen a szülő és tanító kölcsönö-
sen beszámol egymásnak a gyermek előhaladása 
és a reá gyakorolt nevelési eljárás eredménye 
felől. Ez másképen nem lehet ! A szülői • érte-
kezleteket be kell hozni az egész vonalon! 

A gyermeket óvjuk és tartsuk vissza rossz 
hírben álló családok, pajtások, erkölcstelen be-
hatású mulatóhelyek látogatásától, családi per-
patvarok, erkölcstelen beszédek hallgatásától, 
érzéki képek, festmények, szobrok nézésétől. 
A pikáns képkirakatokat egyáltalában el kel-
lene tiltani. A társadalom is a lábrakapott 
erkölcstelen irányzat elnyomásával, a tanító és 
család munkája után, folytassa a gyermek he-
lyes irányú nevelését. 

Az állam igen helyes irányban halad. Segélje 
ezután is az iskolafönntartót és tanítót. F oly-
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tassa nemes munkáját : az államosítást, hogy 
lassan mindnyájan egy födél alá kerüljünk. 
Lássa el több tanerővel-az iskolákat. Javítsa 
a tanítói fizetést. Adjon jutalmat az arra méltó 
tanítónak. Mindez nagyon ki fogja magát fizetni. 
Több tanító jobb fizetéssel, osztott iskolákban 
kevesebb gyermekkel, kevesebb tantárggyal és 
tananyaggal bíbelődve, több időt szentelhet a 
gyermek nevelésére is. 

Mindinkább előtérbe nyomul az a kívánalom, 
hogy a gyermek testi és szellemi nevelése mel-
lett az erkölcsi nevelésre nagyobb gondot kell 
fordítani. 

A játékdélutánokat jobb lenne a délelőtti 
rendes tanórák közé játékóráknak beosztani. 
Minden délelőttre esnék egy játékóra. Nem-
csak azért ajánlom ezt, hogy a gyermek erő-
södjék és felüdüljön, hanem azért is, hogy a 
tanító játék közben több ízben a gyermek 
szívét, lelkét megfigyelhesse és arra a kellő 
nevelői befolyást gyakorolhassa. 

Lassanként oda kell hatni, hogy egy tanító 
egy tanteremben 1—2 osztálynál és 60 gyer-
meknél többet ne tanítson. A tanító az ifjú-
sági egyesületben is folytassa nevelői behatását. 
Azután pedig a szó legnemesebb értelmében 
vegye át a társadalom. 

Ha így fogunk eljárni, akkor népiskolai 
munkánknak meglesz a kívánt eredménye nem-
csak tanítási, hanem nevelési tekintetben is. 

(Miskolc.) Köszeyhy István. 

HIVATALOS HÉ SZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: Özv. báró Lévay 
Henriknének, aki a kisbaráthegyi r. kath. felek, 
iskola céljaira 400 K-t adományozott ; Matyaczkó 
Tivadar munkácsegyházmegyei főtanfelügyelő-
nek, aki a csornai g. kath. felek, iskola föl-
építése körül kiváló buzgalmat fejtett ki s 
emellett nevezett iskola építkezési céljaira 170 
K-t adományozott. 

Kinevezte: Sebestyén Gyulát, a Népiskolai 
Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizottság elnökét 
a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsá-
nak és Schönherr Gyula drt, a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének elő-
adó titkárát és György Aladárt, a Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Tanácsának helyettes 
titkárát a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat 
Intéző Bizottságának tagjává ; Sintzky Julia 
kolozsi áll. isk. tanítónőt a kolozsvári áll. 
tanítónőképző-intézet gyakorló iskolájához ta-
nítónőnek a X. fiz. oszt. 3. fok.-nak megfelelő 
fizetés-, személyi pótlék- és a szabályszerű lak-
bérből álló javadalommal; Konta Irén oki. 

kisdedóvónőt a kispesti áll. kisdedóvóhoz kis-
dedóvónővé ; Kiss Margit oki. tanítónőt a né-
metcsanádi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Aczél Gizella oki. kisdedóvónőt a mosnicai 
kincstári telepi áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé ; 
özv. Szalárdy Antalné oki. kisdedóvónőt a 
nagykovácsi áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé; 
Stehlik Tivadar oki. tanítót a felsőszlécsi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Somossy Erzsébet 
oki. tanítónőt az irkóci áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Puchlin Margit oki. tanítónőt az egri 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Kerekes Júlia, 
Kálik Júlia és Zeke Berta oki. tanítónőket a 
szatmárhegyi áll. el. népisk.-hoz tanítónőkké. . 

Jelen minőségében áthelyezte : Siménn-
falvi Boldizsár verespataki áll. el', isk. tanítót 
a deésfalvi áll. el. isk.-hoz ; Bodó Sándor fekete-
mezői és Jó járt Béla horlyói áll. el. isk. tanító-
kat kölcsönösen; Krasznecz János felsőszlécsi 
áll. el. isk. tanítót a németlipcsei áll. el. isk.-
hoz ; Gaál Ernő és Gaálné Szenkovics Róza 
németlipcsei áll. el. isk. tanítót, ill. óvónőt a 
temesrékási áll. el. isk.-hoz, ill. óvóhoz. 

Végleg megerősítette: Prebék Valéria 
temeskubini közs. isk. ideigl. tanítónőt jelen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Topcsiov János 
óbessenyői közs el. isk. tanítónak évi 1296 
K-t; Drágos László nagycsergedi g. kel. el. 
isk. elaggott tanítónak évi 500 K-t; Koszilkov 
Lipót vingai munkaképtelen közs. el. isk. ta-
nítónak évi 1400 K-t ; Himler András vizaknai 
munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 720 K-t; 
Nigrinyi Etel nagykikindai munkaképtelen nő-
egyleti óvónő részére évi 820 K-t; Palatínus 
Imre nagykikindai róm. kath. el. isk. igazgató-
tanítónak évi 1500 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néh. Mcrrvay Mihály mezőtúri nyug. ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Zimányi Idának évi 
700 K- t ; néh. Onódy Miklós málcai ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Lengyel Zsófiának évi 
451 K-t, Margit és Géza nevű kkorú árváinak 
egyenkint 75 K 16 f-t, együtt 150 K 32 f-t, 
mindössze 601 K 32 f - t ; néh. Budanovics 
Antal nyug. szabadkai tanító özv., szül. Sturcz 
Jusztinának évi 820 K-t, 2 kkorú árvájának 
pedig összesen 273 K 32 f-t; néh. Nemes 
Lajos öcsödi nyug. ev. ref. tanító özv., szül. 
Jolianovics Annának évi 600 K-t ; néhai 
Wokalek Vencel szászkabányai nyug. társulati 
el. isk. tanító özv., szül. Kraidheim Erzsébet-
nek évi 855 K 60 f-t. 

Tanítói árvaházba való fölvételét eiren 
delte: néh. Zsakó János muzsnai volt áll. el. 
isk. tanító Gyula nevű árvájának a kecskemé-
tibe ; néh. Peleskey Dániel volt ombódi ev. ref. 
tanító Julianna nevű árvájának a debrecenibe. 
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1 Mátyás korabeli iskoláztatás. 
A Tanítók Hunyadi-Házának fölavató ünne-

pélye egy becses müvelődéstörténelmi tanul-
mánnyal is gazdagítá a sok magasztos momen-
tum és Berzeviczy Albert magas szárnyalású 
s a tanítóságra oly igen lélekemelő beszéde 
mellett irodalmunkat. Márki Sándor, egyetemi 
tanár, kinek egyebek között a gyönyörű Mátyás-
albumot is köszönhetjük, ezt a kedvező alkal-
mat fölhasználva, az akkori iskoláztatásról igen 
tanulságos rajzot adott,* kifejtve, hogy Mátyás 
iskoláztatása kezdetét is Kolozsvár házi istenei-
nek oltalma alatt a domokosok amaz óriási 
kolostorában kezdte meg, melyet atyja hálából 
újraépíttetett s mely a ferencrendiek birtoká-
ban restauráltatva, most egyetemi ifjak ottho-
nául van szánva. Itt szerette meg Mátyás a 
népies énekeket, hősmondákat, mint Roland, 
melyek hallgatásába elmerülve, éhségét, szomjú-
ságát is órákig képes vala feledni. 

Mátyás és László fivére házi nevelését 
Szanorella Gergely, vielicskai plébános, híres 
humanista irányítá s ennek 1456-ban történt 
kanonokká kineveztetése után Vitéz János által 
kiválasztott magyar humanisták fejezik be oly 
módon, hogy Galeotto szerint „nagy ember-
séggel kegyességet, sokoldalú tudományosságot, 
szelid és ékes beszédet és nagy nyelvismeretet 
egyesít vala". Alapos hadi készültséget is nyert 
s ő maga elégülten említi, hogy a hadi dol-
gokat jobban végezi, mint ama durva kor, 
mely száz esztendővel azelőtt végződött. Örökre 
kár, hogy az akkori elemi oktatás főfeladatául 
a vallásos érzület ápolását tekintvén, Mátyás 
sem veheté figyelembe nemzeti politikájánál 
azokat a hazafias énekeket, melyeknek egyes 
töredékei maradtak csupán reánk. 

így aztán nem csoda, ha az 1493., 1494. és 
1515-ki hazai zsinatok végzeteiből láthatólag 
az elemi iskolákban jól olvasni és írni sem tudó 
papok és tanítók működhettek. Felesége, Beatrix, 
1488-ban ugyancsak megkövetelte rokonától, 
Ipolito esztergomi érsektől, hogy „gondos ok-
tatásban részesítse a gyermekeket." 

Mátyás idejében a szász községek már maguk 
választák tanítóikat, de a plébános hozzájáru-
lásával. így volt a városokban is. A rektort 
jól fizették, de segédje ellátását tőle várták. 

* Dr. Márki Sándor : Mátyás király és az iskola. 
Kolozsvár, 1904 

Imádkozás, írás, olvasás, számolás, anyanyelv-
gyakorlatok, ének valának a tárgyak s a tanító 
a kántorság mellett olykor a harangozásra is 
kötelezve vala. Mátyás annyira híve vala a tan-
szabadságnak, hogy az 1514. évi XXIV. t.-c. 
ama végzése, mely szerint paraszt fiú ne lehes-
sen főpap, voltakép az ő liberalitásának vetett 
véget. Törvényalkotásai az iskolaügyre nem 
terjedtek ki; de gyámja, Szilágyi Mihály alatt 
1458-ban kelt X. t.-c. a tanítókat, tanulókat is 
a nemesekkel, papokkal egyenlőképen vám-
mentesíti. Mátyás az egyetemet nevezte univer-
sale gymnasiumnak s a trivium- és quadriviumok-
ban a latin mellett görög is szerepel, a költé-
szettan rendes tárgy, heti gyakorlatokkal, a 
szám- és mértant, valamint a csillagászatot 
bővebben tanították a gyógyítás elemeivel 
együtt s a főbb szabályokat versekben emléz-
ték be még az egyetemen is, amint azt Nyir-
kallav Tamás jogtudományi versmaradványa 
igazolja. Ezt az ifjút nevelője a budai gimná-
ziumból a pozsonyi egyetemre is elkísérte, sőt 
ki is kérdezte a leckéből. Mátyás Pármában, 
Taddeo Ugoletti könyvtárnok által, fia, Corvin 
János részére ugyanazon tanrendet tűzte ki, 
aminőt Vitéz János s Ipolito rokonuk ré-
szére, aki 772 éves korában viselte már az esz-
tergomi érsekséget, szintén nevelőket rendelt, sőt 
magyar, német, olasz urak fiaiból tanulótársa-
kat is. S különösen megszívlelendő arany igaz-
ság Mátyás emez utasítása is: „A tanulmányt 
vagy felülről öntik belénk, vagy tamdmány és 
szorgalom következtében szerezzük meg. Helye-
sen cselekszik tehát, aki a restséget és henyé-
lést kerülvén, olvasgat, tanul és ezzel ékesíti 
lelkét." 

Miután a pesti egyetem hanyatlását látta 
volna, 1465-ben II. Pál pápától Studium gene-
rale, vagyis egyetem alapítási engedélyt eszkö-
izölvén ki, 1467-ben Pozsonyban négy fakul-
tással meg is nyila az Universitas Istorpólitana 
s habár uralkodása alatt a bécsi egyetemnek 
csupán a filozófiai fakultásán 53 s a bolognai 
egyetemen 3 magyar tanár működött, azért 
Vitéz János mégis külföldi tanárokat választott 
oda. Az új egyetem főbüszkésége Joannes 
Begnomontanus vala, ki Copernicus előtt fél-
századdal tanítá a föld forgását s Vitéz és Janus 
Pannonius püspökök előtt mesterük, Guarino 
ferrarai egyetemi tanár vala a mintakép, ki 
először tiszta beszédre, majd helyesírásra, szó-
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noklatra, énekre, levelezésre oktatta tanítványait, 
történetírókat, klasszikusokat olvastatott velük. 
Főcélja az erkölcsös élet vala ; a fegyelmet 
bot, pálca helyett tekintélyével intézé. Ilyen 
tanítókat kívántak hazájukba is a szervezők ! 
Mátyás szerette a theológiát is és Budán egye-
temet alapítva, a domokosrendiek által filo-
zófiát és theológiát taníttatott s Niger Péter 
tanár tanúsága szerint 1481-ben a tanulóknak 
élelmet, lakást, ruhát bőven kiszolgáltatott. 
Heltai Gáspár Brodarics után följegyzé azt a 
tervet is, mely szerint még egy negyedik egye-
temet is tervezett, „úgy rendelve minden szük-
ségeseket az iskola mellé mind ételből, mind 
italból, mind az egyéb embereknek szükségére 
valókat, hogy a bennlakó diákokból egy sem 
jönne be egész esztendeig a városba semmi 
szükségeért, hanem mindenek ott bőven valának 
az iskola mellett". 

íme, így valósítják meg a nagyszerű eszmét 
buzgó tanítóink, akik már a második házat 
avatták föl országra szóló fényes ünnepéllyel 
Kolozsvárt s alapítványukkal buzdították, hogy, 
Heltaiként, mind elég ételük és italuk volna 
az iskola konyháiból és az ökonomusnak pin-
céjéből. 

S amikor még ilyen tanulmányra is alkal-
mat adtak a Berzeviczy miniszter korszakot 
alkotó szózata mellett, igazán büszkék lehetnek 
az illetők nemes és üdvös alkotásukra. 

(Budapest.) Téglás Gábor. 

Kis históriák. 
I. A krajcár. 

Mikor a mult nyáron szerencsésen belelép-
tünk a vándortanítói minőségbe (vakáció-kezdet), 
elsőben is az én Varga Józsi duruszám szék-
faluja felé fordítám a szekerem rúdját. 

Azt mondták, az iskolában foglalkozik. 
Elment-e a jó dolga? Ezt már megnézem. 
Legelőször is a pipájával találkoztam, aki 

szintén régi jó ismerősöm. Ott vakációzott a 
derék jószág az asztal közepén. Az is ritkaság 
pedig, hogy ő szolgálaton kívüli állapotban 
találtassék. 

Hanem Józsi nem volt sehol, a nagy ürességben. 
„Hé!" — mondok. 
Erre mutatkozott a feje. Egyebe nem. 
Ugy értsük a dolgot, hogy az ő iskolájában, 

egyik faltól a másikig, van egy termetes do-
bogó, amin igen kényelmesen megjátszhatnék 
a legszámosabb tagú vándorszinész-társaság is. 
Hogy minő erőmütani törvények alkalmazásá-
val, az máig is titok előttem, csakhogy ő ezt 
az állványt valahogy föltámasztotta, s egy 
nyélig vásott seprővel ott kotorászott a szemét-
ben. Csak a feje látszott az állvány mögül. 

— Mit mívelsz te itt, keblem duruszája ? 
kérdeztem a porfelhőben álló férfiútól. 

— No nézd, hát nem bosszantó-e ? Biztosan 
tudom,.. . egész határozottan emlékszem rá, . . . 
vagy a tél utolján, vagy a tavasz elején, be-
gurult emez egérpalota alá egy krajcár. Egy 
óra óta keresem, és nincs. 

— Oh, te tékozló fiú ! Ilyen olcsó munkára 
kell pazarolni az áldott pihenésnek drága idejét ? 

— No, de ha kell. Egyszerűen pipára akar-
nék gyújtani, gyufám meg nincs. 

— Bikfic! Hát muszáj épen az elveszett 
krajcárt küldeni gyufáért? Miért nem küldesz 
másikat ? 

Kiegyenesedett. Valóságos lombrosói tekin-
tettel vett szemügyre, hogy hát: gúny-e ez, 
vagy együgyűség ? Azután valami gonosz mo-
solyba váltott át az arca. 

Óh, ez a mosoly ! 
A sárga földig le voltam én abban . . . sza-

marazva. 
2. A tintafolt. 

Nem a Megyeri sárga kabátjáról van szó, 
hanem az én Harmat Jancsi komám szürke 
kabátjáról. Meg azután nem is tintafoltnak 
kell ezt neveznünk, hanem talán tintapolypnak. 
Mert a folt mégis csak valami többé-kevésbé 
megfelelő mértani alak, ámde ez ! . . . Én ugyan 
polypot sohasem láttam, de biztos vagyok 
benne, hogy ilyen. 

Tessék csak képzelni ! A jobb váll ormán 
jó két tenyérnyi ovális figura, finom anthracén 
tintából. Elül, hátul, meg a zsebig is, a kabát-
nak, minden kis ráncmenetén, ujjnyi széles 
nyúlványok, polyplábak vagy gyökerek. 

Mikor legelsőben megpillantottam, odaszó-
lék a feleségének : — ugyan mit vétett az én 
szegény barátom, hogy szinte a kalamárist 
kellett hozzá vágni? 

— Majd elmondja ő maga. 
— Nos? 
— Eh, sok ostoba szokásnak hódol az em-

beriség. Mint ítéled, nem okos dolog-e a ka-
tonaság szalutálása ? A biz a. Ismered a felső 
Tóth Gábort? Igen jóravaló, tisztességtudó 
ember. Hiszen, ha más lett volna, nem is úgy 
lett volna. De ő volt. Amint jövök át az isko-
lától, (átellenben van a lakással) a szénás-szekér 
tetejéről nagyot köszön, s mélyen megemeli a 
kalapját. Nemde, illik ezt viszonozni ? A bal-
kezemben félkonc papir s 2—3 könyv. Az 
ördög gondolt arra, hogy a jobbkezemben tinta 
van, és az üveg nincs bedugva. Hát akartam én is 
a kalapomat levenni a fejemről, stb. punktum. 

Nem kérdezem, hogy miért nem visel másik 
kabátot, mert jól tudtam, hogy... nem divathős. 

(Darány.) Vecsei József. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Huszt. Az iskolaszéki jegyzői kiadásoknál a 

költségek az iskolaszéket terhelik. — E. A. 
Középiskolai 8 osztály bevégzésével önkéntes-
ségre jogot szerzett. — Faragó. Tiltakozzék 
az ellen, hogy ön fizesse az elődjének a 
földje után járó adót. A hivatalos úton meg-
állapított adóforrásokat veszik tekintetbe. — 
F. .József. Az illető szerzőnek a lakását mi 
sem tudjuk ; de megtalálja a pósta, ha nevére 
Nagyváradra címezi. — 0 . 0. Két önálló állást 
senkisem tölthet be. Vagy pap lesz az illető, 
vagy a tanítói pályán marad. Ha nem tölti 
be a tanítói pályát, meg is szűnik a jogosult-
sága a nyugdíjalaphoz. Nyugdíjazás utáni 
házasság esetén nagyon megvizsgálják a dol-
got s a körülményekhez képest határoznak. — 
H. Ferenc. Nagy hiba az iskolaszéktől, hogy 
a tanítói állásra véglegesen pályázatot hir-
detett, holott a volt tanítót csak ideigle-
nesen helyezték nyugdíjba. Most folyamodjék 
azonnal az iskolaszékhez, mondja ki állását 
véglegesnek, mert csak nem kívánhatják, 
hogy ilyen nagy családdal kárt szenvedjen 
az iskolaszéki elnök hibás eljárása miatt. 
Ha nem teszik meg, forduljon panaszával a 
közig, bizottsághoz és kérje, hogy a hitköz-
séget kényszerítsék az ügy rendezésére, külön-
ben tovább kénytelen menni panaszával. — 
H. Jakab. T. Anna. L. Gy. A határidő 
a cikkek beküldésére már lejárt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Köszönet. Miniszteri tanácsosi címmel 

és jelleggel történt legfelsőbb kitüntetésem 
alkalmából oly nagy számban tiszteltek meg 
tanítóegyesületek, tanítótestületek és ilyenek 
tagjai üdvözletükkel, hogy azokra egyenként 
válaszolnom lehetetlen. Ez úton fejezem ki tehát 
azokért mélyen érzett köszönetemet. Budapest, 
1904 november 2.-án. Halász Ferenc, minisz-
teri tanácsos, a népoktatási ügyosztály főnöke. 

— Az országos közoktatásügyi tanács 
állandó bizottságának nov. 4.-én Beöthy Zsolt 
dr. elnöklésével tartott ülésében fölolvasták 
Berzeviczy Albert dr. közokt. miniszter leiratát, 
amely a népoktatásügyi új törvényjavaslattal 
kapcsolatban szükséges munkálatok elkészítésére 
hívja föl a tanácsot. Ilyenek : a népiskolai 
mindennapos és ismétlő-tanfolyam, továbbá a 
tanítóképző-intézetek tantervének és tantervi 
utasításainak átdolgozása ; a nem-magyar nyelvű 
népiskolák számára a magyar nyelv tantervé-
nek és a hozzávaló utasításoknak elkészítése, 

a királyi tanfelügyelők szakvizsgálatának sza-
bályzatá. Mind e munkálatoknak oly időben 
való elkészítését kívánja a miniszter, hogy azok 
a jövő iskolai évben elrendelhetők legyenek. 
Az állandó bizottság ebben az értelemben meg- % 
tette a szükséges intézkedéseket és meleg 
hangon üdvözölte Berzeviczy minisztert a tör-
vényjavaslat benyújtásáért. 

- Űj beosztás a közoktatásügyi minisz-
tériumban. A népoktatásügyi (Vl/a.) osztály-
ban a miniszter — ez ügyosztálynak két 
csoportra osztottságát megszüntetvén — az ügy-
osztályfőnök-helyettesi teendőkkel dr. Kacskovics 
Mihály oszt.-tanácsost bízta meg, dr. Radnai 
Rezső oszt.-tanácsost pedig szolgálattételre a 
Vl/a. ügyosztályba rendelte. A tanítóképző-
intézeti (VT/c.) ügyosztály vezetésével a minisz-
ter dr. Neményi Imre oszt.-tanácsost bízta meg. 
Dr. Mahay Béla oszt.-tanácsos a VI. ügyosz-
tályból a II. ügyosztályba ment át. 

— Egy derék tanító jubileuma. Maros-
torda vármegye területén fekvő Akosfalva köz-
ségben október 30-án figyelemre méltó, a nép 
által rendezett szép ünnepély volt, melyen az 
egész község népe felekezetre való tekintet 
nélkül résztvett. Ugyanis az ev. ref. népiskola 
derék tanítójának, Bartha Gyulának 30-éves 
jubileumát ülte meg, aki nemcsak a tanügy, 
hanem a társadalmi téren is igen tevékeny 
működést fejtett ki. Itjusági egyesületet, dal-
kart alapított ottan. Nagy népszerűségre tett 
szert, amit az is igazol, hogy az ottan lévő 
róm. kath. felekezeti iskola vezetői is részt-
vettek az ünnepen. A vármegye kir. tanfel-
ügyelője : Deák Lajos kir. tan. a jubilánst meleg 
hangú hosszabb beszédben üdvözölte. 

— A Magyar Pestalozzi-Társaság idei első 
fölolvasó ülését, melyről röviden már meg-
emlékeztünk, f. évi október hó 29.-én tartotta 
Budapesten dr. Havas Gyula elnöklésével. Ez 
alkalommal székfoglalót tartottak Bittler Ida 
Regina belényesi polg. leányiskolái igazgató 
és Rétin Hugó, fővárosi tanár. Elébbi a jellem-
fejlesztésről értekezett, utóbbi a Pestalozzi 
életét és munkásságát mutatta be s arra a 
következtetésre jutott, hogy Pestalozzi akkor 
azért nem érvényesülhetett, mert a kor szel-
leme nem kedvezett törekvéseinek. Az elébbi 
fölolvasáshoz Bartha Pál és Havas Gyula dr., 
a másodikhoz Schön József, Szentgyörgyi Lajos 
és Havas Gyula dr. szólottak hozzá elismerő-
leg. Rendes tagul Cs. Péterffy József gazda-
sági szaktanítót választották meg egyhangúlag. 
Az elnök a gyűlés élénk helyeslései között 
méltatta az új népoktatási törvényjavaslatot. 
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— Egy érdemes tanférfiú ünnepeltetése. 
Az Ugocsavármegyei általános tanítóegyesület 
Nagytarna község elöljáróságával egyetértőleg 
f. évi október 27.-én jubileumi ünnepet rende-
zett Siménfalvy Szabolcs, állami népiskolai 
igazgatónak 25 esztendős néptanítói sikeres 
működése emlékére. Siménfalvy kartársunk érde-
mes munkát végzett. Igazi néptanító volt, aki-
nek hivatása nem nyert befejezést a tanterem 
falai között, hanem egy közel kétezer lelket 
számláló község és nagy vidék szellemi és köz-
vagyonosodási érdekeinek lett — úgyszólván — 
vezető és útmutató egyénévé. B. Perényi Zsig-
mond volt képviselő és főispán, a nagyemlékű 
vértanú fia, vezette az ünneplés lefolyását. 
Becsky Emil alispán nyújtotta át Berzeviczy 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter el-
ismerő levelét a jubilánsnak, Halmágyi Ferenc 
tanfelügyelő a tanítóegyesület nevében üdvö-
zölte és mondott köszönetet a sikeres tevékeny-
ségért. 

— Az Eötvös-alap köréből. A Szegvári 
Hitelszövetkezet az Eötvös-alapra 20 koronát 
szavazott meg, melyet Reviczky Ferenc, állami 
iskolai igazgató lapunk útján küldött be. Öröm-
mel jelenti Keviczky kartársunk azt is, hogy 
16 tagú tanítótestületük minden tagja az Eötvös-
alapnak is tagja, még pedig 1896-tól kezdve. 
Követésre ajánljuk ezt a példát. Ha a nagyobb 
testületek igazgatói országszerte belépésre buz-
dítanák a kartársakat, az alap tagjai több 
ezerrel megszaporodnának. Tegyék is meg, mert 
a két Tanítók Háza fönntartása súlyos terhe-
ket ró az Eötvös-alapra ! — A gyarapodás. 
F. év január 1-től f. év november 6-ig összesen 
985 új tag 8282 koronát fizetett be az alap 
pénztárába; az új tagok közt van 794 három 
koronás évdíjas, 181 ötven és 10 húsz koronás 
részjegyes tag. 

— Tanítók névmagyarosítása. Folyó évi 
október hóban belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg nevü-
ket: 1. Drtil Ferenc gyáli tanító „Tihanyi"-ra. 
2. Béták Ferenc sárosdi néptanító „Baros"-ra. 
3. b'grinovics Ferenc táplánypusztai tanító 
„Nyilasi"-ra. 4. Hornyák Lajos zavari kántor-
tanító „ Halmos"-ra. (T. S.) 

— Irodalmi pályázat. A „Magyar Tanítók 
Turista Egyesülete" 5 db 10 koronás aranyat 
tűz ki, az egyesület „Báró Eötvös Loránd 
alapjából1', következő kérdés fejtegetésére: Mily 
módon alkalmazhatók és hasznosíthatók a 
turistikai ismeretek és tapasztalatok az isko-
lában? A pályaműnek foglalkoznia kell mind-

azon tantárgyakkal, melyeknél a turistaság 
által szerzett tapasztalatok érvényesíthetők s 
tájékozást kell nyújtania az alkalmazás módja 
iránt is. A pályáztban Egyesületünk összes 
tagjai vehetnek részt s a kitüntetett vagy 
dicséretet nyert pályamű a „Turista Közlöny" -
ben közzé fog tétetni. Jeligelevéllel ellátott 
pályaművek 1904. évi december hó 20-áig 
küldendők be az elnökség címére, a hivatalos 
helyiségbe, VII. ker., Aréna-út 25., s a bírálat 
az 1905. évi február havában tartandó köz-
gyűlésen fog nyilvánosságra hozatni. Buda-
pesten, 1904. évi október hó 15. Dr. Verédy 
Károly, kir. tan., tanfelügyelő, elnök. Moussong 
Géza, igazgató, ügyvivő-alelnök. 

— Rövid liírek. A Békésvármegyei ált. tanító-
egyesület a budapesti „Ferenc József Tanítók -
Házá"-ban létesített két szobaalapítványi helyre 
pályázatot hirdet. Fölhívja azon békésmegyei 
vagy más megyebelieket, akik ezen helyre igényt 
tartanak, hogy az „Eötvös-alap" elnökségére 
címzett kérvényüket a szükséges okmányok-
kal együtt folyó évi november 20.-ig alulirott 
elnökséghez nyújtsák be. Békéscsabán, 1904 
okt. 30. Láng Gusztáv, egyesületi elnök. — 
Dr. Kiss Aron egy neveléstörténelmi tanul-
mánya érdekében a Losonczy István: Hármas 
kis Tükörének teljes könyvészeti jegyzékét 
óhajtja összeállítani. Ez okból fölkéri a 
tanító urakat, hogy akik e könyv birtoká-
ban vannak, azt hozzá áttekintés végett (Buda-
pest, 1., Győri-út 13.) beküldeni szíveskedje-
nek. — Gyűlések. Pest-Pilis-Solt-Ki skunvár-
megye Általános Tanítóegyesülete folyó évi 
november hó 11.-én és 12.-én Kiskunfélegy-
házán az állami tanítóképző-intézet új épületé-
nek fölavató ünnepélyével és Csepreghy Endre 
képezdei igazgató 40-éves szolgálatának jubi-
leumával kapcsolatos díszközgyűlést tart. Az 
Erdővidéki Tanítóegyesület november 17.-én 
d. e. 9 órától kezdődőleg Bölönben az uni-
tárius iskolában vándorgyűlést tart. 

Adakozás. Nálunk befolyt az Eötvös-
alap javára : Frang Gyula, Repceszemere (1904. 
évi tagsági díja) 3 K; Szegvári Hitelszövetkezet 
(beküldötte Keviczky Ferenc) 20 K. Átutaltuk 
az alap pénztárába. 

Tartalom : A népoktatás reformja. Egy tanító. — 
Állami költségvetés. — Tanítóképző-intézetek felügye-
lete. Sebesztha Károly. — Téli esték. Cséplő Ernő. — 
Szózat a magyar népnevelőkhöz. — Népiskolai mun-
kánk eredménye. XVI. Kőszeghy István. — Hiva-
talos rész. — Szünóra : A Mátyás korabeli iskoláz-
tatás. Téglás Gábor. — Kis históriák. Vécsey József. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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75.954. számhoz. 

Pályázat. 
A Karlitzkjr Albert-féle alapítványból a Temes, 

Torontál és Krassó-Szörény vármegyei róm. kath. 
iskolák tanítóit, valamint ezek özvegyeit és árváit 
illető három, évi egyszáz (100) koronás és egy, évi 
nyolcvan (80) koronás segélydíjra pályázat hirdettetik. 

Ezen segéiydíjra jogoaítvák : 1. az említett iskolák 
tanítói, kik a tanítói vizsgát letették s illetőleg ennek 
letétele alól hatóságilag fölmentettek, erkölcsi maga-
viseletük, nemkülönben a tanítói pályán kifejtett 
működésük által magukat kitüntették s a tanításra 
aggkoruk vagy pedig testi fogyatkozásuk miatt alkal-
matlanokká váltak, az orsz. tanítói nyugdíjalapból 
azonban ellátást nem élveznek ; — 2. a jogosult ta-
nítóknak aj özvegyei, kik kifogástalan erkölcsi maga-
viseletet tanúsítottak, férjükkel életfogytiglan éltek, 
avagy tőlük önhibájukon kívül választattak el ; 
bj árvái, kik tizennegyedik életévüket még nem ér-
ték el. A jelzett segélydíj a tanítóknak életfogytiglan, 
a tanítók özvegyeinek szintén életfogytiglan s illető-
leg újból való férjhezmenetelükig, az árváknak pedig 
14-ik életévük betöltéseig adományoztatik. 

A folyamodók minősítését igazoló okiratokkal kel-
lőleg fölszerelt folyamodványok a vallás- és közokt. 
m. kir. minisztériumnál f. évi december hó l-ig bezáró-
lag nyújtandók be. (KT/b TTT 91 

Budapest, 1904 október hó 15-én. 111 ^ 
A vallás- és közokt. m. kir. minisztertől. 

P Á L Y Á Z A T OK. 
Vulkáni iskolánknál egy tanítói állás betöltendő. 

Javadalom : szabad lakáson, tüzelésen és világításon 
kívül 1000 korona törzsfizetés, ismétlők oktatásáért, 
hitoktatásért, pótlék címén, takarításért 350 korona, 
egyéb címen 100—150 korona. Nős pályázó neje 
kézimunka-oktatásért 100 korona díjazásban részesül. 
Csakis jeles képzettségű, néhány évi gyakorlattal bíró 
erőkre reflektálunk. Petrozsény (Hunyad m.). Bánya-
igazgatóság. ^ (1727—III—2) 

A l ip tóvázsec l ág. hitv. ev. egyházközség isko-
láinak III. és IV-ik osztályához nőtlen, okleveles 
segédtanítót keresek, folyó tanév tartamára. 
Tannyelv : tót. Fizetés : 600 korona készpénz ; 240— 
300 korona tűzifáért részben készpénzben, részben 
természetben a tanulóktól ; kb. 3u korona aprósá-
gokban és 50 korona lakbér, vagy egy bútorozott 
szoba. Kellően fölszerelt folyamodványok november 
hó 5-ig Okályi Viktor lelkész címére, Liptó-Vázsecre 
küldendők. (1733—II—2) 

A felsőeöri (Vas megye) ág. hitv. ev. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 850 
korona készpénz, törvényesen megállapított előleges 
részletekben. Kántori teendők végzéséért 50 korona. 
10 öl puhafa, melyből az iskolai tanterem is fűtendő, 
házhoz szállítva. Stóla-illetmény felnőtt temetésénél 
2 korona, gyermekeknél 1 korona, esketéskor 2 kor. 
6 kat. hold rét és szántó, melynek haszonbére 200 
korona. A vasárnapi iskolások tanításáért a politikai 
nagyközség pénztárából 24 kor. és szalma fejében 
szintén onnan 10 korona. Lakás, mely áll 2 szoba, 
konyha, éléskamra, pince, istálló s faszínből és a 
templom s iskola közt elterülő konyhakertből. Köte-
lessége : IV—VI. osztály s a vasárnapi iskolások 
tanítása Orgonálás s énekvezetés. Tannyelv magyar-
német. Pályázati határidő a pályázatnak a lapban 
való második megjelenésétől fogva két hét, melyen 
belül a kellőleg fölszerelt kérvények az alulirott lel-
készhez küldendők. Mérnyi Ádám, felsőeőri ev. 
lelkész. Musser Mátyás, egyházközségi felügyelő. 

(1729—II—2) 

A vezetésem alatt álló kassal m. kir. javító-inté-
zetnél betöltendő egy családfősegédi állásra — mely 
állással évi járandóság címén a XI. fizetési osztály-
nak megfelelő 1000 (egyezer) korona törzsfizi'tés és 
400 (négyszáz) korona személyi pótlék, továbbá: 
természetbeni lakás, vagy ehelyett 420 (négyszázhúsz) 
korina lakáspénz van egybekötve — ezennel nyil-
vános pályázatot hirdetek, megjegyezvén, hogy a 
kinevezendő családfősegéd saját személyére nézve az 
intézeti növendékcsaládban ingyenes élelmezést (reg-
gelit, ebédet és vacsorát) is kaphat, ha ennek fejében 
a növendékek étkezésénél felügyeletet teljesít. Ezen 
családfősegédi állásra csak izraelita hitvallású, okle-
veles, elemi vagy polgári iskolai tanítók pályázhatnak, 
akik az izraelita hitvallású kántori teendőkben tel-
jesen jártasok és az izraelita hittanításra is képesítve 
vannak. Köteles lesz a kinevezendő családfősegéd az 
intézeti izraelita hitvallású növendékeket a hit- és 
erkölcstanra tanítani és az intézeti izr. imateremben 
tartandó összes istentiszteleteknél a kántori (előimád-
kozol) teendőket végezni. Ezenfölül a reábízott inté-
zeti növendékeket a családnevelők számára kiadott 
utasítás, az igazgatóság útmutatásai és saját legjobb 
tudomása szerint neveli, tanítja és oktatja, mely 
célból állandóan növendékei között kell élnie és egész 
életmódját az intézet napi- és házirendjéhez tartozik 
alkalmazni. A pályázati folyamodván/hoz a követ-
kező okmányok csatolandók : 1. születési, 2. orvosi, 
3. végzett tanulmányi, 4. összes működési és 5. a 
családi állapotot, vt Iamint a hadkötelezettségi vi-
szonyt föltüntető bizonyítványok. A sajátkezűleg 
megírt és kellően fölbélyegzett pályázati folyamod-
ványt a nagyméltóságú magy. kir. igazságügyi minisz-
tériumhoz kell címezni s azt legkésőbb a folyó évi 
november hő 12-dik napjáig a kassai m. kir. javító-
intézet igazgatóságához benyújtani, illetve póstán 
megküldeni. A kinevezés egyelőre csak ideiglenes 
minőségre fog szólani s a véglegesítés csak egy évi, 
minden tekintetben teljesen kifogástalan szolgálat 
után következhetik be. Kassán, 1904. évi október 
hó 18-án. Latzkovszky Lajos, igazgató. 

(1705—III—3) 
A Káposztásmegyer-Sikátor-pusztai vándor-

tanítói állomás megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. 
A tanító javadalmazása: 1. 800 kor. évi fizetés az 
uradalom pénztárából, negyedévi utólagos részletek-
ben. 2. Két szoba, konyha s kamrából álló lakás. 3. 
Igény az ötödéves korpótlékra. 4. 300 Q ° kerti föld. 
5. 10 köbm. kemény hasábfa. 6. Kántori teendők után 
a plébánia területén szokásos dupla stóla. Köteles-
ségei : 1. A pusztai iskolákban váltakozó rendszerben 
tanítani. 2. Káposztásmegyeren a kántori teendőket 
ellátni. Pályázati határidő 1904 november 15. Az 
állás azonnal elfoglalandó. A pályázati kérvények 
fölszerelve alulírthoz : Fót, Pest megye, küldendők. 
Tanács József, pápai kamarás, kerületi tanfelügyelő, 
plébános. (1746—II—2) 

Gyermelyen (Komárom m.) osztálytanítói állás 
november 24-én fog betöltetni. Fizetés: 800 kor., kert-
illeték 10 kor., 2 szoba bútorzattal, fűtés. Folyamod-
ványok a Tardosi (Komárom megye) egyházi tan-
felügyelőséghez küldendők. (1735—11—2) 

Okleveles, rk., nőtlen tanító azonnali belépésre állást 
keres. Cím : Helyettes tanító, B.-Széplak. 

(1742-11—2) 
A k isöszi községi népiskolánál a 2. tanítói állo-

másra pályázat hirdettetik. Évi fizetése: 1164'96 ko-
rona készpénz, kert, 550 f j - ö l pótkert, legeltetési jog 
és szabad lakás. Kötelessége : az iskolaszék által meg-
állapított osztály vezetése, ismétlősök tanítása és 
szükség esetén a kántori teendőkben való kisegítés. 
A magyar és német nyelv tudása, valamint a zenében 
való jártasság megkívántatik. Kérvények november 
30-ig az iskolaszékhez nyújtandók be. (1734—II—2) 
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Hányon rendszeresített 600 korona fizetés, óvoda-
fűtés alatt szabadtüzelő és szabadlakással javadalma-
zott óvónői állásra pályázat hirdettetik. Fölhivatnak 
az oklevéllel bíró pályázók, hogy kérvényeiket jövő 
hó 30-áig hozzám beadják. Mány, 1904 október 25. 
Molnár Lajos, felügyelő-bizottsági jegyző. 

(1737—III—2) 
Jeles bizonyítvánnyal, gyakorlattal, segéd-kántor-

nak, tanítónak, nevelőnek ajánlkozom. Deák Antal 
.segédkántor, Csanádpalota (1752—II—2) 

A n y i r v a s v á r l l gör. kath. tanítónői állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma : 800 kor., lakás, kert. 
Okleveles tanítónők kérvényeiket november 23-ig 
alulírotthoz küldjék. Választás november 24-én. Sze-
mélyes megjelenés előnyös. Sereghy Sándor, lelkész. 

(1767—II—1) 
Sopronmegyei Frankó község róm. kath. nép-

iskolájánál megüresedett osztálytanítói állásra novem-
ber 12-ig pályázat hirdettetik. Jövedelem : bútorozott 
szoba és fűtés ; 600 korona készpénz, havi előleges 
részletekben a hitközségtől és 12 kor. kertilletmény ; 
200 kor. államsegély. Tannyelv horvát-magyar, azért 
a szláv nyelvűek előnyben részesülnek. Pályázhatnak 
okleveles tanítók és tanítónők. Az állás azonnal el-
foglalandó. Plebániahivatal, Frankó, u. p. Alsó-Pulya. 

(1759 — í—1) 
A sopron-S2úváthi r. k. népiskolához oki. oszt.-

tanító sürgősen kerestetik. Fizetése : a község pénz-
tárából 440 korona, az uradalomtól 80 korona és 
280 korona államsegély, külön bútorozott szoba, 
fűtéssel. Kötelessége : a kijelölt I., II. és III. osztályt 
önállóan vezetni, az ismétlősök felét tanítani és a 
kántorságban díjtalanul segédkezni. Személyes meg-
jelenés előny. Folyamodványok november I3-ig főt. 
Paár József, plébános, isk.-sz. elnök úrhoz küldendők. 
Megbízásból: Oross Gábor, főtanító. (1769—1 — 1) 

Komárom szab. kir. város községi iskolaszéke, a 
vezetése alatt álló iskolánál megüresedett két tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Ezen állások javadalma 
egyenként 1200 korona fizetés, 300 korona lakbér, 
16 korona irodaátalány s a törvényszerű korpótlékok. 
Kötelességek : az iskolaszék által kijelölendő osztá-
lyok mindennapos és ismétlő tanulóit a népoktatási 
törvényekben és rendeletekben előírt óraszámban az 
összes rendes és rendkívüli tárgyakra oktatni. Meg-
felelő képesítésű pályázók, szabályszerűen fölszerelt 
kérvényeiket november hó 15-ig alulírt iskolaszéki 
elnöknél nyújtsák be. Komárom, 1904 október 26. 
Dr. Keő Jenő, iskolaszéki elnök. Lakatos Károly, 
iskolaszéki jegyző. (1765—I—1) 

Kassai egyházmegye. A hernádpetri i róm. kath. 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik a követ-
kező fizetésre : mint tanító van 1. 5 hold 222 [ -öl 
szántóföld haszonélvezete, melynek k. tiszta jövedelme 
25 kor. 28 fill. 2. Szabad legelő 2 darab marhára 
8 korona. 3. Tandíj címén minden tanulótól 80 fill., 
egy véka zab, egy csirke, egy-egy gyermek után 
pénzértékben 2 kor. 70 fill., öt évi átlagos számítás 
szerint 81 korona, a tandíj esetleg pénzben is meg-
kapható. II. Kántori járandóságok : 4- 6 kat. hold 
974 Q-öl szántó és 724 ! -öl rét, melynek kat. tiszta 
jövedelme 35 kor. 34 fill. 5. Párbér fejében 12—14 
köböl gabona, 140 korona. 6. Stólából remélhető 40 
korona. 7. Szabad legelő 3 drbra 12 korona. 8. 27 
méter tűzifa, melynek értéke 81 korona. 9. Ostya-
sütésért 23 korona 60 fillér. A 800 koronáig ki van 
egészítve államsegéllyel, mely 354 koronát tesz ki. 
Van két szoba, konyha, kamara, pince és istállóból 
álló új lakás. A folyamodók szíveskedjenek kérvé-
nyeiket Szekerák Károly hernádpetri plébános úrhoz 
november 16-ig benyújtani, mely napon délelőtt 11 
órakor fog a próba is ugyanott megtartatni, mely 
alkalomra a személyes megjelenés megkívántatik. 

(1763-1—1) 

„Néptanítók Lapja" 42. számában kur imai kántor-
tanítói állomásra közzétett pályázati hirdetmény 
november hó 22-ig azon változtatással meghosszab-
bíttatik, hogy személyesen megjelenők előnyben része-
sülnek. Róm. kath. leik. hivatal, Kurimán. Záhora 
János. ^ ' ( 1779 -1 -1 ) 

Iga l (Somogy, járásszékhely) róm. kath. osztály-
tanítót keres. Jövedelme : 800 korona, lakás, fűtés. 
Kötelessége egy osztályt vezetni és kántorságban 
segédkezni. Kérvények f. hó 17-ig Iskolaszékhez kül-
dendők. (1789—1—1) 

A cs . -várkonyi róm. kath. II. tanítói állomásra 
nov. 20-ig terjedő határidővel pályázat hirdettetik. 
Fizetése polgári évre 800 korona. Kötelességei : az 
I. és II. osztály vezetése, ism. oktatása, kántoriak-
bani segédkezés, gyermekekre való felügyelet a tem-
plomban. Folyamodványok főt. Huszár Gyula plé-
bános nevére címzendők. Csak oki. egyének pályáz-
hatnak, nők úgy, mint férfiak. Megbízásból : Erdődi 
Ferenc, főtanító. (1781—1—1) 

B e z e n y e községi róm. kath. iskolájánál kántor-
tanítói állásra november 25-ig pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 1. Tisztességes háromszobás lakás, konyha, 
kamara pince, istálló, takarmányszín és kert. 2. 4 
magyar hold szántóföld, jövedelme : 123 kor. 3. 
Ismétlő-iskola tanításáért: 113 korona. 4. A faiskola 
kezeléseért, a község pénztárából : 40 kor. 5. Kész-
pénzben : 207 kor. 90 fill. 6. 52'/a mérőnek megfelelő 
rozs természetben, értéke : 331 kor. 80 fill. 7. 3 öl 
kemény és 3 öl puha hasábfa házhoz szállítva, ér-
téke : 138 kor. 8. Fogadott szt. misékért, község 
pénztárából : 8 kor. 92 fill. 9. Alapítványi és egyéb 
szentmisékért, templom pénztárából : 150 korona. 10. 
Stóladíj három évi átlag szerint körülbelül 60 K. 11. 
Ostyasütésért község pénztárából: 12 kor. Magyar és 
horvát nyelv tudása megkívántatik. Személyesen meg-
jelenők előnyben részesülnek. Kérvények : főtiszte-
lendő Czingráber Lajos esp.-pléb. úrhoz küldendők. 
Miklósfalu, Moson megye. (1798—1—1) 

A pozsonymegyei s zentmihályfa i róm. kath. 
anyaegyház kántortanítói állomásra pályázatot hirdet. 
Jövedelme : 2 szoba, 1 zárt konyha, 1 kamara, 2 
istálló, 1 szín, kicsi konyhakert, 7 kat. hold 1340 
Q-öl réti föld, 18 hektó búza és 160 kor. párbér, 240 
kor. tandíj, templomiak után 140 kor., a temetések 
után 120 kor. A választás napja nov. 17. délelőtt 9 óra, 
melyre a pályázók ének- és orgonapróba végett föl-
kéretnek. Az állás december 1. elfoglalandó. Pozsony-
szentmihályfai iskolaszék. (1751—1—1) 

A kus l c s i (volt határőrvidék) községi szerb-ma-
gyar tannyelvű elemi iskolánál üresedésben levő 
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
tanítónői állomással a következő évi fizetés van 
egybekötve : 600 korona készpénz, 4 öl kemény 
tűzifa, 4 korona 20 fillér írószerátalány ; szabad lakás, 
esetleg szabályszerű lakbér és 120 korona államsegély. 
Fölhivatnak pályázni óhajtó okleveles tanítónők, 
hogy a temesvármegyei közigazgatási bizottsághoz 
címzendő, 1 korona bélyeggel ellátott, kellően föl-
szerelt folyamodványukat f. évi november hó 15-ig 
közvetlenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák 
be. Temesvár, 1904. évi október hó 5-én. Temes vár-
megye kir. tanfelügyelője. Sebesztha. (1681—I—1) 

A n a g y l a k i róm. kath. elemi népiskolához a folyó 
tanév tanítási idejére, oklevéllel bíró, nőtlen tanító 
kerestetik. Fizetése : havonként 80 (nyolcvan) kor., 
a kántornál egyszobás bútorozott lakás és fűtés. Ágy-
nemű nem adatik. Kötelessége : az iskolában tanítás 
és a kántori teendőkben segédkezés, miért is a kán-
tori teendőkben kellő ismeret megkívántatik. Okmá-
mányok főt. Dobsch Ferenc plébános úrhoz sürgősen 
küldendők. Az állás november 15-én elfoglalandó. 
Szorgalom és jó magaviselet mellett állandósítás 
kilátásba helyeztetik. (1778—1—1) 
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Veszprém-Oszlop rk. tanítói állásra nov. 12-ére 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 800 kor. ; négy méter 
tűzifa ; szobalakás legszükségesebb bútorzattal. Tanítja 
III—VI. vegyes osztályt, ismétlősöket ; kántoriakban 
segédkezik. Állásában egy évi sikeres működés után 
véglegesíttetik. Iskolaszék megbízásából : Schwa,rcz 
Gyula, isksz. jegyző. » (1768—1 — 1) 

A ve szpremnagyszö lös i ágost. evang. elemi 
iskola második tanítói állására pályázat hirdettetik. 
Fizetése : egyháztól : 512 korona és egy bútorozott 
szoba ; államsegélyből : 228 K. Kötelessége : I—III-dik 
osztály önálló vezetése és segédkezés a kántoriak-
ban. Bemutatkozás előnyös. Utazási költsége csak a 
megválasztottnak téríttetik meg. A kellően fölszerelt 
kérvények f. évi november 20-ig hivatalomhoz kül-
dendők. Szalay László, ev. lelkész. (1782—1—1) 

A Kókusz! (Szepes megye) ág. hitv. ev. egyház-
község a megüresedett tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Teendők : Hat elemi osztály tanítása és kán-
tori teendők elvégzése. Fizetés : 600 K készpénz. 
Tandíj : 140 K készpénz. 1 '/a kat. hold föld haszon-
élvezete. 18 pozsonyi mérő rozs. 4 pozsonyi mérő 
árpa. 10 q széna. 10 öl hasábfa. Szabad legeltetési 
jog 2 db szarvasmarhára. Szabad lakás, a szükséges 
mellékhelyiségekkel. Pályázati határidő 1904 nov. 24. 
Kellően fölszerelt folyamodványok a lelkészi hiva-
talhoz benyújtandók. (1784 -II—1) 

Kökényes (Nógrád megye) kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik november 16-ra. Kérvények Kiss 
Imre plébánoshoz Kökényesre (pósta Hatvan) külden-
dők. Lásd e lap és a Népnevelő 41-ik számát. 

(1777—1-1) 
Horka (Gömör) ev. iskolájába okleveles, ág. h. ev. 

tanító kerestetik azonnali belépésre. Tannyelv: magyar. 
(Német nyelv ismerete szép mellékjövedelmet biztosít.) 
Fizetése : 1000 kor. készpénz (miből 700 államsegély), 
lakás és kert. Bővebbet az evang. lelkész, kihez a 
pályázatok küldendők, Gömörpanyiton. (1776—I—1) 

A c s iksomlyó l róm. kath. tanítóképző-intézetnél 
nyugdíjazás folytán a mennyiségtani és természet-
tudományi tanszék üresedésbe jővén, erre az intézet 
ezennel pályázatot hirdet. Helyettes tanár fizetése 
1200 kor., 300 kor. lakáspénz ; rendes tanár fizetése 
1600 kor., 300 kor. lakáspénz. A kellőleg fölszerelt 
kérvények az erdélyi püspök úr, grófMajláth Gusztáv 
Károly őméltóságához címezve, alulirott igazgatóhoz 
nyújtandók be november 15-ig. Csiksomlyó, 1904 
nov. 1. (Csik megye.) Főtanhatósági megbízásból: 
Karácsony József, tanítóképzői igazgató. 

(1780—1—1) 
A b ikfalvi ev. ref. felekezeti iskola nőtanítói állá-

sára pályázat hirdettetik. Javadalma díjlevél szerint : 
tisztességes lakás, i hold kertilletménnyel ; 4 hold 
szántó, melynek értéke 80 kor. ; a politikai községtől 
200 kor. ; 250 kor. államsegély, mely összegből 200 
kor. már folyósítva van ; 320 kor. folyósítása iránt az 
intézkedések megtétettek, addig is az egyházközség 
ált il annak kifizetése biztosíttatik. Pályázati határidő 
1904 nov. 20. Kellően fölszerelt folyamodványok nagy-
tiszteletű Józsa Sándor esperes úrhoz küldendők 
Ilyefalvára. (1783-1—1) 

A lemondás folytán megüresedett madari ev. ref. 
Il-odtanítói állásra 1904 november 15-ig pályázatot 
hirdetett. Fizetés : 800 kor., előleges havi részletekben ; 
egy bútorozott szoba, fűtéssel. Kötelessége leend : a 
II. és III. vegyes osztály vezetése és vektor akadályo-
zása esetén a kántori teendőkben való segédkezés, 
valamint az ismétlő-iskolások egy részének vezetése. 
Állomás azonnal elfoglalandó. Pályázhatnak oklevél-
lel bíró férfiak és nők. Pályázati kérvények fönt 
kitett időig nt. Veress Ede esperes úrhoz Búcsra 
(Esztergom megye) küldendők. Madar (Komárom m.), 
u. p. Bátorkesz. Udvardy Gyula, lelkész. 

(1794-1 -1 ) 

A szakolca i államilag segélye/.ett községi felső 
népiskolánál betöltendő egy segédtanítónői állás. Java-
dalmazása : a város pénztárából kiszolgáltatandó 800 K 
és 300 K államsegélyből álló évi HOU K törzsfizetés, 
8 köbméter hasábfa és szabad lakás élvezete. Csak 
polg. isk. tanképesítéssel bíró tanítónők pályázhatnak. 
Az iskolaszékhez intézett folyamodványok kellően 
fölszerelve folyó évi december hó l-ig hozzám kül-
dendők. Szakolca (Nyitra megye), 1904. évi novem-
ber hó 1. Kropácsy István, isk. igazgató. 

( 1786 -1 -1 ) 
A rafajnauj falul ev. ref. egyház kántortanítói 

állomására pályázat hirdettetik. Fizetése : készpénz 
800 korona, évnegyedenként fizetve ; három hold 
mezei föld, az egyház által munkálva ; hat méteröl 
tűzifa beszállítva ; négy szekér széna, vagy ehelyett 
32 korona ; lakás : 2 szoba, konyhával és melléképüle-
tekkel, két vékás házikert; stóla 20—25 korona ; gaz-
dasági ismétlő-iskola vezetéseért 100 korona. Köteles-
sége : a mindennapi és ismétlő tankötelesek oktatása, 
énekvezérség és egyházi jegyzőség teljesítése, kanoni-
kus órákon és lelkész akadályoztatása esetén isteni-
tiszteletek végzése. Pályázati kérvények oklevéllel s 
szolgálati bizonyítvánnyal fölszerelve folyó évi novem-
ber 19-ig alulirott ev. ref. lelkészi hivatalhoz külden-
dők. Az állomás december 1-én elfoglalandó. II. p. 
Barkaszó (Bereg megye). Szikszay Kálmán, ev. ref. 
lelkész. (1788-1—1) 

Matheóc községben (Szepes vármegye) az ágost. 
hitv. evang. elemi népiskolánál az I. kántortanítói 
állás megüresedvén, erre pályázat hirdettetik. Kíván-
tatik a magyar és német nyelv teljes bírása és a 
zenében kellő jártasság. Javadalom : szaliad lakás 2 
szobából és mellékhelyiségekkel az iskolaépületben, 
egy zöldségkert és egy rétnek haszonélvezete ; továbbá 
készpénzben 600 korona törzsfizetés, 12 pm. rozs, 
8 pm. árpa, 2 pm. búza, 32 m" tűzifa, a házhoz szál-
lítva, melyből a tanterem is fűtendő, favágás címén 
8 korona, a szokásos stóla, tandíj címén minden az 
ő osztályát látogató idegen gyermektől 10 korona, 
beiratási díj minden újonnan belépő gyermektől 1 ko-
rona s végre az ötödéves korpótlék. Ö-sszjövedelem 
mintegy 1100 korona. A kellőleg fölszerelt pályázati 
kérvények 1904 november 24-ig matheóczi Scholtz 
Albert egyházfelügyelő úrhoz benyújtandók. Az állo-
más folyó évi december első félében elfoglalandó 
lészen. Megjegyeztetik, hogy végleges alkalmazásban 
álló tanító véglegesen, ellenkező esetben csak a meg-
kezdett tanévre fog megválasztatni. (1801 I —1) 

Betöltendő az l losvai állami elemi iskolánál évi 
800 K fizetés, 200 K személyi pótlékból és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő-oklevéllel, eddigi szolgála-
taikat. vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket, magyar honosságukat igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez címezve, legkésőbb 1904. évi novem-
ber hó 30-ig Szilágy vármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott és 
ev. ref. kántori teendők végzésére képességgel bíró 
tanítók előnyben részesülnek. Szilágy vármegye kir. 
tanfelügyelőségétől. Zilah, 1904 november 3. Dr. Petri 
Mór, kir. tanfelügyelő. (58 h—I—1) 

Szabadka sz. kir. város polgári községi iskola-
széke lemondás folytán megüresedett külterületi 
tanítói állásra f. é. november 15-én lejáró határidővel 
pályázatot hirdet. Javadalmak : 900 K évi törzsfizetés, 
szabad lakás, 100 K ötévenkénti korpótlék és fél 
lánc föld haszonélvezete. Csak okleveles tanítók 
pályázhatnak. A szabályszerűen fölszerelt kérvények a 
kitűzött határnapig alulirotthoz küldendők. Szabadkán, 
1904. évi október hó 13-án tartott ülésből. Varga 
Károly s. k., iskolaszéki elnök. (1802—1—1) 
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Nagykanizsára ügyes segédkántort keresek, havi 
20 korona és ellátásért. Ágyneműt nem adok. Rácz 
János, főkántor. (1795—1—1) 

Kántorságban teljesen jártas kántorsegédet keresek. 
Fizetése : havonként 20 korona, ágynemű és mosáson 
kívül teljes ellátás. Lajosmizse (Pest megye). Hulin 
Nep. János, róm. kath. kántor. (1796—II—1) 

IJellblát (Temes megye) községben az újonnan 
szervezett községi óvodához egy óvónői állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. Az óvónői állás a következő 
javadalmazással van összekötve. 1. Évi rendes fizetés 
000 korona. 2. Dajkatartási díj 168 korona.:!. Szabad 
lakás és 4. 24 köbméter puha tűzifa, melyből a tan-
termek is fütendők. Mindazon okleveles óvónők, akik 
ezen állást elnyerni óhajtják, fölhivatnak, hogy 
oklevelükkel fölszerelt pályázati kévényüket legké-
sőbb 1904. évi november hó 15-ig, ezen iskolaszék 
elnökségéhez nyújtsák be. Deliblát, 1904 október 27. 
Az iskolaszék. (1764—1—1) 

A vácszent lász ló i államilag segélyezett községi 
elemi népiskolánál megüresedett s 800 korona kész-
pénzfizetéssel s 200 kor. lakbérrel (melyben a kert-
illetmény váltsága is bennfoglaltatik) javadalmazott 
tanítónői állásra pályázatot hirdetek s fölhívom a 
pályázni óhajtókat, hogy kérvényeiket, melyekhez a 
képesítésüket, erkölcsi magaviseletüket, családi álla-
potukat és eddigi szolgálatukat igazoló okmányok 
eredetib en vagy hiteles másolatban csatolandók, f. hó 
22-ig alulirotthoz annyival inkább adják be, mert a 
később érkezett kérvények figyelembe nem vétetnek. 
A megválasztott tanítónő, aki az iskolaszék által 
reábízott vegyes osztályokban s az ismétlő-iskolában 
a tanítást teljesíteni tartozik, állását f. évi december 
hó elsején föltétlenül elfoglalni köteles. Vácszent-
lászló, 1904 nov. 3-án. Fáy Barna, iskolaszéki elnök. 

(1790—1-1) 
Az aldomborui községi iskolánál üresedésben levő 

tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Java-
dalma havi előleges részletekben fizetendő évi 800 
korona, faiskola-kezelésért, melyet elvállalni köteles, 50 
kor. és egy szobából álló lakás. Horvát nyelv bírása 
kívánatos. Oklevéllel fölszerelt kérvények folyó évi 
november 26-ig hozzám nyújtandók be. A választás 
november 27-én ejtetik meg ; az állás december 
elsején elfoglalandó. A.-Domboruu, 1904 okt. 30-án. 
Czimermán Ferenc, iskolaszéki elnök. (1772—I—1) 

Szabadka sz. kir. város polgári községi iskola-
széke egy-egy belterületi tanítói s tanítónői állásra 
s ezek betöltése által esetleg üresedésbe kerülő kül-
területi tanítói állásokra f. é. november hó 15-ig 
bezárólag pályázatot hirdet A belterületi állások 
javadalmazása: 1000 K törzsfizetés, 240 K lakbér és 
100 K ötévenkénti korpótlék. A külterületi állások 
javadalmazása : 900 K törzsBsetés, szabad lakás és 
100 K ötévenkénti korpótlék és 1 í lánc föld haszon-
élvezete. Csak okleveles tanítók s tanítónők pályáz-
hatnak. A belterületre megválasztott tanító vagy 
tanítónő esetleg a trachomas iskolába oszt.atik be. 
A külterületi állásokra úgy férfi-, mint nőtanítók 
pályázhatnak. A szabályszerűen fölszerelt kérvények 
a kitűzött határnapig alulirotthoz küldendők. Szabad-
kán, 1904. évi október hó 13-án tartott ülésből. 
Varga Károly, s. k., iskolaszéki elnök. 

A nyitra-pászthói róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: a hitközségtől 
438 korona; haszonbér az iskolai földek után 195 ko-
rona; állami segélyből 348 korona; stóladíj 70 — 100 
korona; 12 űrméter hasábf'a és 140 köteg rőzse, ebből 
a tanterem is fűtendő ; kétszob ís lakás, konyha, kamra, 
istálló, ólak. A választás f. évi december 1-én délelőtt 
ejtetik meg, amelyen a pályázók részéről személyes 
megjelenés kívántatik. Fölszerelt kérvények előzetesen 
küldendők a róm. kath. iskolaszékhez (Nyitra-Pászthó, 
Galgóc mellett). (1800-1-1) 

A nagy- jécsa i községi iskolánál egy rendes tanítói 
állásra november 23-ig pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 600 K készpénz, 25 hl. búza, 8 kbm. fa, 8 K 
40 f irodaátalány, 2 szobából, konyhából álló lakás, 
a házikert egyharmadrésze, 350 [_ -öl pótkert és a 
szükséghez képest szalma. Kötelessége : a mindennapi 
és ismétlő-iskolában tanítani és a kántort akadályoz-
tatása esetében helyettesíteni. Ha a gazdasági ismétlő-
iskolában tanítandó gazdasági tantárgyak előadásával 
lesz megbízva, kötelessége mezőgazdasági tanfolyamot 
végezni és a fiúk osztályában a gazdasági és köz-
ismereti tárgyakat tanítani. A kérvények Jochum 
Lőrinc iskolaszéki elnök címére küldendők. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Nagy-Jécsa, 1904 november 4-én. 
Községi iskolaszék. (1803—1 — 1) 

A hegyközszent imre i (Bihar m.) ref. orgonista-
fitanítói állásra, melynek javadalma : kényelmes lakás 
és 1000 korona, negyedenként előre fizetve, tanköte-
les 70 — 80, az iskolaszék pályázatot hirdet. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Kérvények a lelkészi hivatalhoz 
küldendők, u. p. Szalárd. (1799 — 1 — 1) 

A j e k e l f a l v i (Szepes m.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat nyittatik. Javadalmazása: 4i>u K 
mint tanítói és 87 kor. 80 fillér mint kántori fizetés 
készpénzben ; 258 f -öl belső kert, 7 hold 863 [ -01 
szántóföld, 2 hold 130 CJ-öl rét és 1 hold 450 !" -öl 
legelő haszonélvezete ; a gölnicvölgyi vasút részérc 
kisajátított földterület kártalanítási összegének 29 Iv 
kamat élvezete, 24 köbméter tűzifa házhoz való szállí-
tással, 4 szarvasmarhának szabad legeltetése az iskola 
részére kihasított erdőterületen ; szabad lakás gazda-
sági épületekkel. Tandíj fejében minden tanköteles 
után 50 fillér (körülbelül 130—140 tanköteles). A 
plébániához tartozó összes községek területén a kán-
tori stóláris jövedelem, körülbelül 200 korona. Ostya-
sütésért 30 korona. Harangoztatás gondozásáért 20 
korona. Jekelfalu községtől és a hívektől körülbelül 
12 korona. A magyar és tót nyelvben, valamint a 
kántorságban jártas, okleveles tanítók, szabályszerűen 
fölszerelt folyamodványaikat folyó évi november hó 
30-áig Jekelfalvára, u. p. Margitfalu, ft. Glósz Lajos, 
plébános, iskolaszéki elnökhöz intézzék. 

( 1805 -1 -1 ) 
Pet lenpusz tán (Sopron megye, u. p. Szárföld) 

elemi iskolai tanítói állomásra pályázat hirdettetik 
Javadalma : évi 800 korora készpénzfizetés, előleges 
havi részletekben, természetbeni lakás és húsz korona 
évi kertilletmény. Pályázhatnak róm. kath. vallású, 
okleveles néptanítók. A pályázati kérvények f. évi 
november hó lô-ig Czeczowiczka E. nagybérlőhöz 
nyújtandók be. (1775 -11 — 1) 

Képesítőre készülő, katholikus, kántoriakban jártas, 
működési bizonyítványokkal, bármily állást elfogad. 
Megkeresések : „képesítőző" Esztergom, kéretnek. 

(1807-1—1) 
Békés község által fönntartott dítérl tanyai isko-

lánál f. év december hó végéig, illetve ha rendes tanító 
újabb szabadságot nyer, 1905 június végéig helyettes 
tanítói állásra, szabad lakáson kívül, havi 66 K 66 f 
díjazással pályázatot hirdetek, fölhívom azon reform, 
vallású, okleveles tanítókat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy fölszerelt folyamodványaikat folyó hó 
24-ig alulirotthoz nyújtsák be. Dr. Igaz Pál, ügyvéd, 
iskolaszéki elnök. (1806—1—1) 

HIRDETÉSEK. HIRDETÉSEK. 
Csallóközben állami tanító 

~ c s e r é l n i ó l i a j t . = 
Cím : Vaszilcsiu. Pósta : Nagymagyar. 

(1804-1—1) 
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JUHAY ANTAL gyakorlati vezérkönyvei 
az elemi népiskola I., IL, III. és IV. osztályában köte-
lezett összes tantárgyak tanításában kalauzolják a 
tanítót. Hatósági ajánlás és intézkedés folytán ezek a 
művek a székesfőváros valamennyi elemi népiskolai 
könyvtára részére beszereztettek. Egy-egy osztály teljes 
v e z é r k ö n y v e 5 korona. K a p h a t ó k : JUHAY ANTAL 

t a n á r n á l BUDAPEST, VII., Hungária-kőrút 233. sz. 
(1693—VIII—3) 

PÇTJD C l Nagy becskereknek tiszta magyar kerüle-
UuLIIJjIi tében (központtól 'A óra) működő állami 
tanító, lehetőleg fülvidékre. 6 tagú tantestület. Lakbér : 
30U K. Ism. 100 K. Kert. „V. R. áll. tan." N.-Bees-
kerek, poste restante. (1773—I—1) 

Csere-ajánlat. 
Erdély gyönyörű vidékén kéttanerős áll. isk. működő 
ig.-tanító, aki róm. kath. kántor is, lehetőleg Felső-
Magyarországra cserét ajánl. Cím : Keller J., Lajos-
falva, Beszterce-Naszód m. (1720—1—1) 

€> €-<»>€>€>€> © © © © © © © © © © © © © 

pásztorjáték : K a r á c s o n y é j B e t l e h e m b e n . 
Irta VÖLLAY ELEMÉR, tanító IGLÓN. Ára portóval 
-!5 fillér. Megrendelhető a szerzőnél. (1774—1—1) 

© © © © © © © © © © © © © © © Q © © © 

Joyedelmezö foglalkozásra 
nyugalmazott tanítókat keresünk. Ajánlatok címünkre 
küldendők. Kazinczy könyvkereskedő részvénytársasági 

Debrecen. (luUD—111—,;) 

O í T \ D 25—30 koronáért kapható ókécskei 
ga'dasági egyesületnél. Levelekre 
. . « . m l válaszol az Elnökség. Faragó azonnal 
László tanító, elnök. (1736—II—2) 

h m A Lévai-féle „Tanári Zsebnaptár" 
megjelent Lévai Mór kiadóhivatalában Ungvárt, 
1 K 60 f utalványozása ellen bérmentve küldetik. 

m ^ ^ ^ ^ — o a e m (1227-12-11) — 

zárt. I 
letik. I 

Képezdék és magánosok 
részére a legjobb és legolcsóbb 

S ^ " h e g e d í í - i s k o l a " W 
a Hohmann-Herzfeld-féle, magyar kiadású. 2 füzet. 

Egy-egy ára 3 korona. 

M É R Y B É L A , 
zeneműkiadó. 

BUDAPEST, Andrássy-út 12. 
(1183—VIII—8) 

PÁRTOLJUK A HONI I P AKT! 
T 1 ~ , „ f*n sz^llitja a miniszterileg ajánlott s 
J? 1 d l l L U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy '/> bádogszelence e,i klg. 18 m3 ter. kor. 7.— 

„ V» „ 3/4 „ 9 m2 ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Ű j m á z o l á s i és v o n a l o z á s i u t a s í t á s s a l . 

Greschik Gyula, 
(1633—V—5) L Ő C S É N . 

2 4 eredeti, DD A DT TinTTTW utalványon csak 1-50 
dallamos r n i l f i L U l l l U i l l kor. ; utánvét 55 fil-

lérrel több. ZÁMBÓ KÁROLY, Szeged 6. (1804-V-l) 

A pályázatok, és egyéb hirdetni való közlemények kézirata s 
az értük járó hirdetési díj — valamint az előfizetések díja kizárólag 
a Néptanítók Lapja kiadóhivatalának (I. ker., Vár, Iskola-tér 
3. SZ.) küldendők. Ily pénzküldeményeket a szerkesztőség nem fogad el, 
ami a közlést késlelteti. 

Budapest, 1904 november hó 10-én. 

A „NÉPTANÍTÓK LAPJA*' 
kiadóhivatala. 

I. kei\, Yár, Iskola-tér 3. szám. 
(Egyetemi nyomda.) 
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Tanítóit hangszereiket a legolcsóbban és legjobb 
kivitelben a magy. l»ir. z e n e -
a k a d é m i a házi hangszerkészítőjétől 

szerezhetik meg. 
Iskola-hegedűk, tokok, vonók a legjobb 
fölszereléssel 3 frtól följebb, minden 

árban. 
Harmóniumok, európai ós amerikai szer -
kezettel, a legolcsóbb gyári árakon. 
! ! H a i i g f o k o z ó g e r e n d a ! ! 

(Óvakodjunk utánzástól) 
mely által bármely hegedű vagy gor-
donka sokkal jobb, erősebb, szebb és 
kellemesebb hangot nyer. Biztos siker. 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Cím: 

R E M É S Y I M I H Á L Y 
műhangszerész, (1047—xv—12) 

Budapest, Király-utca 44 . sz. 
Képes á r jegyzék az összes hangszerekrő l 

i n g y e n és b é r m e n t v e . 

ELSŐ MAGYAR VÍLLAMOS ERŐRE 
BERENDEZETT HANGSZERGYÁR, 

—— (1267-52-42) 
Iskolai Hegedű vonóval és lak-
kozott fátokká! 5 frt 50 kr!ól feljebb. 

Hegedű vooóval 3, 4, 5, 6 8, 
frttól feljebb. 

T á r o g a t ó (Rákócz i ) iskolával 
együtt 30 futói feljebb 

I l a r m o i l T i n i l o k 65 fr t feljebb. 

- S T O W A S S E R J. — 
cs. és kir. udvari hangszer gyára, o Rákóczi 

jawitott tárogató egyedüli íellalaloja 
Budapest, Lánczhid-utcza 5 szám. 

Árjegyzék minden hangszerről külön, ingyen 
— bérmentve küldetik. — 

Az amer ika i cottage-orgonák 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
-sa BUDAPEST, ^ 

VIII., József-körút 15. sz. 
ajanlja európai szerkezetű -harmo-

niumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma-
gának zeng dicséretet. 

il» ISO koi-oiiAtól tol j«>!»b. M koronáN résvle-lekben is. 
Képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. 5 éri jótállás. 

(1440-52- 52) 

F E I W E L L I P Ó T u t ó d a 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

is-
kolaberendezé-

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyara. 

Kívánatra meg-
küldi újonnan 

kiadott árjegy-
zékét ingyen és 

bérmentve. 
(1415-10-6) 

Elismert legjobb 
használati óra a svájci Rosskopf-óra 8 kor. I. rendű 
ébresztő-óra 4 kor. 5 évi jótállás. Kapható csakis 
SCHILLER S. és J. óra- és ékszer-üzletében. Buda-
pest, IV., Királyi Pál-utca 12. (1228—X—6) 
Javí tások prec is k iv i te lben , o lcsó árban. 

Fontos a tejgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modern tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi-, 
erő - és turbina - hajtásra, úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszállítás-
hoz, vaj- és sajtgyártásboz leg-
előnyösebben szállít az Első magy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

F u c h s é s S c h l i c h t e r , 
BUDAFEST, VI., Jász-utoa 7. sz. 

VA IKTVITFII F r i s s ïa-iat' évi k ö t é s mel le t t. 
V A J I Ï l V 11 E l i . minden mennyiségben a legma-

gasabb árakon átveszünk. 
Árjegyzékek, költségvetések, tervek Ingyen 

és bérmentve. (810—XII—8) 

E R D E L Y é s S Z A B Ó 
BUDAPEST, VII., KÁROLY-KÖRŰT 3. 

Telefon 42-05. (1577-26-5) 
Kémiai , fizikai műszerek , 
te rmésze t ra jz i eszközök és 

m i n d e n n e m ű tanszerek , 
nép- , közép- és fe l sőbb is-

kolák számára. 

Üvegtechnikai intézet . 
Jutányos árak. 

Kedvező fizetési föltételek. * Gyors szállítás. 

E g y 8 vál tozatú 

Pedálos új orgona 
és egy a legjobb karban lévő, erős hangú, 6 változatú 
E l ö l j á t s x ó o r g o n a eladó SZALAY GYULA 

műorgonaépítőnél, Székesfehérvárott . 
(1756—11—2) 
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Stampay ének- és imakönyve 
(XI. bővített kiadás. 25C oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 ttliér. 11 -ik könyv ingyen, 24 ol-

dalas kotta ingyen. Köbölkút, (Esztergom m ). 
(1601 — XX —4) 
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T a n h ö n y v e , U 
elemi és polgári, tanító-, tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes 
tanintézetei számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: Természetrajzi j egyze tek dr. 
Vangel Jenötöl és történelmi j egyze -
tek Lovcsányi Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O Ï J > I L A J O Ü » 
könyvkereskedésében, 

BUDAPEST (Buda), II. ker., 

Fő-utca 2-ilt szám. 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
(1267-XV—10) 

i 

n 
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r 
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BÚTOR 
készpénzért vagy részletfizetésre, jutányos áron 
EHRENTREU e's FUCHS testvéreknél 
B u d a p e s t , V I . k e r . , T e r é z - ü ö r ú t H / k . 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
(1468-40-6) 

E g y p o s z t ő á r ú h á z 
csődbejutása folytán sikerült egy nagy raktár finom 
bel- és külföldi gyapjúszövetet megvásárolni, ennél-
fogva azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy míg 
ezen finom gyapjúszövet-készlet tart, készítek saját 
elsőrangú férfiszabó-műhelyemben mérték után egy 
teljes téli férfiöltönyt vagy télikabátot a legfinomabb 
hozzávalóval s a legdivatosabb szabásban, 12 forintért, 
fekete, sötétkék, szürke és barna színben. Kérném a 
t. megrendelni szándékozó urakat, hogy rendeléseiket 
minél előbb eszközöljék, mert ezen finom gyapjúszövet-
készlet előre láthatólag nem tart sokáig. Minták a 
nagy forgalom miatt nem küldhetők. Vidéki rendelé-
seknél kérném a mértéket elküldeni, vagy egy viselt 
ruhát. A megrendelt ruhák 5 nap alatt készülnek el és 
utánvét mellett szállíttatnak. I i ichtmann Sándor, 
férfiszabó-mester. Budapest, Vit n., Rottenbiller-utca 
4/b. szám. Kívánatra a fenti szöveti-kből szétküldök 
egy teljes férfiöltönyre elegendő 3 méter szövetet 
5 forintért, utánvét mellett. (1316—12—10) 

M A R X é s M E R E I 
magyar tanszergyár 

BUDAPEST, VI., Aradi-utca 60. sz. 
Fizikai és kémiai tanszerek elemi, ismétlő- és tanonc-

iskolák részére. Jutányos beszerzési forrás. 
(710—XXVI-16) 

I f if 
A „NÉPTANÍTÓK LAPJA" 

ELŐFIZETÉSI ÁRA: 

Egész évre ÍO K. Félévre 5 K. Negyedévre 2 K 5© f. 

Előfizetést nap tá r i évnegyed, szerint kikerekí te t t egy 
évnegyednél kevesebb időre n e m fogadunk el, s az 
előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz kü ldendők be. 

A magy. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
BUDAPEST, 1. ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

JÉ 
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GYAKORLATI VEZÉRKÖNYV TANÍTÓK 
SZÁMÁRA ! 

A MAGYAR NYELV TANÍTÁSA 
más ajkú népiskolákban. 

Irta : 
G R A M M A D Ö M E , 

kir. s.-tanfelügyelö. (1318—X—8) 

— I—III. rész 12 korona, egy kötet 4 korona. — 

Kapható : 

TOLDI LAJOS 
könyvkereskedésében, 

Budapesten, II. ker., Fő-utca 2. szám. 

Zene-pedagógiai művek: 
1. BLOCH JÓZSEF. Á liegediíjáték módszertana 

(methodika). A hegedűjáték elemeitől egész a 
virtuozitásig. I. Történelmi, II. gyakorlati, 
III. zeneelméleti rész. Számos ábrával. Ára 4 K. 

Ennek nyomán készült : 
2. HOHMANN-BLOCH. Elméleti és gyakorlati ú j 

hegedíiiskola számos ábrával és módszeres 
magyarázatokkal. Ez idő szerint a legjobb 
hegedíiiskola. Ára 4 K. 

8. BLOCH J . 12 igen könnyű darab, kereszt-
vagy „b" nélkül hegedűre, zongorakiséret mel-
lett. Ára 1 K. 

4. BLOCH J . Op. 28. 12 Etudes pour le Violon 
abec accompagnement d'un second Violon (I-re 
position) 3 K (iO f. 

5. BLOCH J . Op. 30. 12 Etudes (I—III position). 
Ára 3 K 60 f. 

6. BLOCH J . Duos (igen könnyű) 2 Hegedűre. 2 K. 
7. BLOCH J . Trios (igen könnyű) 3 hegedűre. 3 K. 
8. BLOCH J . Airs hongrois. (Remek konzertdarab.) 

Hegedűre zongorakiséret mellett. 3 K 60 f. 
9. CHOVÁN KÁLMÁN. A zongorajáték módszer-

tana (methodika), mint nevelési eszköz. I. Ál-
talános, II. Elméleti, III. Gyakorlati rész (közte 
a legújabb akadémiai tanterv szerinti tan-
anyag). IV. Zene-nriiszótár. Ára 4 K. 

Ennek nyomán készül': 
10. CHOVÁN zongoraiskolája november végén kész 

lesz. (1792— X—1) 
U r i i i ö k n e k n é l k ü l ö z h e t e t l e n ; 

1. KUCíLEll : Nagy, legteljesebb, cukrászata. 6 K. 
2. KUGLER : Legújabb szakácskönyve és házi-

cukrászat ára 6 K. 

R O Z S N Y A I K Á R O L Y 
könyv-, zeneműkereskedése és antikváriuma 

Budapest, IV. ker., Múzeum körút 15. sz. 

W Bárki által hirdetett könyv- vagy 
zenemű nálam j u t á n y o s á n és azonnal 

kapható. 
Könyv- és zenemű-árjegyzéke^ ingyen. & 

Iskola-hegedűk kaphatók 
3, 4, 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

/ / jutányos árakon 
Sternberg Á. és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében 
BUDAPEST, Kerepesi-út 36 T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről külön) insyen 
kapható. (490—25—19) 

Kézimunkák 
s hozzávaló anyagok legnagyobb 

raktára 
C z a m r a R ó b e r t 

BUDAFEST, 
IV., Párisi-utca 5. (a volt Zsibárus-u.) 

Legnagyobb rajzterem. 
Elismerő nyilatkozat az Erzsébet állami nőiskolától. 

Iskoláknak árengedmény. (157-20-18) 

! TENERIFFA! 
női kézimunkát, valamint a hozzátartozó anyagot, to-
vábbáösszes horgoló-, kötő-, smyraa- és struc-pamutok. 
Congre Ills, Illet Marly- és Tull-szövetek. Pointlae-

szalag'ok és rajzok legolcsóbban beszerezhetők: 

= WIEG- testvéreknél, = 
BUDAPEST, V., Deák Ferenc utca 16. 

Tanítónők rabattban részesülnek. 
Erzsébet-tanintézet szállítója. 

Î TENERIFFA! 
(1403—X-9) 

K E O M I W K A 
képes árjegyzékem 270 oldalon, 2600 részletesen 
körülírt rajzokban sorolja föl a női kézimunkák ösz-
szes anyagait és teljes útbaigazítást nyújt azon ve-

vőknek, akik megrendelésüket 
személyesen nem eszközölhetik, 
k í vánatra ingyen és bérmentve 

küldöm. 

BERCZI D. SÁNDOR, 
kézimunka-nagyiparos 

Budapest, VI., Király-u,4. 
V I K T O R I A e M r t £ : a ! , m z ô g é p 

„K0H-I-N00R" JLtégű géphimzöselyem 
orsója 15 fillér. (1652-52-4) 

„ D A Y S I T Í I " smyrnamunkák készítéséhez alkal-
mas készülék használati utasítással K 3.50. 

Iskolák árengedményben részesülnek. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
KIADJA A V A L L Á S - ES KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap minden h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
intézet , t ehá t az összes óvodák, e lemi , felső nép- és polgár i 
iskolák és tan í tóképző - in téze tek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megkü ldése i ránt i f o lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l letékes kir. t anfe lügye lő által l á t t a m o z o t t 
községi elől járósági b izonyí tvánnyal együt t , a „Néptan í tók 
Lfti\ja," szerkesztősegéhez kü ldendők . A helység (a m e g y e meg-
jelölesével) és az utolsó pós ta vi lágosan ki í randó. 

E lőf ize tés i ár : Egy é v r e 10 korona, f é l é v r e 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed é v n é l kevesebb 
időre e lőf izetés t nem f o g a d u n k el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á rszahás iu — A pá lyáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m inden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i ál tal k i s zámí tha tó hi rdetés i d í j e l ő r e kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét 
tevő p e t i t n y o m á s ú es egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d í j ak is 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL. 
BUDAPEST, 11. KER., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR . EGYETEMI NYOMDA, l . KEB., ISKOLA-TE H :>. 

K é s s i r a x o l t a x n e m a d u í i l v vis-i^isa. 

Az Orsz. Bizottság emlékirata. 
Csak az imént, lapunk 46. számában 

foglalkoztunk a népoktatás reformjára vo-
natkozó törvényjavaslattal s ismét vissza 
kell térnünk erre a témára, még pedig 
azért, mivel eközben a Magyarországi 
Tanítók Orsz. Bizottsága a képviselő-
házhoz emlékiratot terjesztett be ez 
ügyben. Alkotmányos országban élünk 
s' így a mi ' Orsz. Bizottságunknak is 
joga volt a nemzet képviselőtestületéhez 
fordulni; mi azonban azt reméltük, 
hogy a 17.000 magyar tanítót képviselő 
testület szerves, tárgyilagos és a fölötte 
fontos ügyhöz méltó magas színvonalon 
álló munkálattal lép az országgyűlés 
képviselőháza elé. 

Ebben a reményünkben csalódtunk. 
Az Orsz. Bizottság emlékirata, mely 
komoly meghallgatást látszik követelni 
az ország törvényhozóitól, nagy sajná-
latunkra, tendenciózus, fölszínes és frá-
zisokkal telt munkálat. 

Reméltük, hogy amidőn az Orsz. Biz. 
a magyar tanítóság képviseletében a 
nemzet képviselete előtt megjelenik, 
nem mulasztja el örömének kifejezést 
adni — mint ahogy megtette azt la-
punkban „egy tanító" — azon elvitáz-
hatatlan haladás fölött, melyet az eddigi 
állapotokhoz képest dr. Berzeviczy mi-
niszter javaslata magában foglal. Ehelyett 
az emlékirat gondosan elhallgatja a tör-

vényjavaslat számos előnyét. Már pedig tár-
gyilagos bírálatnak csak az fogadható 
el, mely a kifogásolt részek mellett a 
bírálat tárgyának jó oldalát is elismeri. 
Ehelyett az egész magyar tanítóság ne-
vében megszerkesztett emlékirat ferde 
világításban előtérbe tolja a vélt sérel-
meket, még pedig oly rapszodikus mó-
don, amely tendenciózus hirlapcikkben 
talán megjárja, de komoly emlékiratban 
egyáltalán nincs helyén. 

Sajnálatosnak tartjuk is, hogy az 
emlékirat itt-ott még ferdítésektől sem 
idegenkedik s hogy egyes részeiben bom-
baszttal és frázissal dolgozik. 

íme, ilyen benyomásokat keltett ben-
nünk az Orsz. Bizotttság emlékirata. 

De lássuk a részleteket, amelyek 
hivatva lesznek benyomásainkat igazolni. 

Az emlékirat első igazságtalansága az, 
hogy szerinte a törvényjavaslat „alkal-
mat nyújthat a térfoglalásban diadalma-
san előre nyomuló magyar nemzeti erő 
gyöngítésére is". Merész állítás! s mivel 
bizpnyítja ezt az emlékirat ! Egy hazug 
idézettel, amidőn a 14. § első bekez-
dését így idézi: „Az állami elemi nép-
iskolákban . . . a magyar tanításnyelv 
mellett az illető egyházi főhatóság kívánatára 
tannyelvül a gyermek anyanyelve is hasz-
nálható" . Ez a bekezdés pedig, híren idézve, 
egész terjedelmében így hangzik : „Az 
állami elemi népiskolákban minden köte-
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les tantárgy magyar nyelven, as iskola helyi-
ségeiben, nyilvánosan tanítandó; a hit- és 
erkölcstan tanításánál azonban a magyar 
tanítási nyelv mellett az illető egyházi 
főhatóság kívánatára tannyelvül a gyer-
mek anyanyelve is használható." A dül-
ten szedett részek elhagyásával tehát 
az emlékirat azt a hitet akarja kelteni, 
hogy íme, még az állami iskolákban is 
lehet a magyar nyelven kívül általában 
más nyelvet használni, holott csak a. 
hit- és erkölcstan tanításánál lehetséges 
ez, az egyházi főhatóság kívánatára s 
ez is csak a magyar nyelv mellett. 

A 14. § második bekezdéséről azt 
mondja az emlékirat, hogy az veszedel-
met rejt magában. Ez a bekezdés így 
hangzik: „A nem állami elemi népisko-
lák mindennapi tanfolyamának tanítási 
nyelvét az iskolafönntartók állapítják 
meg, ha azonban valamelyik nem-ma-
gyar tannyelvű elemi népiskolában a 
beiratkozott növendékek összes létszá-
mának legalább 20°/«-a magyar anya-
nyelvű, vagy ha az összes növendékek 
között legalább 20 magyar anyanyelvű 
van, a magyar nyelv is mint tannyelv 
használandó." 

„A veszedelem, mondja az emlékirat, 
a °/o kimondásában van," de feledi, 
vagy nem akarja tudni, hogy a °/o ki-
kötése mellett is jogában áll az iskola-
fönntartónak iskoláját egészen magyarrá 
tenni. Mivel azonban erre nem nagy 
mértékben van kilátás, szükséges a °/'o 
kikötése épp a magyar kisebbség elnemze-
tietlenedésénék meggátlása céljából. 

Hogy viszont, „ha egynél több ide-
gen anyanyelvű tanuló jár a legtisztább 
magyar iskolába, gondoskodni kell ennek 
az anyanyelvi oktatásáról," az emlék-
iratnak ez oly abszurd állítása, amit 
bizonyára az is megmosolygott, aki két 
ellenzéki lap számára papirosra vetette. 

A törvényjavaslatnak erre vonatkozó 
hiteles szövege így szól: „Az olyan 
elemi népiskolák mindennapi tanfolya-
mában, amelyekben magyar a tanítás 

nyelve, ós amelyekbe magyarul nem 
beszélő növendékek is járnak, ezeknek 
anyanyelvi oktatása felől az iskolafönn-
tartók a lehetőséghez képest gondoskodnak." 
Emlékezetébe idézzük itt az emlékirat 
szerzőinek az 1868 : 38. t.-c. 58. §-át, 
mely vegyes ajkú községekben több 
nyelvet beszélő tanító alkalmazását 
rendeli. 

Erősen kifogásolja az emlékirat a 
törvényjavaslat 14. §-ának harmadik be-
kezdését is, mely így hangzik : „Amennyi-
ben az iskolafönntartó az általa meg-
állapított tannyelvet megváltoztatni kí-
vánná, ehhez a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter jóváhagyása szükséges." 

Hallatlan, hogy milyen agyafúrt okos-
kodást fűz ehhez az emlékirat! Idéz-
zük szó szerint : „Ez, bizonyára, azt 
jelenti, hogy a melyik nemzetiségi nyelvű 
iskola nyelvét a főhatóság magyarrá akarja 
változtatni, ezt csak miniszteri engedelemmel 
teheti meg. Másra érteni nem lehet, hisz 
harminchat esztendő óta, hála Istennek, 
csak így változott az iskolai tanítás 
nyelve. " 

Ilyen okoskodásra megáll az eszünk! Pe-
dig a javaslatnak ez nagyon bölcs intéz-
kedése, mert kellő biztosítékot nyújt az ellen, 
hogy valamely nemzetiségi községben a 
már egyszer magyar tannyelvűvé tett iskola 
nem-magyar tannyelvűvé ne legyen átváltoz-
tatható. Az emlékirat szerkesztői ezt nem 
vehették észre, mert politikus köztük nem 
volt, de legyenek nyugodtak: a kép-
viselők, akiket pedig ők akarnak kiok-
tatni, okvetetlenül észre fogják venni. 

A törvényjavaslat az ismétlő-iskolák 
tanításnyelvét mindenütt magyarrá teszi. 
Nagy örömmel fogadta ezt pártkülönb-
ség nélkül az egész napisajtó. Az emlék-
irat azonban ezt is lekicsinyli s mivel 
más gáncsot nem tud ellene vetni, azt 
mondja, hogy az ismétlő-iskola „csekély 
létszámú". Hát erre csak azt mondjuk, 
hogy a közoktatásügyi kormányzat kö-
telessége lesz az ismétlő-iskolákat ki-
fejleszteni, még pedig népesebb községek-
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ben állami jelleggel. Hogy az ismétlő-
iskolában az idő egy részét a „gyakorlati 
tanítás" foglalja el. nem baj, mert 
eközben is a magyar nyélvet használják. 

Régi igazságként hangoztatja az em-
lékirat, hogy „nyelvet csak beszéddel, 
folytonos gyakorlással lehet tanítani". 
Ezt azonban az Orsz. Biz. ne a kép-
viselőháznak, hanem a tanítóknak mondja 
meg. fölhíván őket, hogy a magyar 
nyelvet mindenütt a direkt módszer sze-
rint tanítsák, mely esetben több sikere 
lesz tanításuknak, mint a lefolyt 25 év 
alatt s nem lesz az ország lakossága 
közt 40% magyarul nem beszélő. 

Frázis-hajhászat vádjával is illettük 
, az emlékiratot. Ezt könnyű bizonyíta-
nunk. íme, a sok közül egy. Azt kívánja 
az emlékirat : mondja ki a törvényhozás, 
hogy „minden elemi népiskola - - bárki 
legyen is a fönntartója — első sorban 
az egységes magyar nemzet hűséges 
szolgálatában áll". Hát lehet ilyesmit 
dckretálni ? 

Következetes, lépésről-lépésre haladó mun-
kával lehet csak nemzeti államot terem-
teni és fönntartani, nem pedig bom-
basztokkal, amelyek népgyűléseken 
hatást érhetnek el, de amelyeknek a 
törvénykönyvben nincs helyök. 

Azt is szeretné az emlékirat tör-
vényben kimondatni, hogy „az egységes 
magyar nemzeti elemi népiskola nrnden 
tanítója a magyar nemzet megbízottja, a 
magyar állam tisztviselője." Jó: hát tiszt-
viselő ; de hogy kívánhat akkor az 
emlékirat írója számukra fegyelmi 
ügyekben kamarai rendszert ? Tisztviselő 
és kamararendszer, — hogy illik ez 
össze 1 

Nagy „ellenmondást" is födöz föl az 
emlékirat a törvényjavaslatban, még 
pedig aközt, hogy az alapvizsgálat után 
a jelölt csak ideiglenesen tölthet be 
tanítói állást (79. §.) és aközt, hogy az 
elemi iskoláknál ezentúl csak rendes 
tanítói állások rendszeresíthetők (40. §). 
Ez az „ellenmondás" pedig a valóság-

ban nincs meg. Mert hiszen tanítójelöltekre 
semmi szín alatt sem bízható önálló osztály 
vezetése. 

A tanítójelöltek épp úgy gyakornokos-
kodnak valamely tanító mellett, mint 
ahogy az ügyvédjelöltek is valamely 
ügyvéd mellett töltik el a 3 évi gya-
korlati időt. Az, hogy a kormány is 
szervezzen iskolái mellett tanítójelöltek 
számára ösztöndíjas állásokat, semmi-
képen sincs kizárva s ez nem is annyira 
a képviselőházra, mint inkább a minisz-
terre tartozik. 

Az emlékirat egyébiránt bőven foglal-
kozik a tanítóképesítés ügyével s csak 
az a baj, hogy a jóakarat hiánya itt is 
megakadályozta abban, hogy világosan 
lásson. íme egy példa. 

Felekezeti tanítóképzőknél a vizsgáló 
bizottságba a miniszter nevezi ki az 
elnököt, a helyettes elnököt és (részben) 
a bizottsági tagokat, de a felekezeti 
főhatóság meghallgatásával. A miniszter 
tehát csak meghallgatja a felek, főható-
ságot s azt nevezi ki, akit jónak lát és az 
emlékirat mégis telt torokkal így kiált 
föl : „Ebben a bizottságban tehát 
egyetlen egy olyan ember sem foglalhat 
helyet, akit a miniszter saját akarata 
szerint, a felekezettől függetlenül küld-
het oda!:' Hol marad itt a jóhiszeműség, 
mely a magyar tanítónak eddig mindig 
egyik becses tulajdonsága volt? 

Nem helyesli az emlékirat a javaslat 
azon intézkedését, hogy „tanítástervet 
a felekezeti iskolának a felekezeti főha-
tóság ad" és nem akarja ismerni a 
17. §-t, mely szerint „a hitfelekezeti elemi 
népiskolákban elérendő tanítási cél sem lehet 
kisebb, mint az, amelyet a közoktatási mi-
niszter az állam, község, társulat és magán-
egyének által fönntartott elemi népiskolákra 
nézve kötdezőleg megállapít." Még egyszer 
kérdezzük: hol van itt a jóhiszeműség ? 
Szabad ilyen munkálattal az egész 
tanítóság nevében a képviselőház elé 
lépni ? 

A tanítók fegyelmi ügyéről szólva, 
47* 
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elismeri az emlékirat, hogy „a tanítók 
között elharapódzott fegyelmetlenség meg-
fékezésére" kellett az illető szakaszokat 
a javaslatba fölvenni s e beismerés 
után azon kesereg, hogy, ha a kir. 
tanfelügyelő valamelyik felekezeti isko-
lában az állam által eltiltott tankönyvet 
talál, akkor a tanítóra olvassák rá a 
49. §-t. Úgy van, de csak akkor, ha e 
tekintetben a tanító a hibás, mert ha az 
iskolafönntartó rendeli el az ilyen tan-
könyvek használatát, a népiskolai ható-
ságokról szóló 1876 : XXVIII. törvény-
cikk 7. §-ának 5. pontja, illetőleg a 
kihágásokról szóló 1879 : XIV t.-cikk 
88. §-a alapján az iskolafönntartó (és nem 
a tanító) ellen rendelik el a bűnvádi 
eljárást. Ezt az emlékirat szerzői nem 
tudták vagy nem akarták tudni? De hát 
akkor úgy az egyik, mint a másik 
esetben hogy mertek a képviselőház 
kioktatására vállalkozni ? 

Megható nagyképűsködéssel mondja 
az emlékirat, hogy az állami érdekek 
szempontjából nem helyeselhető az, 
hogy „az állam fegyelmi joga az iskola 
szegénysége vagy gazdagsága alapján 
legyen kisebb vagy nagyobb." Hát 
hiszen épen e tekintetben nagy a haladás a 
93. évi törvényhez képest s a törvény-
javaslatnak egyik kitűnő álláspontja 
az, hogy az állam érdekkörébe vágó 
fegyelmi vétségek megtorlását nem teszi 
attól függővé, hogy van-e az iskolának állam-
segélye vagy nincs? 

A „tanítói kamarák" ügyét fönnebb 
röviden már érintettük s ha ismét 
visszatérünk rá, csak azért tesszük, 
mivel az emlékirat ezt a képtelenséget 
bővebben indokolja s az ütközet hevé-
ben a bírákat és papokat is megajándé-
kozza a kamara intézményével. Arra a 
tetszetős jelszóra, hogy minden más 
ember fia fölött a saját társa („szak-
értő") ítélkezik, megjegyezzük, hogy a 
közigazgatási bizottság hatásköre kiterjed 
az építészeti hivatal, a közegészségügy 
s a közigazgatás tisztviselőinek, tehát a 

mérnököknek, orvosoknak, falusi jegy-
zőknek, szolgabíráknak, polgármesterek-
nek fegyelmi ügyéire, akik ennélfogva 
szintén nélkülözik a kamarai intézményt. 
Szó, szó, szó ! mondja Shakespeare ; 
maszlag, maszlag, maszlag! — mon-
daná egy fővárosi tanügyi lap. 

Nem átallja az emlékirat azt állítani, 
hogy a törvényjavaslat „a tanítótól em-
beri erőt meghaladó munkát követel", 
mert „a 22. § utolsó bekezdése a tanítót 
a népiskola két tagozatában 36 órai 
tanításra kötelezi, holott az 1868: 
XXXVni . törvénycikk 52. §-a ezzel 
szemben megelégedett a heti 30 órával." 
Csodáljuk, nagyon csodáljuk, hogy az 
Orsz. Bizottság ilyen állításhoz odaadta 
'különben tiszteletreméltó cégérét. Mert 
ez az állítás nyilvánvaló ferdítés! 

A tanítók heti óraszámát az egész 
1868-i törvény nem is említi; mert az 
idézett törvénycikk nem a tanítók, 
hanem a tanulókra nézve állapítja meg 
a heti óraszámot. A tanítók heti óra-
számát igenis szabályozza az 1877. évi 
21.678. sz. a. kiadott miniszteri tan- és 
óraterv, amely megszabja, hogy az osz-
tatlan népiskola tanítója a mindennapi 
iskolában heti 29 órát és ezenfölül az 
ismétlő-iskolában télen heti 5, nyáron 
heti 2 órát köteles tanítani. Ez összesen 
heti 34 óra. Sőt a nem-magyar tan-
nyelvű elemi népiskolák számára az 
1897. évi 17.284. sz. a. kiadott minisz-
teri tanterv az osztatlan népiskola 
tanítójának heti óraszámát, az ismétlő-
iskolával együtt 37-ben állapította meg. 
A törvényjavaslat emeli az ismétlő-iskolai 
óraszámot 2-vel, ennyivel emelkedik az 
osztatlan népiskola tanítójának az óra-
száma, vagyis télen 36, nyáron azonban 
33 órája lesz úgy a magyar, mint a nem-
magyar tannyelvű népiskolában egyaránt. 

Nagyon csodáljuk azt is, hogy az 
Orsz. Bizottság oly abszurd állítást is 
födözhetni vél a maga tekintélyével, hogy 
a javaslat az iskola zsúfoltságát a múlt-
hoz képest még növeli. Idézi az emlék-
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irat az 1868 : XXXVIII. t.-c. 34. §-át, 
mely „egy tanítóra, a mindennapi és 
az ismétlő-iskolába járó tanulókat együtt-
véve, 80 tanulónál többet nem bízott". 
Ez az állítás, hogy t. i. a 80 létszám-
ban a mindennapi és ismétlő növendékek 
értendők: képtelenség. Kizárja ezt a 
magyarázatot a józan ész s az idézett 
§ második bekezdésének helyes értel-
mezése. A középiskolai törvény 17. §-a 
egy-egy osztályra rendszerint 60 tanulót 
számít, de ez is enged 3 évre ennél 
többet. Ha a középiskolai törvényt az 
emlékirat szerint érteimeznők, az eset-
ben a középiskolai tanár, aki ma 3 — 4 
osztályban 180—240 növendéket tanít, 
csak egy osztály tanítására volna szorít-
ható, vagyis egy csapással megszűnnék 
a középiskolai szakoktatás. I)r. Berzeviczy 
törvényjavaslatának egyik legbecsesebb 
szakasza a 19-ik, különösen annak 2. 
és 3. pontja. Ezt azonban az emlékirat 
nem akarja észrevenni s azért mi szó-
szerint idézzük a következőkben: 

„Ahol a növendékek létszáma a 80-at. 
illetőleg a tanterem törvényes méreteit (egy-
egy tanulóra legalább 1 m2 alapterület)* 
túlhaladja és az iskolafönntartó, anyagi 
helyzete miatt ezek számára új osztá-
lyokat fölállítani nem képes, a vallás-
és közoktatásügyi miniszter csak oly eset-
ben adhat ideiglenesen engedélyt a nagyobb 
népességű osztály tanítására, ha hely Ben 
más jellegű olyan iskola nincs, amely 
a törvényes létszámon felül levő növen-
dékeket az 1868 : XXXVIII. t.-c. 27. §-a 
alapján befogadhatja. 

Minden szülő (gyám) csak azon iskola 
fönntartási költségeihez köteles fölvételi és 
tandíjjal hozzájárulni, amely iskolába a gyer-
meke tényleg jár." 

A tanítók eskümintájával az emlék-
irat meg van elégedve, de „örömét meg-
zavarja" az, hogy az eskümintát meg-
előző két sorban ez áll: „amely eskü-
nek a következőket is kell tartalmaznia". 

* Az 1868 :38. törvénycikk 27. §-a az alapterület 
minimumát 0.8 m2ben állapította meg. 

Hát itt tudnia kellett volna az emlék-
irat írójának (ha már a szerkesztői nem 
tudták!), hogy az iskolafönntartók egy 
része most is követel és fogad tanítói-
tól esküt. Ettől őket eltiltani nem lehet. 
Követelni csak azt lehet, hogy a hit-
felekezeti eskün kívül a törvényben 
rendelt eskü is kiveendő a tanítótól. 

A tanfelügyelői szakvizsgálatot sem 
helyesli az emlékirat. Pedig ez már 
ugyancsak haladás ! A szakvizsgálatot már 
Molnár Aladár 1872-ben megjelent ki-
tűnő művében („Népiskolai tanfelügye-
let hazánkban ós a külföldön") sürgette. 
Ugyanilyen álláspontra helyezkedtek a 
tanítógyűlések, tanítói egyesületek és a 
tanítói szaktanácskozás is. 

Foglalkozik az emlékirat végül, utolsó 
helyen, de legterjedelmesebben, a taní-
tók fizetésével is. Erről mi már több 
ízben, utóbb 46. számunkban, elmond-
tuk nézetünket s most röviden csak azt 
jegyezzük meg, hogy ezt az ügyet abszolút 
szempontból elbírálni nem lehet, mert 
nincs az országban oly ember, aki ne 
ismerné el, hogy a tanító munkája a 
javaslatban foglalt fizetéssel nincs meg-
fizetve. De viszont azt sem szabad feled-
nünk, hogy az egész vonalon egyenlő 
fizetést csak teljesen egyenlő képesítés alap-
ján lehet sürgetni. Ma még nem tartunk 
ott s mire ezt — a teljesen egyenlő 
képesítést elérjük, remélhetőleg az 
ország anyagi helyzete is ke'dvezőbb 
lesz a mainál. Hogy pedig az 1000 
koronáig való fizetéskiegészítést általá-
ban igénybe fogják venni, arra nézve 
alapos reményt nyújt a közelmúlt tapasz-
talata. melyet a következő statisztikai 
adat világít meg: 1903 december 1.-én 
az állapot az volt, hogy míg 600 koro-
náig csak 509 tanító élvezett fizetés-
kiegészítést (összesen 148.123 koronát), 
addig 800 koronáig 5429 tanító kapott 
az államtól fizetéskiegészítést (1,878.766 
koronát). Ne tessék tehát sem attól 
félni, hogy az iskolafönntartók nem fog-
ják kérni, sem attól tartani, hogy az 
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állam n e m fogja megadni az 1000 ko-
rona min imumot ! Ez nem a lka lmas 
anyag az izga tás ra ! 

A fönnebbiekben tárgyilagos b í rá la t 
alá ve t t ük az Orsz. Bizottság emlékira-
t á t s az e lmondo t t ak a lapján ismétel-
ten sajnálatunknak adunk kifejezést, bogy 
legnagyobb tan í tó i szervezetünk ilyen 
szánalmas munkával , mely a Nemzeti 
Iskola és az Egyetértés egy-egy cikkelyé-
ből van kiollózva, lép az ország képviselő-
háza elé. Az, hogy az eml í t e t t reklám-
cikkelyeket az Orsz. Bizottság szerkesztő-
bizot tsága elől egy kis sujtással , há tu l 
egy kis vi tézkötéssel l á t t a el, n e m fogja 
megtéveszteni a képviselőházat, min t 
ahogy nem tévesz te t t meg minket , akik 
azt ó h a j t o t t u k volna, hogy, h a m á r az 
Orsz. Bizot tság b í r á l a t r a vállalkozik, 
— amihez való fö l té t len j ogá t meg a 
bírá la tnak fokára vonatkozólag sem von-
juk kétségbe — a z t eszmékkel és a tan í tó -
sághoz mél tóbb, magasabb színvonalon álló 
munká la t t a l t egye meg. 

= A gör. kel. román püspökök memo-
randuma. A gör. kel. román püspökök is 
emlékiratban fejezték ki aggodalmaikat és ki-
fogásaikat a népoktatás reformjáról szóló tör-
vényjavaslattal szemben. Emlékiratuk külső 
látszatra enyhébb, mint a szászoké, de lénye-
gében megegyez azzal. Tartalma a következőkbe 
foglalható össze: Az 1848. évi XX., az 1868. 
évi IX., XXXVIII. és XLIY. törvénycikkelyek 
teljes mértékben biztosítják a gör. kel. román 
nemzeti egyház iskolai önkormányzatát. A 
Berzeviczy-féle népiskolai törvényjavaslat azon-
ban a következő rendelkezéseivel megsérti e 
törvénybiztosította önkormányzatot. E törvény-
javaslat 43. szakasza a közigazgatási bizott-
ságot fegyelmi hatósággá teszi a felekezeti 
tanítók fölött. Ez nem egyéb, mint az egyházi 
hatóság jogainak érvényen kívül való helyezése. 
Ha valamely tanítót a közigazgatási bizottság 
fegyelmi úton állásától elmozdít, helyébe az 
illető tanítót a miniszter nevezi ki, a fönntartó 
hatóság meghallgatása nélkül. Ez a felekezeti 
fönntartó hatóság tanítóválasztási jogát illu-
zóriussá teszi. Összes oktatásügyi törvényeink 
biztosítják az iskolafönntartó hatóságnak, hogy 
a tanítás nyelvét maga határozza meg. E javas-
lat 13. szakasza e jogot kerülő úton meg-
semmisíti, midőn úgy intézkedik, hogy ha 

a növendékek 20 százaléka magyar anya-
nyelvi!, a magyar nyelv, mint második taní-
tási nyelv használandó. A javaslat megdönteni 
igyekszik az egyház ama szent jogát, hogy a 
vallás tekintetében hozzátartozó növendékek 
vallásos oktatásáról a maga körében függetle-
nül intézkedjék, amennyiben a 13. és 55-ik 
szakaszai kimondják, hogy a magyar tannyelvű 
iskolákban a hit- és erkölcstan is magyarul 
taníttassék. Sérti az egyház önkormányzati jogát 
a javaslat 67. szakasza, amelyik a miniszteri 
biztosnak a tanítóképesítés alapvizsgálatán jogot 
ád, hogy a jelöltekhez kérdést intézhessen min-
den tárgyból. A 71. szakasz a tanítóképesítés 
jogát végleg kiveszi a felekezetek kezéből, mikor 
azt egy állami vizsgálóbizottságra ruházza. 
Sérti a felekezeti hatóság jogkörét a 18. sza-
kasz, amely úgy rendelkezik, hogy a nyolcvan 
növendéknél népesebb osztályban a tanításra az 
engedélyt a miniszter adja meg. Amaz alap-
elvvel, hogy az iskolák tanításnyelvét a fönn-
tartó hatóság szabja meg, ellenkezik az 55. 
szakasz ama rendelkezése, amely azt kívánja, 
hogy a tanítóképző-intézetben a magyar nyelv 
és irodalom magyarul taníttassék. Sérti az 
egyház önkormányzeti jogát a 66. szakasz is, 
amely szerint a tanítóképesítés alapvizsgálatá-
nak rendjét a felekezeti tanítóképzőben is a 
miniszter állapítja meg. Ilyen sérelmes a 72. 
szakasz, amely úgy rendelkezik, hogy két év 
eltelte után a tanítóképesítő-vizsgálat letevé-
sére az engedélyt csak a miniszter adhatja 
meg. Ez intézkedések következtében nem a 
fönntartó felekezetek gyakorolnák a közvetlen 
intézkedés jogát, hanem az állam, még olyan 
iskolákban is, amelyeknek fönntartásához az 
állam egy fillérrel sem járul. Még sérelmeseb-
bek az egyházi autonómiára ama szakaszok, 
amelyek az államilag segélyezett iskolákra 
vonatkoznak. Ilyenek a 74. szakasz a) pontja, 
mely kimondja, hogy az állam segítségével 
fönnálló tanítóképzőkben az állami tanításterv 
alkalmazandó. Ugyané szakasz d) pontja, mely 
elrendeli, hogy az állami segítséggel javadal-
mazott tanárokat a miniszter nevezi ki ; továbbá 
az ej pont, amely szerint az esetben, ha az 
illető intézet fönntartásához szükséges költség 
félénél többet fedez az állam, a miniszter veszi 
közvetetten rendelkezése alá az illető intézetet. 
Ilyen sérelmesek a 40. szakasz f ) és g) 
pontjai is, amelyek az államilag segélyezett 
tanító alkalmazását a miniszter hatáskörébe 
utalják. — Nagyon találó kommentárral kíséri 
a román püspökök memorandumát a Buda-
pesti Hirlap, mely nem hiszi, hogy a memo-
randum szerzői „maguk is abban a meggyőző-
désben élnének, hogy a cél, melyet e törvény-
javaslat kitűzött, elérhetetlen legyen s eléretvén 



4 5 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. •7 

leteteti enné tenné, hogy a nem-magyar tan-
nyelvű iskolákban a magyar nyelv sikeresebb 
tanítása mellett a népoktatás általános emberi 
célja is eléressék. Példák bizonyítják, hogy az 
iskolában a tanítás nyelvén kívül egy második 
élő nyelvet az értelmes használat fokáig igen 
is el lehet "sajátítani. A püspök urak emlék-
iratukban büszkélkedve hozzák föl, hogy az 
aradi görög keleti román tanítóképző-intézet 
a miniszteri biztos jelentése szerint a magyar 
nyelv tanításában olyan sikert ért el, hogy 
maga a miniszter is dicsérőleg emlékezett meg 
arról. E fölhozott dolog fényes bizonyítéka 
annak, hogy jóakarattal és buzgósággal nem-
magyar tannyelvű isicolákban is meg lehet 
tanítani a magyar nyelvet. A mi sikerült Ara-
don, tóiért ne sikerülhetne egyebütt is ? A fő-
tisztelendő püspök urak, úgy látszik, szándé-
kosan hagyták tekinteten kívül azt a valóságot, 
hogy hazánkban több százra rug az olyan 
iskola, amelyben a magyar második tannyelvül 
szolgál és bennük a tanítás eredménye kitűnő. 
Ilyen kétnyelvű iskola még görög-keleti 
román felekezeti jellegű is van. A püspök 
urak hivatkoznak az 1867 — 68-iki államférfiak, 
Deák és Eötvös nemzetiség-politikai fölfogá-
sára. Nézetünk szerint épen a románoknak 
van legkevesebb joguk Deákra és Eötvösre 
hivatkozni. Ismeretes, hogy a román nemzeti-
ségi politikusok annak idején miként honorál-
ták ez álláspontot, amelynek helyességét most 
annyira magasztalják. Feleletül kimondották 
1869-ben Szerdahelyen a politikai passzivitást 
s így a leghatározottabb módon proklamálták 
a magyar nemzeti és állami önállóság taga-
dását. Deák és Eötvös lanyhább nemzetiségi 
politikáját nagyobb hevességgel támadták, mint 
akárcsak Bánőy Dezső energikusabb rend-
szabályait. Arra is emlékezhetnek a főtisztelendő 
püspök urak mert hiszen idősebb embe-
rek — hogy az 1868-iki népiskolai törvény 
dien sokkal hevesebben tiltakoztak az akkori 
főpapok és szenvedélyesebben izgattak a román 
nemzetiségi lapok, mint most a Berzeviczy-féle 
javaslat ellen. Elismerjük, hogy ez emlékirat 
kifejezéseiben és modorában higgadt és lojális 
igyekszik lenni, de azért ez alakjában is hely-
telennek tartjuk. A román főpapok nemcsak 
saját egyházuk, de egyúttal közjogi állásuknál 
fogva a magyar állam dignitáriusai. E minő-
ségükből következik, hogy nekik nem szabad 
semmi olyasfajta mozgalom mellett állást fog-
lalniok, amely nemzetiségi külön célokat szol-
gálva, ellenkezik a magyar nemzeti állam egy-
ségének gondolatával. A görög-keleti főpapoknak 
nem a törvényjavaslat ellen, hanem mellette 
kellett volna állást foglalniok. Híveik lelkében 
jóindulatot és bizalmat kellett volna kelteni 

e javaslat célzatai iránt, nem pedig olyan 
fajtájú kételkedést, amely esetleg alapjául 
szolgálhat e javaslat szándékai ellen az aktiv 
vagy passzív ellenállásnak. Ugy látszik, a 
negyedfél évtized óta tartó alkotmányosság 
befejezett tényei még mindig nem voltak elég 
erősek arra, hogy a román főpapok lelkében 
megérleljék annak tudatát, hogy ők híveik 
főpásztorai és a magyar állam dignitáriusai, 
de semmiesetre sem nemzetiség-politikai főnökei 
és vezérei a gondviselésükre bízott híveknek." 

Tanításiigyi irányok a fő varosban. 
A székesfővárosban az utóbbi három év 

alatt a tanításügy körül nagy hullámzások, 
mélyreható változások észlelhetők. Kétségtelen, 
hogy a jeleztem hullámzások és változások még 
évekig eltartanak s hogy néhány év kell hozzá, 
hogy általánosabb megállapodás jöjjön létre. 
Természetes, hogy végleges megállapodásról 
egyáltalán bármikor szó sem lehet, hiszen a taní-
tásügyének a tudomány és emberi fejlődés tör-
vényei szerint, meg különösen a nemzeti kö-
vetelmények szerint, haladnia kell s megállania 
egy pillanatig sem szabad. 

Ezek a változások, melyek újabb és újabb 
eljárást, a módozatok különféleségét követelik 
és más-más helyzetet teremtenek, nem egyszer 
a megszokott munka-teljesítés köréből egy 
másforma munkatelje-ítésbe zökkentenek és így 
az egyéni kényelmet is érintik : többször furcsa 
megítélés alá jutottak s még fognak jutni. 
Olykor a rendszertelenség bélyegével látszanak 
bírni, majd a kétségbeesett kísérletezés, kap-
kodás kétes színét viselik magukon. Pedig hát ö O 
van a dologban — én úgy látom — rendszer. 
A. keresztülvitelben előálló bonyodalmak így 
aztán nem puszta kísérletezés és kapkodás, 
hanem valójában a nehéz út megtörésének s 
egy-egy zökkenés átélésével a bevégzendő nagy 
alkotások gyermekbetegségeinek vehetők csupán. 

Az iparos-tanoncoktatás az utóbbi években 
szinte újjáteremtettnek mondható egyik részén : 
a szakirányú rajzoktatás terén. Az elméleti 
oktatás is a múlthoz képest biztosabb, tuda-
tosabb és az iparosok nevelésének megfelelőbb 
mesgyén halad. 

De míg ez a fontos, közbevetőleg említett, 
népművelési terület nagy lépésekkel tör a ha-
ladás útján előre s egy értelemben, érzelemben 
tiszta magyar nemzeti s alapos gyakorlati irány-
ban kiművelt iparos-osztályt hivatott adni a 
hazának : addig az elemi népoktatás is oly 
változásokon megy át. melyek, ha minden 
irányban az óhajtott sikerrel járnak, méltó és 
szilárd talpkövei lesznek a magyar köznevelés 
épületének. 
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Néhány év, és itt a fővárosban az elöl vá-
zoltam új irányok megállapodott nevelés-tanítási 
rendszerekké alakulnak, természetes, hogy a ta-
pasztalások köréből szedett tökéletesítő kincsek 
fölhasználásával. Ha ez a kialakulás teljes és 
a nagy várakozásoknak megfelelő leend : az 
egész ország szeme büszkébben nézhet a neve-
lésért eddig is óriási áldozatokat hozott szép 
székesfővárosunkra. Hiszen új útakat nyit-
nak az itten előálló sikerek, melyeket követni 
az egész ország népoktatásában elodázhatlan 
föladat leend. 

Most, midőn népoktatási törvényünk újulva, 
régi, kopott s ránk már nem igen kellemes 
voltából megfelelőbb, kedvesebb alakba öntve 
fog állani, midőn a tanterv az újhodás és ha-
ladás irányait, elveit és intenzivitása mellett 
külsőségeit is magára fogja ölteni : kell, hogy 
a haladás világosságának első sugárai, a gya-
korlati kivitel helyességének és eredményessé-
gének érzete innen a fővárosból induljon ki. 
A mostani kísérletektől, mint tervszerű irányok 
alapvető munkáitól, ezt kell várni. Ezt vár-
hatja az egész magyar tanítóság. Ami itt 
jónak, hasznosnak bizonyul, célszerűen, eddig 
nem tapasztalt eredménnyel kivihető : azt a 
szükséghez képest való alkalmazásban ország-
szerte sikerrel lehet keresztülvinni falun, vá-
roson. 

Méltán tekinthet tehát az ország tanítósága 
a fővárosi iskolákra, hol, mint kohókban ké-
szülnek, forrnak ki olyan nevelés-oktatási 
irányok, melyek nagy időre az ország iskoláira 
mintaképpen állhatnak. Ezen minták egyike 
lesz : a három év óta alkotott háztartási 
ismétlő-népiskola is. Ez iskolafaj, mely hivatott 
különösen a városi s elemi iskolát végzett 
szegényebb sorsú leányok nevelésoktatását 
regenerálni : már az eddigi tapasztalatok sze-
rint is rendkívül áldásos helyet fog betölteni 
a gyakorlati népnevelési föladatok sorában. 

A főváros tanítóira, tanítónőire igen nagy 
föladat vár tehát : szép, nemes, ügybuzgó 
példaként állani elsőként a nemzeti népnevelés 
szellemi és gyakorlati téréin. A vezérekhez 
méltóknak kell lenni a hadseregnek. Ki hinné, 
hogy a főváros tanítósága, ha akarja, nem 
lenne ilyen ? ! Ilyen lesz, mert ilyen akar lenni. 

(Budapest.) Minké Béla. 

Veres Pá Iné leányiskolája. 
Soha senki sem szerzett oly halhatatlan 

érdemet a magyar nőnevelés terén, mint Veres 
Pálné, sz. Beniczky Hermin űrnő. Szinte isteni 
hivatást teljesített e földön. Ujjá teremtette a 
magyar nők közművelődését. 

A nevelés iránt való fogékonyság, rajongó 

lelkesedés családi örökségként szállott reá. 
Nagyatyja : Sturman Márton, a gömöri nábob, 
lánglelkű hazafi, kiváló emberbarát ; nagyany ja : 
Sembery Mária Anna, mély érzésű, költői lelkű 
nő volt, Brunsvick Teréznek jóbarátja. Nagy-
atyja és nagyanyja Chászár Andrásnak hű 
segítői a siketnéma-ügy fölkarolásában. Sturman 
Márton 52.000 holdas birtokának nagy részét 
jótékony célokra ajándékozta Édesanyja : 
Sturman Karolina (Beniczky Pálné) a XIX. 
század elején a legnagyobb műveltségű magyar 
asszonyok egyike, özvegységében nemcsak saját 
gyermekeit nevelte nagy gonddal, hanem béresei 
gyermekeit is ő maga tanította írni, olvasni, 
számolni. 

Veres Pál Nógrád megye főjegyzője, majd 
alispánja, — Mikszáth Kálmán írása szerint : 
tiszta, önzetlen jellem, mint a kristály s nemesen 
érző szív volt. Eme nagytudományosságú férj 
oldalán érezte Beniczky Hermin elméleti ismeretei 
hézagosságát. Ezért bàmulatçs szorgalommal 
adta magát az önképzésnek. Állandóan naplót 
vezetett, mely bámulatos lélektani és nevelési 
megfigyelésekről tanúskodik. Leányát önmaga 
tanította írni, olvasni, játszani. Gyermekké vált 
gyermeke kedvéért. Játszópajtása, testvére, 
mesélő és oktató anyja óhajtott lenni. Néha 
úgy is játszott 3 éves gyermekével, hogy 
leánya volt játék közben a mama. A kedély-
nevelésre különös gondot fordított. Ezért náluk 
a születésnapok ünneplése igen benső, meleg, 
szeretettel teljes volt. Születése napján később 
az unokák mindig virágbokrétákat szedtek a 
kertben, melyeket reggelizés alkalmával versecs-
kék mondása közben adtak át az ünnepeltnek. 
Az unokák születése napján pedig meglepetésül 
elsötétített szobában nedves homokhalmot tele-
szurkáltak virággal, ezek közé annyi égő 
gyertyát állítottak, ahány éves volt az ünnepelt. 
Vasárnapokon Veres Pálné egybegyűjté a ház-
népet ; fölolvasott nekik s házi istentiszteletet 
tartott velük. Naplója irogatásával arra töre-
kedett, hogy szigorú önismerettel kedélyét 
nemesbítse s mély vallásosságát, Istenbe vetett 
erős hitét növelje. 

E kiváló, derék nő életéből 36 évet szentelt 
a magyar művelt nők nevelése ügyének. 

Nőképző-egyesületet teremtett, mely egyesület 
Budapesten ma is csodás eredményeket mutat 
föl. Tart fönn elemi, polgári iskolát és gimná-
ziumi osztályokat s a folyó évtől kezdve Veres 
Pálné iskolája címen 8 osztályra terjedő magyar 
leánynevelő-intézetet olyan nők számára, kik 
háziasságot, műveltséget, ízlést akarnak ottan 
tanulni, — anélkül, hogy majd iskolai bizonyít-
ványuk alapján valamely életpályára képesít-
tetnének. Ezt az új tanfolyamot mult vasárnap, 
november 6.-án nyitották meg nagy ünnepélyes-



fr; 'r'T-f'T^ 

4 6 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

seggel, igen előkelő közönség jelenlétében. A, 
résztvevők közül megemlítjük a következőket: 

Dr. Berzeviczy Albert nejével, Zsilinszky 
Mihály nejével, Zelenka Pál püspök, gróf 
Tisza Istvánné, gróf Teleky Sándorné, Wlassics 
Gyuláné, Hieronymi Károlyné, Csiky Kál-
mánné, Rudnay Józsefné, Emick Gusztávné, 
I)árday Sándorné, Rákosi Jenő, Ilosvay Lajos 
és neje, Emich Gusztáv Csiky Kálmán udv. 
tanácsos Hampel József udv. tanácsos és neje, 
Beöthy Zsolt és neje, Gruz Albert ny. állam-
titkár és neje, Csávossy Béláné, Hegedűs 
Sándorné, Pulszky Agostonné, Szokolay Kornélné, 
Lovassy Ferencné, Hellebronthné, Pulszky 
Ferencné, Felekyné M. Flóra, Darázsy Albertné, 
Gönczy Béláné, Bálint Sándorné, Szőts Pálné, 
Halász Ferencné, Erődy Béla és neje, Petri 
Elek, Pap Károly, Stritt Mária, Bernáth Gézáné, 
Szalay Anna, Krajner Margit, Geőce Sarolta, 
Zipernovszky Károlyné, Tormay Levil, özv. 
Lendvayné, Pataky Gyuláné, Bercellyné, dr. 
Borbás Józsefné és sok más úriasszony s a 
kulturális nőegyesületek képviselői. 

Ez ünnepély alkalmával Csiky Kálmánné 
egyleti alelnök a köv. ünnepi beszédet tar-
totta : „Ünnepre gyűltünk, tisztelt közönség; 
megnyitni az Orsz. Nőképző-egyesület taninté-
zetének új tanfolyamát, a „Veres Pálné leány-
iskoláit, melynek neve intézetünk homlokán 
arany betűkkel ragyog. Ez iskola művelt 
osztályaink leányai számára nyilik meg ; s 
nyolc osztályos hosszú tanfolyamával az lesz 
rendeltetése, hogy nőinknek a kor igényeinek 
megfelelő magasabb műveltséget biztosítson, 
anélkül, hogy az általa nyújtandó képzettség 
megszerzése egyúttal tudományos, avagy kenyér-
kereseti pályákra való léphetés eszközéül szol-
gálhatna. Ez iskola fölállításával, mely az 
egyesület többi tanfolyama mellett mégis az 
egész intézet jellegének leginkább kifejezője, 
nem tértünk el kezdettől megszabott és követett 
régi irányunktól, sőt azt benne inkább tovább-
vinni és megerősíteni véltük. Mert egyesüle-
tünk eredeti, a nagy alapító által hűségesen 
őrzött célja is az volt, hogy a müveit osztályok 
leányainak állítsunk olyan iskolát és intézetet, 
melvben az igazi női magasabb műveltség meg-
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szerzése s/ámukra lehetővé tétetik. S az Orsz. 
Nőképző-egyesület a kor emelkedettebb művelt-
ségi színvonalához kíván alkalmazkodni, midőn 
a reformot létesíti s amellett, hogy az állami 
felsőbb leányiskolák mintáját tartja szem előtt, 
mégis ezeknél hosszabb, nyolc évre terjedő 
tartamban részelteti leányainkat a női lélekhez 
és a női műveltség természetéhez közel álló 
tárgyak, ismeretek és tamilmányok tanításában. 
Az értelmi fejlesztés mellett, gyakorlati téren, 
a főzéssel egybekötött háztartási tanfolyam 
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működik, mely ezen újonnan rendszeresített 
intézetünk magasabb osztályainak mintegy ki-
egészítő része. 

Uj iskolánk a nagy alapító és megdicsőült 
elnökünk, Veres Pálné nevét nyerte. A fen-
költ lelkű nagyasszony már 36 évvel azelőtt, 
midőn az egyesületet megteremtette, fölismerte 
a nők képzésügyének rendkívüli fontosságát 
s igaz honleányi lelkesedéssel törekedett oda-
hatni, hogy a magyar női nemnek megadassák 
a mód rendszeres tanítás, magasabb műveltség 
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nyerésére. Eletét ez eszmének és ez eszme ki-
vitelére irányzott munkának szentelte s érde-
mekben diis földi pályafutását úgy yégezte be, 
hogy az általa alapított egyesületet s ennek 
intézetét virágjában, a magyar nők országos 
oktatásügyét fejlett színvonalon látta. A nyom-
dokain haladó lelkes nők seregének pedig a 
megindított mozgalom és munka buzgó folyta-
tását hagyta meg, különösen kiemelve a leá-
nyok háziasságra való nevelését. 

Veres Pálné szelleme azóta is működik kö-
zöttünk s tetteinek üdvös eredménye továbbra 
is ki fog hatni, nemzedékről nemzedékre ; emlé-
kezetét áldva őrzi sok ezer magyar nő. Magasra 
szárnyaló lelkének eszméi megörökülnek a 
nemzet kultúrájában ! Élete végén tett jóslata, 
mintegy látomása : hogy az épület homlokzatán 
egykor arany betűk fogják hirdetni az iskola 
nevét : szintén teljesült halála után. íme, ott 
tündöklik a győzedelmes fölírás, azzal a hozzá-
adással — ami ellen szerénysége bizonyára 
tiltakoznék — hogy az arany betűk sora az 
iskola címében az ő halhatatlan nevét ragyogja 
vissza ! 

Uj iskolánk megnyitja kapuit s az Orsz. 
Nőképző-egyesület intézetének terebélyes fája, 
íme új hajtással gazdagodott. Mi létrehoztuk, 
de boldogulásához szükséges lesz az illetékes a o 
felsőbb tényezők és a t. hazai közönség nagy-
becsű jóindulata. Ez ünnepélyes alkalommal... 
hajtsuk meg az intézet zászlóját a közoktatási 
kormány jelenlegi feje: nmélt. Berzeviczy Albert 
miniszter úr előtt, kinek egyesületünk tölvirág-
zásában jelentékeny része volt. A miniszter úr 
ő Excellenciája régóta, fényes hivatali és poli-
tikai pályája egész ideje alatt, mindenkor élénk 
érdeklődéssel kisérte egyesületünk működését, 
melynek 25 éves nagyszabású jubileumi ünne-
pélyén is résztvett. Ki, midőn a nők művelődés-
ügyét bölcs belátással és okos mérlegeléssel 
gondozza, fölismeri az Orsz. Nőképző-egyesü-
let hivatásának jelentőségét s reméljük, nem 
tagadja meg tőle nagybecsű pártfogását. A 
múltakért fogadja hálánk érzetének nyilvánítá-
sát; a jövőre pedig, kérjük, vegye új iskolán-
kat is kegyeibe ! 

Ezután Váradi Antal költeményt szavalt és 
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az intézet növendékei Yeres Pálné képét meg-
koszorúzták. A növendékek énekkara énekelt. 
Yeres Pálné leánya, Rudnay Józsefné, meg-
hatott szavakban fejezte ki köszönetét az édes-
anyja emlékére rendezett szép ünnepélyért. 

Községi és egyéb helynevek. 
Az 1898. évi IV. törvénycikk a község és 

egyéb helynevek hivatalos alakjának megállapí-
tását a m. kir. belügyminiszter hatáskörébe 
utalja s 5. §-ában a belügyminiszter által 
megállapított ezen hivatalos nevek használata 
iránt a következőket írja elő: 

„Állami törvényhatósági és községi, valamint 
egyéb hivatalos iratokban, községi pecséteken, 
bélyegzőkön és jelzőtáblákon, továbbá az állam, 
a törvényhatóságok és községek közvetlen 
rendelkezése alatt álló intézetek és üzemek 
ügykezelésében, a nyilvánossági joggal bíró 
iskoládban használt tankönyvekben és térképeken, 
úgyszintén ezeknek az iskoláknak nyilvánosság 
elé kerülő nyomtatványain, valamint pecsétjein 
és bélyegzőin, végül a közjegyzői iratokban — 
tekintet nélkül arra, hogy a fölsorolt iratok, 
tankönyvek, nyomtatványok, pecsétek, bélyegzők, 
stb. az állam hivatalos nyelvén vagy más 
nyelven vannak-e szerkesztve, - kizárólag a 
község hivatalos neve használandó azon írásmód 
szerint, amint az az országos községi törzs-
könyvben vezettetik. 

A nyilvánossági joggal bíró iskolákban hasz-
nált tankönyvekben és ezen iskoláknak nyilvá-
nosság elé kerülő nyomtatványain a hivatalos 
név mellett az ettől eltérő történeti vagy köz-
használatú elnevezésnek magyarázólag való 
feltüntetése nem esik a szakasz rendelke-
zése alá. 

Törvényszéki cégbejegyzések szövegében, 
kormányhatósági jóváhagyást vagy láttamozást 
igénylő okmányokban és egyéb iratokban, vala-
mint a közhitelességgel és hivatalos jelleggel 
bíró minden más viszonylatban is kötelező 
ugyan a községek hivatalos nevének haszná-
lata, de emellett az ettől eltérő elnevezés zár-
jelben feltüntethető." 

A belügyminiszter úr eddig e törvény alapján 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Békés, Hajdú, Heves, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér, Tolna, Baranya, 
Csongrád, Bács-Bodrog és Ung vármegyék 
községi és egyéb helyneveit, továbbá a városok 
neveit állapította meg. 

Minthogy a törvény idézett szakasza szerint 
az iskoláknak is alkalmazkodniok kell a hely-
nevek hivatalos alakjához, az alábbiakban közöl-
jük az eddig megállapított nevek" közül mind-
azokat, amelyeknek neve az előbbi állapothoz 
képest megváltozott. Megjegyzendő, hogy ezeken 

kívül is változás történt helyesírás tekintetében 
az összetett neveknél, amelyek ezentül nem 
kötőjellel és elválasztva, hanem kötőjel nélkül, 
egy szóba írva használandók, pl. Nagv-Enyed 
helyett ezentúl Nagyenyed irandó, Békés-Szent-
András helyett Bék^sszentandrás stb. Az új 
jelző a községnevekben mindig ékezetes ú-val 
használandó, tehát az eddigi Báes-Ujfalu he-
lyett Bácsújfalu stb. 

Megkezdjük a közlést Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
és Békés vármegyével: 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. 

I. Abonyi járás. Rékas = Zagy varékas. — 
Tápiógyöryye községhez tartozó Zsellérpaskom 
(eddig Tóalj néven). Törtei községhez tar-
tozó Fehértói dűlő (eddig Szirmay-tanya néven). 
Ujszász = TJjszász községhez tartozó Nagymajor 
(eddig Nagykerti-tanya néven). 

II. Alsódabasi járás. Alsódabas községhez 
tartozó Felsődélegyháza (eddig Ordasdélegyháza 
néven). — Alsónémedi községhez tartozó Gyál-
puszta (eddig Gyáli szőllők, Lászlómajor, 
Belsőmajor és Szőllősgyál külön neveken is). — 
Örkény községhez tartozó Csurgaymajor (eddig 
Vendelmajor néven is). Lőtértábor (eddig 
Simonlőtér néven is). — Pusztayacs községhez 
tartozó Kisnándormajor (eddig Újmajor néven), 
Erdőlak (eddig Erdészeti major néven is). 

III. Biai járás. Bia községhez tartozó 
Csonkatebe (eddig Ürestarisznya néven is). — 
Budakesz = Budakeszi. — Jenő = Budajenő. — 
Páty községhez tartozó Kuszkótanya (eddig 
Kuszkori-tanya néven), Bánomtanya (eddig 
Bánszó néven). — Tinnye községhez tartozó 
Szárazfa (eddig Szárazág néven). 

IY. Bunavecsei járás. Apostag községhez 
tartozó Juliskamajos (eddig Zsuzskamajor 
néven), Hegyimajor (eddig Megyimajor néven), 
Lajosmajor (eddig Lovákimajor néven). 
Kis-Harta = Harta községhez tartozó Duna-
tetétleu (eddig Tetétlen néven), Ersekiharta 
(eddig Nagyharta néven), Ersekiszentkirály 
(eddig Felsőszentkirály néven). - Szalkszent-
márton községhez tartozó Homokszentlőrinc 
(eddig Homok, Feketehalorn és Nagyállás 
külön neveken). — Tass községhez tartozó 
Pusztaszentgyörgy (eddig Szalkszentgyörgy 
néven is), Pusztakomárom (eddig Szerbithtanya 
néven is), Meggyes (eddig Szalaytanya néven is). 

V. Gödöllői járás. Boldog községhez tartozó 
Nagytelek (eddig Telek néven is). — Csik-
Tarcsa = Nagvtarcsa községhez tartozó Anna-
major (eddig Csont és Csiktaresai mjor néven). — 
Domony községhez tartozó Flóramajor (eddig 
Brüllmajor néven). — Héviz — Gralgahéviz köz-
séghez tartozó Monostorliget (eddig Monostor 
néven), Teréztelep (eddig Terézia néven is). 
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Mogyoród községhez tartozó Pasztaszentjakab 
(eddig Szentjakab néven). — Puszta-Szent-
Mihá'ly = Rákosszentmihály. — Váeszentlászló 
községhez tartozó Koronaliget (eddig Liget 
néven), Társmajor ieddig Szomjazó és Üjpuszta 
neveken is), Viktormajor (eddig Hármas-tanya 
néven). Fürjes (eddig Polnertanya néven). — 
Yerseg községhez tartozó Károlyhalma (eddig 
Majtliényitanya néven), Zoltánmajor (eddig 
Fáytanya néven). 

VI. Kalocsai járás. Bogyiszló községhez 
J;artozó Külbogyiszló (eddig Sipsa, Pojtva, 
Adács, Széked, Szentkirály, Falusziget, Lapishát 
és Pecseri külön neveken is). — Dusnok köz-
séghez tartozó Halászhass (eddig Kass néven 
is), Izsákpuszta (eddig Izsák néven is), Lugasi 
szállás (eddig Lugas néven is). — Foktő köz-
séghez tartozó Kisfoktő (eddig Zásztó néven). — 
Homokmégy községhez tartozó Halom (eddig 
Halomszállás néven). — Kalocsa községhez 
tartozó Ujdrágszél (eddig Nagydrágszél, Kis-
drágszél, Ujdrágszél és Hattyas külön neve-
ken). — Szakmár községhez tartozó Csepeg 
(eddig Csepreg néven is). Szertt- Benedek = 
Duna.szentbenedek községhez tartozó Biskói 
rév (eddig Biskómajor néven is). Úszód 
községhez tartozó Kenyértelek (eddig Hanyik 
néven). 

VI]. Kiskőrösi járás. Akasztó községhez 
tartozó Pusztaszentimre (eddig Szentimre né-
ven). — Csanád - Ersekcsanád. — Hajós köz-
séghez tartozó Külsöszentiryörgy (eddig Szent-
györgy néven). Nádudvar = Nemesnád -
udvar. — Szent-István - Bajaszentistván. — 
Vadkert = Soltvadkert. 

VIII. Kiskunfélegyházai járás. Alsó-Puszta-
Péteri = Pétermonostora. — Kiskunmajsa köz-
séghez tartozó Kunágasegyháza (eddig Agas-
egyháza néven). — Puszta-Péteri = Pálmonostora 
községhez tartozó Tópart (eddig Postaház 
néven), Pusztasarok (eddig Dikritus néven), 
Kisrét (eddig Csárdadülő néven). — Szent-
Lőrinc = Koháryszentlőrinc. — Újfalu = Tisza-
újfalu községhez tartozó Istvánújfalu (eddig 
Urasági major néven is), Belsőújfalu (eddig 
Sternmajor néven is). 

IX. Kunszentmiklósi járás. Fülöpszállás köz-
séghez tartozó Kurjantó (eddig Fülöpszállás 
kurjantói határrész néven), Balázsi (eddig Fülöp -
szállás balázsi határrész néven), Fülöpkerek-
egyháza (eddig Fülöpszállás kerekegyházi határ-
rész néven). — Izsák községhez tartozó Uzo-
viestelep (eddig Uzovics Ludovikatelep néven 
is), Szajortelep (eddig Weisztelep és Deutsch-
telep néven is), Gedeontelep (eddig Annatelep 
és Schwarztelep néven is). — Jász-Kerekegy-
háza-Kerekegyháza. — Kunszentmiklós köz-
séghez tartozó Pusztakerekegyháza (eddig 

Kerekegyháza néven). — Páhi községhez tar-
tozó Csengőd (eddig Kiscsengőd és Nagycsen-
gőd külön neveken is). — Szabadszállás köz-
séghez tartozó Szabadjakabszállás (eddig Jakab-
szállás néven). 

X. Monori járás. Alberti községhez tartozó 
Dánszentmiklós (eddig Dános néven is). — 
Irsa községhez tartozó Mikebuda (eddig Alsó-
mikebuda és Felsőmikebuda külön neveken 
is). — Nyáregyháza községhez tartozó Puszta-
csév (eddig Csév néven is), Pusztapótharaszt 
(eddig Pótharaszt néven is\ — Üllő községhez 
tartozó Pusztalöb (eddig Tornyoslöb, Alsólöb 
és Középlöb néven is). — Vecsés községhez 
tartozó Erzsébet major (eddig Középhalom né-
ven is). 

XI. Nagykátai járás. Nagykáta községhez 
tartozó Egreskáta (eddig Alsóegreskáta és 
Felsőegreskáta külön neveken is). — Szent-
mártonkáta községhez tartozó Homokerdő 
(eddig Ujerdő néven is). Tápiószentmártón 
községhez tartozó Bertalanmajor (eddig Felső-
tanya néven is), Erzsébetmajor (eddig Alsó-
tanya néven is), Józsefmajor (eddig Kistanya 
néven is). 

XII. Pomázi járás. Boros-Jenő = Pilisboros-
jenő. — Hidegkút = Pesthidegkút községhez tar-
tozó Steinbachkőbánya (eddig Sichertelep néven 
is), Újtelep (eddig Ilolvégtelep néven). — 
Nagykovácsi községhez tartozó Juliannamajor 
(eddig Nenackermajor néven is). — Solymár 
községhez tartozó Csízmalom (eddig Urgemalom 
néven). — Szent-1 ván = Pilisszentiván. — Tót-
falu = Tahitótfalu. — Üröm Üröm. — Vörös-
vár = Pilisvörösvár. 

XIII. Ráckevei járás. Aporka = Aporka. 
Haraszti := Dunaharaszti. —>• Lóré=Lórév. — 
Sziget-Újfalu = Szigetújfalu. — Taksony köz-
séghez tartozó Kisvarsány, Nagvvarsány (e kettő 
eddig Dunavarsány közös néven is). — Tököl 
községhez tartozó Herminamajor (eddig Sóska-
major és Wahrmannmajor külön neveken is), 
Gyökérpuszta (eddig Holzingerpuszta néven). 

XIV. Váci járás. Bottyán = Vácbottyán. — 
Csornád községhez tartozó Károlyimajor (eddig 
Lestvinamajor néven is). —Duka = Vácduka. — 
Dunakesz = Dunakeszi községhez tartozó Alag 
(eddig Nagyalagmajor, Nándormajor, Versem-
istállók és Ürlovasok versenytere külön neve-
ken), Horányi révátkelő (eddig Révcsárda né-
ven). — Fót községhez tartozó Neákiház (eddig 
Neákimajor néven is). — Kis-Szent-Miklós = 
Orszentmiklós községhez tartozó Makkostanya 
(eddig Sándortanya néven is). — Kis-Ujfalu = 
Váckisújfalu. — Mácsa = Galgamácsa községhez 
tartozó Koronamajor (eddig Mácsa néven), 
Megyerke (eddig Külsőmajor néven is), Antal-
major (eddig Újmajor és Belsőinajor néven 
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is). — Püspökhatvan községhez tartozó Kisfele-
tanya (eddig Spitzertanya néven is). — Hatót -
Vácrátót községhez tartozó Yácharaszt (eddig 
Haraszti néven), Váchosszúvölgy (eddig Hosszú-
völgy néven), Kióshegy (eddig Kióstelep né-
ven). — Szilágy - Püspökszilágy községhez 
tartozó Nagyszór (eddig Felsőszór és Közép-
szór külön neveken is), Királymajor (eddig 
Alsószór néven). — Sződ községhez tartozó 
Kisgöd (eddig Kincsemtelep, Kisgöd, Adélháza, 
Gödi nyaralótelep, Gödi téglagyár külön neve-
ken is). — Tót-Györk = Galgagyörk községhez 
tartozó Rozáliatanya (eddig Poppertanya néven), 
Fáytanya (eddig Almástanya néven is). — 
Uj-Pest = Újpest. — Veresegyház községhez 
tartozó Kátfőoldali tanya (eddig Viciántanya 
néven). — Zsidó községhez tartozó Egrestanya 
(eddig Névtelentanya néven), Zsidóliget (eddig 
Liget néven). 

Kiskunfélegyháza városhoz tartozó Kis-
kunfélegyházai Jakabszállás (eddig Fülöp -
szállási Jakabszállás néven). — Vác r. t. 
városhoz tartozó Hermány (eddig Oreghermány 
néven). Csipkés (eddig Alsócsipkés és Felső-
csipkés külön neveken is). — Kecskemét tör-
vényhatósági joggal fölruházott városhoz tar-
tozó Kisalpár (eddig Alsóalpár néven), Belső-
nyír, Külsőnyír (e kettő eddig Nyír közös 
néven), Méntelek (eddig Cethal néven), Nagy-
bugac, Kisbugac (e kettő eddig Bugac közös 
néven). Alsómonostor, Felsőmonostor (e kettő 
eddig Monostor közös néven). 

Békés vármegye. 

I. Békési járás. Békés községhez tartozó 
Bélmegver (eddig Megvertelek és Bokrosmegyer 
néven), Kamut (eddig Kamutkert néven), Fás-
mellék (eddig Kőpesziget néven), Békésbelen-
céres (eddig Belencéres néven), Kőgyescsatár 
(eddig Hőgyes néven). Soványhát (eddig Tarafü 
néven). — Kőrös-Tarcsa = Köröstarcsa. — 
Mezőberény községhez tartozó Nagyhalom 
(eddig Okertek néven). 

II. Békéscsabai járás. Békéscsaba községhez 
tartozó Gerendás! holdak (eddig Gerendási 
legelő néven), Telekgerendás (eddig Felsőtelek 
néven). 

III. Gyomai járás. Gyoma községhez tartozó 
Zsófiamajor (eddig Halmagy néven). 

IV. Gyulai járás. Gyulavári községhez tar-
tozó De'nesmajor (eddig Várajt néven). 

V. Orosházi járás. Bánfalva = Gádoros. — 
Sámson - Békéssámson községhez tartozó Vik-
tormajor (eddig Cigánd néven). - Puszta-Szent-
Tornya Szabad- Szent-Tornva = Szentetornva köz-
séghez tartozó Szabadszenttornya. 

VI. Szarvasi járás. Kondoros községhez tar-
tozó Geisztcsákó, Bolzacsákó (e kettő eddig 

Pusztacsákó közös néven), Üjtanyák (eddig 
Nagykondoros néven). 

VII. Szeghalmi járás. Füzesgyarmat község-
hez tartozó Bucsatelep (eddig Bucsa néven). — 
Kőrös-Ladány = Körösladány községhez tartozó 
Sárosér (eddig Selyemmajor néven), Bikasziget 
(eddig Bikeri néven). — Szegnalom községhez 
tartozó Töviskes (eddig Aklostöviskes néven). 

Gyula r. t. városhoz tartozó Gyulaeperjes (ed-
dig Eperjes és Pusztaeperjes néven), Ajtósfalva 
(eddig Ajtósfokfalva néven), Szentbenedek (eddig 
Gyulabenedek néven). 

= Poroszországban és nálnnk. A járási 
iskolafelügyelőkhöz legközelebb kibocsátott ren-
deletében a porosz közoktatási miniszter a 
következőket mondja: „Követeljük, hogy a 
tanítók kizárólag csak német nyelven érintkez-
zenek azokkal, kik a német nyelvet kielégítő 
módon beszélik. Követeljük továbbá, hogy a 
tanítók családi körükben kizárólag csak néme-
tül beszéljenek és az iskolafelügyelők köteles-
ségévé tesszük, hogy erről minden alkalommal, 
főleg azonban az iskolák évenkénti megvizs-O O 
gálásakor személyes meggyőződést szerezzenek, 
mennyiben felelnek meg a tanítók ezen rende-
letnek. Ezen rendelet szigorú követése azáltal 
nyer igazolást, lia a tanító gyermekei iskolába-
lépésük idejében a német nyelvet teljesen bír-
ják. Ha valamely tanító e rendeletnek eleget 
nem tesz, a kir. kormánynak erről jelentés 
teendő és az illető tanító a keleti tartományi 
személyi pótlék (Ostmarkzulage) élvezetétől 
megfosztandó. Ha ez az intézkedés is hatás-
talan maradna, a tanító ellen hivatalától való 
megfosztása végett a fegyelmi vizsgálat meg-
indítandó." Ily eszközökhöz mi nem nyulunk. 
Nincs is szükség rá. A velünk egyenlő jog-
ban részesülő más ajkú polgártársaink vezetői 
mindazáltal riadoznak ama törvényjavaslattól, 
mely senkitől semmit sem vesz el, hanem min-
denkit a magyar nyelv oly ismeretéhez kíván 
juttatni, mely nélkül e haza földjén saját kára 
nélkül nem érvényesülhet. 

IK 01) Ali on. 
,,Magyarok csillagau című díszes vezérkönyv 

Erzsébet gyászünnepélyek sikeres rendezéséhez 
jelént meg e héten; : > 5 remek költeményt, több 
beszédet és hangjegyes Erzsébet-dalt tartalmaz 
15 gyönyörű képpel. Szívkincsek gyűjteménye 
ez, mely bármely könyvtárnak díszére válik. 
A csinos mű tiszta jövedelmének fele az Er-
zsébet tanítói árvaalap javára, lesz fordítva. 
Ara szerzőnél : Ludvigh Béla, Üllő, Pest mel-
lett, 1 K 80 fillér. Bolti ára 2 K. Bizományos 
Károlyi György papírkereskedő, Budapest, V., 
Dorottya utca 10. 
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A szent asszony nevenapján. 
De jó, hogy vissza-vissza térsz közibénk Te 

jó, Te nagy asszony. Az életküzdelemben el-
fáradt panaszkodó lélek úgy élvez, mint valami 
őszi, aranyos napsugarat. Gondra íékvő, gondra 
kelő országunk népének Te vagy a nemtője, 
fehér lelkeddel pedig örökre védőangyalunk 
lettél. Mert nagy voltál Te szép asszony, jó 
voltál Te angyal lélek és dicsőséges leszel Te 
hervadhatatlan nimbusz : az idők véges-vég-
telenéig. 

Az asszonyi szív kifürkészhetetlen nagyságá-
ban és jóságában olyan üde, olyan harmatosan 
illatos vagy, mint valami fehér virág, melyre 
az Isten szép napja ragyog. A Te lelkeden 
úgy megpihen jóságos szeretetünk : mintha most 
ez volna a Te királyi koronád. Nem ékesíti 
ezt kirakott gyöngy, ékes gyémánt, csillogó 
arany, de értékesebb a milliók kincsénél : mert 
a szív műhelyében ötvözte össze egy ország 
népe, szent lelkesedésében s nagy fájdalmában, 
mikor a bécsi kriptában rád hullott a koporsó 
födele . . . 

Mily kézzel nyúljak én a Te virág lelked-
hez, hogy körülhordozzam az ország tanítósága 
előtt? Szent asszony hidd el, levetkezem a 
gyarló embert és tiszta ideálizmussal térek 
elibéd ; bűnös kézzel nem fogom meg liliom 
lelkedet. Nem. Ártatlan gyermekekkél fogadlak 
az iskolában, mintha ez volna az Isten legszebb 
temploma. Nekem az. Itt keresek veled eny-
hülést. Itt, mert az ártatlan jóságban az élet 
is százszor szebb, mint odakünn a lármás, piaci 
társadalomban. 

Bár hermelinben pólyáltak, bíborköntöst 
adott rád a dajka, királyné voltál a legjavából, 
úgy, hogy melletted én kisebb vagyok a por-
szemnél, mégis oly bizalommal beszélek Veled, 
mert Te a miénk voltál és a miénk vagy. 

Derítsd föl hát búra hajló lelkeinket Erzsé-
bet napján. Ahogy elszáll a lelked a nádfedésű, 
bogárhátú iskolákba, kopogtass be azzal, hogy 
Te magaddal hozod az édes anyák szívét, mely 
nekünk a nevelésnél annyira becses. 

És ha egy szöszi kis leány, vagy egy gesz-
tenyebarna ártatlanság szemében könnyet látsz, 
amikor a tanító Rólad beszél a lélek meg-
ihletett hangján, vésd bele a szívébe örökre a 
nőiesség szent érzelmét: az erkölcsöt, amely egye-
dül tud csak igazi nőt és szerető hitvest nevelni. 

Érezd át szent asszony, hogy nagy jelentő-
sége van az erkölcsnek. Sárral piszkosan folyik 
ma az erkölcstelenség zuhataga és viráglelkü 
leányokat sodor magával ez a gyilkos ár. Te 
nyújts védő kezet, tekints szét jól az iskolá-
ban s valamennyi remegő kis leány szemébe 
isteni sugalatot parancsolj, hogy úgy maradjon 
a lelke, olyan legyen az erkölcse, mint akkor, 
midőn tud örülni a Te tiszteletedre font őszi 
rózsának, vagy egy szelet kenyérnek. 

Éreztesd át azzal a gyermekkel, hogy ük 
nők, hogy ők leányok. A Te asszonyi finom 
érzésed tud is mesteri dolgot. Azért vagy liliom 
asszony, azért tisztellek, mert fehér vagy, mert 
a női tisztesség, a női lélek nagy hivatását 
látom életed pályáján. Anya voltál . . . És még 
milyen anya! Megtudtad ölelni fiadat, mikor 
lett volna alkalmad, hogy egy évben 365 napon 
csak a mulatságban keress szórakozást. 

A muzsika ritmikus dallama, csillárok ezer 
lángja mellett fölvonuló királyi vendégek elől 
kitértél, hogy megcsókolhasd fiadat és mikor 
országunk kimondhatatlan bánatára fiad viasz-
arcán megtört az élet, a Te lelkedet is meg-
sebezték. Könyeztél, sírtál, jöttél mentél, keres-
tél. Fiadat nem találtad, de megtaláltad lelkedet: 
mert magyarjaid szívében is hasonló fájdalom 
lakozott. Ez jól eshetett Neked. De nekünk ? 
Oh arról sírva tudok egy két mondatot a 
papírra írni. A mi fájdalmunk ezerszer égöbb 
volt, mikor közibénk jöttél, pedig azt szerettük 
volna, hogy soha, soha el ne menj tőlünk. 

Most se tudjuk feledni, hogy hányszor szól-
tál a Te aranyos hangodon: a fejedelem jóra 
hajló szívéhez. Az asszonyi szóra az acél férfi 
is: „sírva borul az asztalra", hát még a Te 
édes lágy hangodon ki ne enyhült volna meg ? 
Falelkű ember lett volna az, aki a Te kérései-
det meg nem hallgatja. Istenem, de nagyszerű 
jelenetek lehettek azok, mikor egy ország leg-
nagyobb kormányzóját egy gyönge asszony 
meggyőz. Isteni jelenet az, tán nem is a földre 
való. Épen azért olyan nagyon dicsőségesen 
becses nekünk az a nap, mikor a számunkra 
valamit megnyertél. Békét szereztél, melyen 
az ország fölemelkedett. 

Az mind a Te munkád. Egy asszonyé, aki 
a tanítóknak nagyobb, mint akármilyen nagy 
neveléstan. 

Herbert, Spencer, Locke, Pestalozzi, a 
filantrópok, kiket naponkint forgatok, nincse-
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r,ek rám oly képző hatással, mint e szent asz-
szony lelke. Egész női nevelési rendszeremet ez 
a bíborpalástban pólyált, de a kunyhó asz-
szonyánál szenvedőbb asszony irányítja Köte-
teket tudnék írni, hogy mennyire rajongok 
iránta. De sokkal jobban becsülöm, hogy nagy-
arányú jellemzését ilyen kusza, szürke monda-
tokban méltassam. De ha lesz valaki, aki iga-
zán szépen és a nevelésügyre jótékonyan fog 
valaha könyvet írni e szent asszonyról : én 
leszek az első, aki ezt a ritka embert ünne-
pelni fogom. 

Addig is jöjj el hozzánk szent asszony, hogy 
legalább a nevednapján emlékeztess arra, hogy 
neveljünk igazi nőket, igazi anyákat ennek a 
Téged sirató szép országunknak, amelynek Te 
vagy a nemtője s védőangyala, egyedüli nagy-
asszonya a világ véges-végtelenéig. 

(Solymár• Ferner Jenő. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(88.737. szám.) 
Miheztartás végett értesítem (Címet), hogy 

a 30-filléres orsz. tanítói nvugdíjintézeti járu-
lékok összeírásának módját ideiglenesen meg-
állapító, folyó évi febr. hó 19-én 83.928/903. 
sz. alatt kelt körrendeletem hatályát az 1904/5. 
tanévtől kezdve azon időpontig kiterjesztem, 
míg az 1891. évi XLIII. törvénycikk más tör-
vénnyel pótolva nem lesz. 

A kívánt kimutatások szerkesztése tehát a 
jelzett időig az érintett körrendeletben meg-
állapított módon a kir. tanfelügyelők föladata 
leend. 

Budapest, 1904 november hó 2-án. 
A miniszter meghagyásából : 

Molnár Viktor, 
miniszteri tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: gróf Erdó'dy 

György, gyepüfüzesi nagybirtokosnak, aki a 
pinkamiskei óvoda céljára 20.000 korona értékű 
házat és telket adományozott; Kállay András 
nyug. főispánnak, aki telek, épület, fölszerelés 
biztosítása által mintegy 12.000 korona érték-
beíi a telektanyai állami elemi iskola fölállítá-
sához hozzájárult. 

Jóváhagyta: a komáromi ev. ref. egyház-
megyei tanítótestület alapszabályait 83.701. 
sz. alatt. 

Kinevezte : Pap Sámuel oki. tanítót a veres-
pataki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Burgmann 
Rezső oki. tanítót a barátfalui áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Bépay Antónia oki. tanítónőt 

a tőketerebesi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Jakab Sámuel oki. tanítót a temesbuttyini áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Nagy István oki. 
tanítót a térvári áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Schwartz Rezső oki. tanítót a kübekházi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Acsay Mihály oki. 
tanítót a szolnoki áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá; Szenkovits László oki. tanítót az 
erzsébetvárosi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Kőszegi József oki. tanítót a tornyai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Váradi 
Menyhért nagyenyedi áll. el. iskolai tanítót a 
verespataki áll. el. isk.-hoz; Mészáros János 
hódmezővásárhelyi áll. el. isk. tanítót a krasínai 
áll. el. isk.-hoz; Máthé Albert abrudbányai áll. 
el. isk. tanítót a balázsfaVi áll. el. iskolához; 
Nagy Paula szegvári beltéri'.lati és Orbán Béla 
szegvári korogyparti áll. el. isk. tanítót, illetve 
tanítónőt kölcsönösen ; Fülöp Mária verespataki 
áll. el. isk. tanítónőt a marosújvári áll. elemi 
isk.-hoz; Blozsán Kálmán kunágota-külterületi 
áll. el. isk. tanítót a kevermesi állami elemi 
iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: G-herghel Sándor 
nagyidai gör. kel. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 360 K-t ; Szabó István nagysápi 
elaggott róm. kath. el. isk. tanítónak évi 720 
K-t; Bésa Pál borgóprundi alapítv. közs. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 940 koronát ; 
Bernáth Károly atyai munkaképtejen ev. ref. 
el. isk. tanítónak évi 680 K-t; Kövér Jánosné, 
szül. Barabás Erzsébet nagyenyedi munkakép-
telen közs. el. isk. tanítónőnek évi 520 K-*t ; 
Szedlárik József cajlai róm. kath. elemi isk. 
tanítónak évi 760 K-t ; özv. Berger Antalné, 
szül. Graef Anna zombori munkaképtelen 
róm. kath. tanítónőnek évi 920 K-t ideigle-
nesen ; Szemere György sárosoroszii róm. kath. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 640 K-t; 
Me.-s Mihály lindenfeldi munkaképtelen községi 
tanítónak évi 450 K-t; Viharos (Hill) Ferenc 
nagyjécsai közs. el. isk. tanítónak évi 1100 K-t ; 
Tatár György mezőőri g. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 440 K-t ; Király József 
kecskeméti munkaképtelen közs. el. isk. tanító-
nak évi 1160 koronát ideiglenesen; Brasován 
Miklós verseci g. kel. szerb munkaképtelen 
el. isk. tanítónak évi 1560 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Boronkáné 
Caimann Flóra temesmiklósi munkaképtelen 
közs. el. isk. tanítónőnek 1072 K-t egyszer-
smindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Bizinger Gáspár jázovahodicsi volt áll. 
el. isk. tanító özv., szül. Bakk Ilonának évi 
614, Lajos, János, Erzsébet és Gizella nevű 
kiskorú árváinak egyenként 102 K 33 f, 
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együtt 409 K 32 f-t, mindössze 1023 K 32 f-t ; 
néh. András Péter homokmégyi róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Mr ázó Mária és 6 kis-
korú árvájának együtt 960 K-t ; néh. Illics 
János pancsovai nyug. el. isk. tanító özv., szül. 
Zsivanovics Danicának évi 738 K 66 f-t, 2 
kiskorú árvájának pedig összesen 369 K 34 f-t ; 
néh. Varga Nándor volt bélai r. kath. tanító 
özv., szül. Iizodeczkó Máriának évi 380 K, 
László és Gyula kiskorú árváinak egyenként 
63 K 33 f, együtt 126 K 66 f, mindössze 
506 K 66 f-t. 

Tanítói árvaházba való fölvételét elren-
delte: néh. Eszes Mihálvné, szül. Olay Mária 
volt zentai közs. el. iskolai tanítónő Erzsébet 
nevű árvájának a kecskemétibe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Reakció a kultúrában. Ilyen hangzatos 

cím alatt ront neki az Egyetértés című ellenzéki 
politikai napilap dr. Berzeviczy miniszternek, 
aki — az említett lapot idézve -— „a tanfelügye-
lökhöz bizalmas rendeletet intézett, melynek 
lényege az, hogy az iskolák számára megren-
delhető olvasmányok közül zárják ki a politikai 
tartalmú lapokat, ideértve a tanügyi politikai 
lapokat is." Az említett szélbali lap ez alka-
lomból a „nemzeti jogok megnyirbálását," a 
„közszabadság intézményein-k összetörését," a 
„sajtószabadság rongyokká tépését" emlegeti, 
holott sokkal ártatlanabb az egész dolog. Íme, a 
félhivatalos Budapesti Tudósító ezt a fölvilágo-
sítást közölte a lapokkal: „Dr. Berzeviczy Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet 
intézett a tanfelügyelőkhöz, amelyben figyel-
meztette őket, hogy az állami és államilag 
segélyezett községi iskolák pénztárainak, ille-
tőleg a beiratási díjaknak a terhére politikai 
és „politikai tanügyi" lapçk nem rendelhetők 
meg. mert a szóbanforgó jövedelmek első sorban 
az ifjúsági könyvtárak létesítésére, és másod-
sorban a tanítói szakműveltség előmozdítására 
szolgáló könyvek és folyóiratok beszerzésére 
fordíthatók, tehát nem engedhető meg, hogy 
ezen különben is csekély jövedelmi forrás más 
irányban és önkényesen vétessék igénybe. Meg 
vagyunk győződve, hogy ezen rendelet tartalma 
ellen elfogulatlanul senki kifogást nem emelhet, 
de legkevésbé érdemli meg a miniszter, aki 
ezzel a rendelettel kizárólag a tanítók szak-

képzésének kívánt szolgálatot tenni, azt a 
szemrehányást, amelyet egy ellenzéki lap tesz 
neki, mintha ő e rendelettel orvtámadást 
intézett vo'na a sajtószabadság ellen. A minisz-
ternek még csak a részrehajlás sem vethető 
szemére, mert rendelete nem ellenzéki lapoknak, 
hanem általában mindenféle politikai lapnak 
az iskola költségére való megrendelését tiltja el. 
A tanítóknak azonban természetesen szabad-
ságukban áll, hogy saját költségükön olyan 
lapot rendeljenek meg. amilyent akarnak és a 

í miniszter rendeletében egy betű sincsen, amely 
őketebbelielhatározásukbanbefolyásolniakarná." 
Nem hisszük, hogy volna Magyarországon akár 
tanító, akár nem tanító ember, aki a miniszter 
intézkedését a nyert fölvilágosítás után helyte-
leníthetné, mert az iskolai közpénzek csakugyan 
nem arra valók, hogy azokon az iskolák poli-
tikai és politizáló lapokat rendeljenek meg, 
hanem hogy a nagyon is szerény ifjúsági és 
még ennél is szerényebb tanítói szakkönyv-
tárakat gyarapítsák. 

— Lapunk mai számából a nagy tárgy-
halmaz miatt ismét több közlemenyt, köztük 
Tanácsadó és Irodalom rovatunkat kellett a 
jövő számra lialasztanunk. 

— A gyermektanulmányi tanfolyam. A 
művelt világ államaiban az újabb időben a 
pszikológusok, orvosok és pedagógusok figyelme 
különös érdeklődéssel fordul a gyermekek testi 
és lelki fejlődésének és jelenségeinek tudo-
mányos kutatása felé, amivel megvetették a 
tudományok egy új ágának, a „gyermektanul-
mányu-nak alapját. Különösen Amerika karolta 
föl nagy lelkesedéssel a gyermekek tanul-
mányozását, hazánkban a gróf Teleki Sándor 
elnöklete alatt működő Gyermektanulmányi 
Bizottság fáradozik az ügy elterjesztésén, elő-
mozdításán, amely hivatva van az általános 
lélektant és a nevelés rendszerét átalakítani, 
részben új alapokon fölépíteni. A Gyermek-
tanulmányi Bizottság a kitűzött célok elérése 
végett a mult iskolai év végén gyermektanul-
mányi tanfolyamot létesített, amellyel meg-
előzte az európai államok legtöbbjét. A tan-
folyamot Banschburg Pál dr. kiváló gyermek-
pszikológus vezette. A tanfolyamot 12 jeles 
fővárosi tanító hallgatta. Ez előadásokon a 
hallgatók megismerkedtek a gyermek testi és 
lelki tanulmányozásának, a fölfogásnak, képzet 
tartalmának, az érzelmeknek, a figyelemnek s 
az Ítélőképességnek vizsgálati módszereivel. 
A tanfolyam a minap ért véget. Most a főváros 
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tanácsa és a közoktatási ügyosztály azon fára-
dozik, hogy tért nyújtson a tanítók további 
munkájának. Egyes iskolákat kísérleti eszkö-
zökkel szerel föl a tanács, hogy az önálló 
vizsgálatoknak tért nyújtson. Az eredményeket 
Ranschburg Pál foglalja össze. A külföld is 
élénk érdeklődéssel viseltetik ezen eredmények 
iránt. 

— „Karcos" A Nemzeti Iskola című heti 
lap ilyen álnév alatt egy idő óta tárca-cikkeket 
közöl, melyekben a „Kegyelmes úr" és „Jobb-
kéz" úr, sőt urak szerepelnek s melyek egyiké-
ben lapunkról, szerinte a „Senki Lapjáról" is 
szíves megemlékezni. Hogy mennyire vagyunk 
mi a senki lapja, arról nap nap mellett tanús-
kodik az a 60—80 levél, mely hozzánk be-
érkezik, fölvilágosítást, tanácsot, sőt támogatást 
is kérve. Laptársunk szellemeskedéseivel mi 
nem igen törődünk, de olvasván azokat a 
szellemtelen, a vonal alatt az attikai só teljes 
híjával hasábokra terjedő közleményeket, föl-
vetettük magunknak a kérdést : váj jon van-e 
olyan magyar tanító, aki azokat a közleménye-
ket gyönyörrel olvasná ? A magunknak föl-
vetett kérdésre ez a válaszunk : szomorú világot 
vetne a magyar tanítók műveltségi színvonalára, 
ha a „Karcos" úr nyújtotta „szellemi" táplálé-
kot élvezni tudnák. 

— Gyűlések. A marosújvári és nagyenyedi 
járáskörök egyesült köri gyűlést tartottak 
nov. 5.-én Nagyenyeden, melyen Szabó Gyula 
m.-csúcsi tanító „Beszéd- és értelemgyakorlat 
a vegyes ajkú népiskolában" című tételről ol-
vasott föl terjedelmes és sikerült értekezést. 
Kádár János a fonomimikáról értekezett. Igen 
érdekes indítványt tett Jovián Antal köri el-
nök: „A népoktatási új törvényjavaslattal szem-
ben elfoglalt ellenzéki állásfoglalásával a nemze-
tiségi tanítóknak, szólíttassanak föl az összes 
erdélyi megyék tömörülésre és a „ Délmagyaror-
szági tanítóegyesület" mintájára alakítsák meg a 
délkeleti felföld tanítóegyesületét. " Ez a javas-
lat a központi választmányhoz utasíttatott véle-
ményadás végett. — A Csanádmegi/ei tanítóegye-
sület központi járásköre f. hó 3.-ki gyűlésén 
megtörtént az az örvendetes dolog, hogy a 
makói főgimnáziumi tanárok közül is meg-
jelentek azon többen és „a népiskolai írásbeli 
dolgozatok pedagógiai és didaktikai értéke" 
című tételhez, melyet Sipos Andor adott elő, 
hozzá is szóltak. Nagyon helyes: igy lehet az 
elemi és középiskola közt a kapcsolatot leg-
könnyebben megtalálni ! 

— Uj ösztöndíj-alap. 1000 koronát meg-
halad már az az alap, mely a Magyar 
Tanítók Naptára eladott példányai után gyűlt 
be az Eötvös-alapnál. Ennek az alapítványnak 
a kamatait tudvalevőleg tanítóknak vidéki 
középiskolákon tanuló fiai fogják segítségül 
kapni s ha t. kartársaink az 1905. évi 
naptárt, mely már elhagyta a sajtót, tömegesen 
fölkarolják, az első ösztöndíjat esetleg már az 
1905/6.-i iskolai évre kiadhatja az osztó-bizott-
ság. Egyelőre ez az ösztöndíj még csak 40 
koronát fog ugyan kitenni, de idővel, a naptár 
megrendelésének arányában, ez az összeg növe-
kedhetik. Mivel naptár minden házban kell, az 
ösztöndíj-alap gyarapodása érdekében arra 
kérjük t. kartársainkat, hogy a Magyar 
Tanítók Naptárát rendeljék meg az Athenaeum-
nál (VII., Kerepesi-út 54. sz.) 80 fillérért bér-
mentve küldik meg. 

— Iskola-avatás, tanítógyülés és hang-
verseny a Tanítók Háza javára. Folyó hó 
5-én délelőtt a ,Szebenmegyei tanítótestület" 
tagjai és nagyszámú közönség jelenlétében folyt 
le Szászsebesen, az ottani állami elemi iskola 
célszerű új épületének fölavató ünnepélye, mely 
llnbay Zs. kir. erdőtanácsos, gondnoksági el-
nök hazafias beszédéből, szavalatokból, kar-
énekekből s az iskola történetének fölolvasásából 
állott. E szép ünnepély után tartotta meg 
a „Szebenmegyei tanítótestület" rendes köz-
gyűlését, melyen Dómján Alajos emlékbeszédet 
olvasott föl Szántó Mihály terézárvaházi el-
hunyt derék tanító fölött ; Vámszer József 
rajztanár előadást tartott a rajzoktatás mód-
szerének újabb irányáról1; Simó József titkári 
jelentését olvasta föl. A tisztújítás során a 
közgyűlés elnökké Hesz Mátyást, alelnökké 
Dómján Alajost választotta meg. Este a magyar-
országi tanítók kolozsvári „Hunyadi-Háza" ja-
vára igen szépen sikerült hangverseny volt, 
melyre Szászsebes város különböző (magyar, 
német, román) ajkú polgárságából igen szép, 
előkelő közönség gyűlt össze. 

Tartalom : Az Orsz. Bizottság emlékirata. — 
A gör. kel. román püspökük memoranduma. — 
Tanításügyi irányok a fővárosban. Minké Béla. 
Verés Pálné leányiskolája. — Községi és egyéb hely-
nevek. — Poroszországban és nálunk. — Irodalom. — 
Szünóra : A szent asszony nevenapján. Vemer 
Jenő. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

l legrjelenik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
Intézet, tehát az összes óvodák, e lemi , felső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - in t éze tek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megkü ldése i rán t i fo lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l letékes kir. t anfe lügyelő által l á t t amozo t t 
községi elölj árósági b izony í tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l s t pos ta vi lágosan kiirandó. 

E lő f i ze t é s i á r : Egy évre 10 korona , félévre » korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r szabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóér t , m i n d e n közlés t i t án G fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i á l ta l k iszámítható h i rde t e s i dí j előre k ü l d e n d ő 
be . Esryéh h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részé t 
tevő pe t i t n y o m á s ú es egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d i j a k is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., 1 ÖRÖK-UTCA 4. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a t l v m l c v i s s z a . 

Az állami iskolák hatása. 
A miniszterelnök 1895. évi 3896. sz. a. 

kelt körrendelete értelmében a várme-
gyék s törvényhatósági joggal fölruhá-
zott városok közigazgatási bizottságai 
évenként kétszer összefoglaló jelentések-
ben számolnak be az egyes törvény-
hatóságok területén lévő népoktatási 
intézetek működéséről. 

Alkalmam levén e jelentésekbe be-
pillantást szerezni, ellenállhatatlan vágy 
kelt bennem, hogy azokat oly célból 
tanulmányozzam: vájjon a nagy áldoza-
tokkal fönntartott állami iskolák minő 
hatással vannak hazánk közművelődési 
viszonyaira. 

Alábbi tanulmányom tükördarab kí-
ván tehát lenni az állami iskolák hatá-
sáról. 

Mielőtt azonban ennek bemutatásá-
hoz látnék, kötelességemnek tar tom 
jelezni, hogy az állami iskolák homlok-
térbe állításával nem kívánok a többi 
jellegű iskolákra elítélő kyjtffkít gya-
korolni, mert jól tudom M "pffja min-
denki e hazában, hogy az fe j^meg tesz -
nek mindent, ami az acfótt^siszonyok 
között lehetséges. Sőt k é s ő é n é l isme-
rem el azt is, hogy egyes fH^êze t i és 
községi iskolai fönntartók nemes ver-
senyre kelnek az állammal s biztos 
kézzel viszik előre a nemzeti kultúra 
ügyét. Hogy az állami iskolákkal vala-

mennyi más jellegű iskola nem verse-
nyezhet, az a dolog természetéből ön-
ként következik. 

Ezeknek előrebocsátása után lássunk 
tulajdonképeni tárgyunkhoz. 

Nincs vármegye s alig akad egy-két sz. kir. 
város, ahonnan a községi és felekezeti iskolák 
elhelyezése ellen p a n a s z ne fordulna elő. 

Bars, Beszterce-Naszód, Háromszék, Hont, 
Trencsén, Ung és Zemplén vármegyék terüle-
tén akadnak ugyan szórványosan állami isko-
lák is, amelyek átmenetileg bérházakban lévén 
elhelyezve, többé-kevésbbé kifogás alá esnek; 
de a többiek valamennyien kényelmes otthonuk-
ban végzik nemzetalkotó munkájukat. 

Az állam által nagy körültekintéssel és a 
legtöbb esetben nagy költséggel emelt iskola-
házak nemcsak barátságos oktató és nevelő 
helyek, hanem díszei a községeknek, illetőleg 
városoknak s mint ilyenek előnyös befolyással 
vannak úgy a helyi építkezési viszonyok javu-
lására, valamint az új községi és felekezeti is-
kolák célszerűbb elhelyezésére. 

A felekezeti iskoláknál rozoga, gyakran élet-
veszélyes épületekről, dohos, füstös, padozatlan 
tantermekről, rosszul záró ajtókról s lantorná-
val beragasztott ablaktáblákról szólanak a kir. 
tanfelügyelői előterjesztések a vármegyék nagy-
termeiben. 

Állami iskoláknál ily állapotok nem fordul-
nak. nem is fordulhatnak elő, inert az iskola-
fönntartó gondoskodása kiterjed a legapróbb 
részletekre is. Gondoskodás történik ugyanis a 
célszerű kályhák beszerzéséről, megfelelő meny-
nyiségü és minőségű tüzelőanyagról, a hőmérők-
kel és szellőztetokkel is fölszerelt tantermek, 
valamint a folyosók és udvarok állandó tiszto-
gatásáról s így nemcsak jótékony hatással van-
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nak a közegészségügyre, hanem ennek tényezői, 
sőt őrei. 

Azok a monumentális állami iskolai épüle-
tek pedig, amelyek az ország egyes, fontosabb 
pontjain emelkednek, hangosan hirdetik az 
államhatalom erejét s azáltal, hogy magyar 
motívumokkal vannak díszítve, döntő befolyást 
gyakorolnak a magyar díszítő-stíl jövő kiala-
kulására is. 

Az állami iskolák bebútorozása és tanszerek-
kel való fölszerelése ellen egyetlen közigazgatási 
bizottság sem emel kifogást, ami természetes 
is, mert az állam az iskolák szervezése alkal-
mával egyebek mellett a bebútorozást is bizto-
sítja, tanszerekkel pedig első sorban látja el. 

A berendezést és tanfölszerelést anyagi ere-
jükhöz képest a más jellegű iskolák is kész-
séggel fogadják el mintául s így az állami 
iskolák előnyös hatása ennél a pontnál is be-
igazolást nyer. 

Az iskolábajárásról csupái ötvenkét törvény-
hatósás területéről vannak konkrét adatok. A o 
többiek e pontnál oly általános kifejezésekkel 
élnek, hogy azokra támaszkodni egyáltalán nem 
lehet. De ezen ötvenkét törvényhatóság terü-
letén is mesés összegre: mintegy 3.184,590 fél-
napra rúg az igazolatlan mulasztások száma. 
Minthogy pedig az igazolt mulasztások leg-
alább is négyszer múlják fölül az igazolatlano-
kat, az összes mulasztások számát a jelzett 
ötvenkét törvényhatóság területén bátran lehet 
tizenkét millió félnapra tenni. Ha még hozzá-
vető számítással ide fogjuk azokat a mulasz-
tásokat, amelyekről a közigazgatási bizottságok 
fölvilágosítást nem nyújtottak, valamint azokat, 
amelyeket a helyi iskolai hatóságok részint 
hanyagságból, részint elnézésből nem mutattak 
ki, a félnapi mulasztások számát mintegy húsz 
millióra becsülhetjük. 

Hogy ebből mennyi esik az állami iskolákra, 
a jelentésekből, mivel azok összefoglaló ter-
mészetűek, számszerűleg megállapítani nem 
lehet. Ha azonban elfogadjuk Abauj-Torna 
vármegye azon észrevételét, hogy „legkedvezőbb 
az iskolábajárás ott, ahol állami iskolák mű-
ködnek", megközelítettük azt az igazságot, 
hogy az állami iskolák pontos iskolábajárás 
tekintetében is első helyen állanak. Ezt igen 
könnyű be is bizonyítani. 

Az állami iskoláknál ugyanis a tanítók vár-
ják az odaérkező tanulókat és nem megfordítva. 
Itt a gyermekeket a tisztaság, rend s barát-
ságos levegő köszönti minden oldalról. A taní-
tás pontosan kezdődik s lelkiismeretesen foly. 
A tanítás eredménye természetesen olyan, mely-
ben a szülék is gyönyörűségüket lelik s gyer-
mekeiket örömest küldik iskolába. Ha pedig 
nem küldenék, a tanítók, akik már anyagi 

tekintetben is függetlenek az illető községek 
és várósok polgáraitól, a mulasztókat követ-
kezetesen kimutatják, a gondnokságok pedig a 
bírságolások iránt megalkuvás nélkül tesznek O o 
eleget törvényes kötelezettségüknek. 

A közigazgatási bizottságok jelentései szerint 
a képesítetten tanítók száma az egyes törvény-
hatóságok területén 0—116 között váltakozik ; 
összes számuk pedig mintegy 831. 

Képesítetlen állami tanítókról a jelentések 
mitsem tudnak, mert ilyenek valóban nincse-
nek is. 

Nem tekintve az alaki képesítés birtokában 
levő azon felekezeti tanítókat, akik — köz-
tudomás szerint — csekély előképzettséggel s 
ruganyos természetű fölvételi vizsgálatok útján 
jutnak a képzőintézetekbe, valamint azon sze-
rencsevadászokat, akik oklevelüket részint a 
vak sorsnak, részint a vizsgáló-bizottság ke-
gyelmi tényének köszönhetik, vannak közöttük, 
főleg a pusztai és havasi iskoláknál működők 
között, oly képesítetlen tanítók, kik csupán az 
elemi iskolát, vagy ennek két-három osztályát 
végezték; sőt akadnak, kik még az elemi nép-
iskola által nyújtott csekély ismeret nélkül is 
szűkölködnek. Az efajta tanítók tulajdonkép 
nem egyebek, mint egyszerű írástudó földműve-
sek, iparosok, néha pedig más, homályfedett 
múltú exisztenciák, kiket az iskolafönntartók 
szükségből s azért alkalmaznak, mert az álta-
luk biztosított csekély fizetésért más tanítókat 
nem kapnak. 

Amilyen a tanító, olyan a tanítás eredménye. 
A közigazgatási bizottságok a tanítás ered-

ményéről való beszámolásnál következetesen 
az állami iskolákat említik első helyen s néha 
megható módon adnak kifejezést az azokban 
működő s egytől-egyig képesített tanítók rend-
kívüli szorgalmáról és buzgóságáról. 

Minden további bizonyítgatás nélkül meg-
állapítható, hogy — nem tekintve az egyes 
kivételeket — tanítási eredmény tekintetében 
is a vezető szerepet az állami iskolák tartják 
kézben s hogy ezek az iskolák a népműveltség 
legbiztosabb terjesztői. 

Itt említem meg az állami tanítók működé-
sének a társadalom erkölcsi életére és vagyoni 
viszonyaira irányuló előnyös hatását. 

A gazdasági ismétlő-iskolák és ifjúsági egye-
sületek szálain főhadiszállásukról : az iskolából 
indulnak hódító útjokra s foglalják el az addig 
bevehetetlennek hitt területeket. 

Némelyek, mint értelmes gazdászok, főleg 
pomológusok és méhészek tűnnek ki s viszik 
el a gazdasági egyesületek által kitűzött juta-
lomdíjakat és elismerő okleveleket; mások pénz-
intézeteknél, kivált pedig szövetkezeteknél fog-
lalnak el vezetői állást, ahol az uzsora megtörése 
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által a kisbirtokosok, kisiparosok, szóval : a nép 
anyagi helyzetének rendezésén fáradoznak. 

Alig van közügyek szolgálatában álló egye-
sület, társulat, szövetkezet, ahol egy-két állami 
tanító tényezőként közre ne munkálna. 

A napközi otthonok szervezése, alapítványok 
összehozása s más hasonló tevékenységük által 
a jótékonyság gyakorlásából is kiveszik ré-
szüket s í. t. 

E rövid kitérés után áttérek tárgyam leg-
fontosabb részére : a magyar nyelv tanítására. 

Magyarul keveset tud ötven, egyáltalán nem 
tud kétszázhetvenhárom tanító. 

E létszámban ma már egyetlen állami tanító 
sem foglal helyet, félreérthet lenül szólva: ma-
gyarul nem tudó állami tanító nincsen. 

Jóllehet a magyarul keveset, vagy egyálta-
lán nem tudó felekezeti tanítók száma 323, a 
magyar nyelv tanítása sikertelen volt 479 fele-
kezeti iskolánál. Ebből nyilvánvaló, hogy 156 
felekezeti tanító, noha tud magyarul, e nyelv 
tanítását elhanyagolta. 

Pedig a köznép nem idegenkedik nyelvünk 
megtanulásától. Sőt keresi azt. Egészen meg-
bízható forrásból mondhatom, hogy pl. a bánfíy-
hunyadi állami iskolába annyi idegenajkú tanuló 
jár a vidékről, főleg a havasi oláh községek-
ből, hogy két tantermet egészen be lehetne 
velük népesíteni. Közvetlen tapasztalásból tudom, 
hogy a fehértemplomi állami iskola tanulói 
létszámának körülbelül Vo-odát oly vidéki (oláh, 
rác, cseh és bolgár) gyermekek teszik, kik az 
iskolát kizárólag a magyar nyelv elsajátítása 
végett keresik ío!. A tót köznép — Abauj-
Torna vármegye jelentése szerint — megkívánja, 
hogy gyermeke magyarul megtanuljon. A 
svábok, bár szívósan ragaszkodnak ősi nyelvük-
höz, örömmel taníttatják gyermekeiket a ma-
gyar állam nyelvére. Általában örvendetes fény-
kép áll, hogy az idegenajkú köznép megértette 
a korszellem intő szavát s lia ennek dacára 
milliókra rúg a magyarul nem tudók száma, 
annak oka az izgatók hazafiatlan mesterkedése. 
Az izgatók mesterkedése azonban az állami 
iskolák hazafias munkáján megtörik. Ezt iga-
zolja Bars vármegye jelentése. Eszerint ezelőtt 
két évvel az ottani állami iskolákat 2508 ide-
genajkú tanuló látogatta, mely szám egy év 
alatt 3340-re emelkedett. A haladás tehát e 
vármegye területén egy év alatt : 840. 

Imént említém, hogy magyarul nem tudó 
állami tanító nincsen. Ezt kiegészíthetem azzal, 
hogy a közigazgatási bizottságok a magyar 
nyelv sikertelensége miatt egyetlen állami is-
kola ellen sem emelnek kifogást ; sőt nagy 
elismeréssel nyilatkoznak nyelvünk tanításának 
kiváló sikeréről. Ezeknél fogva, bár egy vár-
megye jelentése szerint kivételesen akad egy-

egy állami iskola, ahol a magyar nyelvet csu-
pán elégséges eredménnyel tanítják, megállapít-
ható, hogy az állami iskolák a magyar nyelv 
terjesztésének legmegbízhatóbb tényezői s hatá-
suk a magyarul tudók számának fokozatos 
emelkedésére kétségbevonhatatlan. 

E pontnál legyen szabad kitérnem a had-
sereg nyelvi viszonyaira. 

A honvédségről nem szólok, mert ennek 
hivatalos nyelve kizárólag a magyar s mint 
ilyen, az iskola után elsőrangú tényező a ma-
gyar nyelv terjesztésében. 

A magyar birodalomban levő közös had-
sereg 47 kerületéből abszolút magyar több-
ségű 26, oláh 7, horvát-szerb 6, tót 3, relatív 
többségű német 2, tót 1, ruthén 1 és szerb 1 
kerület. 

A magyar birodalom területén elhelyezett 
közös hadseregben tehát, mely három évtized-
del ezelőtt még majdnem egészen német volt, 
a magyarul tudók száma annak dacára, hogy 
a németet a magyar rovására tüzzel-vassal eről-
tetik, abszolút többségre, tehát domináns sze-
rephez jutott. 

A közös hadsereg magyar elemeinek foko-
zásához kétségkívül hozzájárultak szórványosan 
más jellegű iskolák is ; de, hogy aránylag leg-
több magyarul tudót szolgáltattak az állami 
iskolák, a dolog természetéből önként követ-
kezik. 

Amíg tehát a törvényhozás termeiben magas 
szárnyalású nemzeti politikáról szónokolnak, 
addig az állami iskolák szép csendben s tény-
legesen építgetik a nemzeti államot. Építik 
akaratlanul is, mert "berendezésük oly termé-
szetű, amely teljesen megfelel a nemzeti gon-
dolatnak. 

Az állami iskolák homloktérbe állí-
tása — ismétlem — nem elítélő kriti-
kája a más jellegű iskoláknak, hanem 
egyszerűen a tények konstatálása. 

Tagadhatatlan ugyanis, hogy a feleke-
zeti, a községi és magán jellegű elemi 
népiskolák között is számosan vannak, 
amelyek lelkiismerettel töltik be hiva-
tásukat. 

A közoktatásügyi kormányzat első 
sorban arra tekint, hogy — jellegre 
való tekintet nélkül — jó-e az iskola 
s nagyon örvend, ha felekezeti és más 
jellegű iskolák elérik az államiak szín-
vonalát. Ezen a téren a nemes verseny-
nek a közoktatásügyi kormány, mely 
nem szűnik meg a felekezeteket és más 
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iskolafönntartókat e tekintetben állan-
dóan buzdítani, örvend leginkább s ahol 
és amikor teheti, elő is segíti azokat. 
Mivel azonban eleddig az állami iskolák 
leginkább vannak ellátva a szükséges 
eszközökkel, csak természetes, ha a je-
lentések alapján megállapítható, hogy 
az állami iskolák előnyös hatása sza-
bályként, a többieké pedig kivételkép mu-
tatkozik. 

Vajha a nemes verseny az egész vo-
nalon megindulna és állam, felekezetek, 
községek és magánosok egyaránt min-
dent elkövetnének, hogy népoktatás-
ügyünket hazafias buzgósággal és jól 
gyümölcsöző áldozatkészséggel emeljék 

(Budapest.) Szenlytjörgyi Lajos. 

Eredmények és tanulságok. 
November hó 12.-én tartotta a Kolozsmegyei 

Tanítótestület, az ország egyik legtekintélyesebb 
és közhasznú működésben leggazdagabb tanító-
egyesülete a Tanítók Hunyadi Házában Kolozs-
várt évi rendes közgyűlését, mely alkalommal 
az egyesület érdemes elnöke : Pallós Albert 
figyelemreméltó megnyitó beszédet mondott. 
Ennek a szélesebb körökben is megszívlelésre 
méltó szózatnak nagy részét érdemesnek tart-
juk az alábbiakban közölni. 

Az elnök megérintette az év nevezetesebb 
tanügyi eseményeit: dr. Berzeviczy miniszter 
kolozsvári látogatását, a Tanítók Hunyadi Házá-
nak fölavatását stb., majd így folytatta: 

„Hosszúra nyúlna beszédem, ha ezen ese-
ményekkel külön-külön érdemlegesen foglal-
koznék ; épen azért, ezúttal inkább csak a 
népoktatásügyi törvényjavaslattal foglalkozom 
s ezzel is csak általánosságban, vizsgálva : vájjon 
indokolt és helyes-e az az ellenzékieskedés, me-
lyet a magyar tanítóság egy kisebbsége a javas-
lattal szemben tanúsít? 

Népoktatásunk történetében első eset, hogy 
törvényjavaslat megvitatására szakemberek, 
tanítók is meghívást kapjanak, s hogy az indo-
kolt vélemények kellő figyelemben is részesül-
jenek. Még külföldről sem tudnék abban a 
formában, amint nálunk történt, példát föl-
mutatni. Egy új korszak kezdetét látom, úgy 

a már érintettem örvendetes tényben, mint 
magában, már a képviselőházhoz benyújtott 
törvényjavaslatban is. Es épen ezért is, nem 
minden megütközés nélkül látom s látják bizo-
nyára mások is, hogy akadnak magyar tanítók, 
kik a törvényjavaslattal szemben állást foglal-
nak, nem gondolva meg, hogy ezzel azon nem-
zetiségi ellentállásnak mennek segítségére, mely 
a törvényjavaslattal szemben kész bármely harcra, 
csak hogy annak törvényerőre emelkedését meg-
akadályozza. Mert a népoktatási törvényjavas-
latnak ha vannak is egy vagy más tekintetben 
hiányai (ugyan melyik emberi mű tökéletes ?), 
azt még se lehet megtagadni tőle, hogy a 
magyar nemzeti egységnek nemcsak szelleme, 
hanem megvalósításának tervezete is, világosan 
és minden kétségen kívül, végig vonul rajta! 
Ha van valaki, aki önös érdekből, vagy más 
okból azt nem látja és nem érzi ki belőle, nézze 
a nemzetiségek szervezett állásfoglalását, tüle-
kedését és azon törekvését, mellyel a javaslat 
törvényerőre emelkedését minden, még meg 
nem engedett eszközökkel is, meghiúsítani akar-
ják. Nézze a nagy tülekedést és értse meg ebből, 
hogy mi a kötelessége ezzel szemben úgy is, 
mint magyarnak, úgy is mint honpolgárnak és 
mi a kötelessége különösebben is, mint magyar 
néptanítónak ! 

Ha minden magyar néptanító ezirányú köte-
lességét meg kell hogy értse, úgy nekünk, 
erdélyrészi tanítóknak első sorban kell érez-
nünk, kell ismernünk és kell tudnunk, hogy 
mi a kötelességünk és mit vár tőlünk a ma-
gyar nemzeti egység eszméje. E bérces haza-
részünk dicső, de szomorú emlékekben is gaz-
dag földjének minden röge beszél hozzánk, csak 
szív kell hozzá, hogy megértsük és erős aka-
rat, hogy amit megértettünk, azt végre is tud-
juk hajtani. Aki szereti ezt a földet, az meg-
érti annak nemcsak a beszédét, hanem a 
sóhajtását is. Pedig sóhajt és vágyva vágyik 
a régi dicsőség után, amidőn erdőkoszorúzta 
hegyei és termékeny völgyei ismét magyar 
daltól lesznek hangosak ! Vagy nem halljátok ? 
Némelyiteket csakugyan már is süketté tett az 
önző, a ridegen számító „én" ? Ne, ne kedves 
pályatársak. Ne engedjetek az önző zsarnoknak, 
az ideálizmus e legveszedelmesebb ellenségének 
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és ne hallgassatok azokra se, kik hangos, tet-
szetős, de valóságban üres beszédeikkél igyekez-
nék megingatni lelketek egyensiílyát s ördögi 
praktikával szívetekben az „énu-nek akarnak 
oltárt emelni. 

„Most némelyek arra az útra akarnak terelni 
titeket, hogy az eddigi módszerrel szakítsatok, 
legyetek hűtlenek a régi zászlóhoz s annak 
színét fölcserélve, lépjetek a barrikádokra. A 
meghasonlás üszkét csóválgatják közöttetek, csak-
hogy tábort alkothassanak az új vezérlethez. 
Talán öntudatlanul, de észrevehetően az olyan 
veszélyes ingoványokra csábítgatnak, ahol koc-
kára lesz téve minden rokonszenv, amit verej-
tékes fáradsággal kiküzdöttetek. Százszor meg 
kell fontolnotok a válúton azt a lépést, amely 
sorsotokra, becsüléstekre döntő befolyással lesz." 

„Egy ügyeit rendező ősz családfőnek" vég-
rendelete ez, kire nézve mindennemű verseny 
megszűnt már és érdek nélkül tekintheti az 
emberi mozgalmakat; egy férfiúé, ki 18 éven 
át lobogtatta előttünk a zászlót, hogy érintet-
lenül, tisztán adhassa át mindenben érdemes 
utódjának. Kozma Ferenc szól e sorokban hoz-
zátok. Jó lesz, mindazt, amit mond, nagyon, de 
nagyon megszívlelni; és pedig nemcsak azért, 
mivel szívének egész szeretete nyilatkozik meg 
abban, hanem azért is, mivel egy munkás élet 
tapasztalataiból leszűrt arany igazságról van 
szó, melyet követni a mi javunk is, de a köz-
nek is a java. 

Azt mondják, hogy a népoktatási törvény-
javaslat nincs elég figyelemmel a tanítóság 
érdekeire. És ez sok tanítónál, különösen azok-
nál, kik nem a saját fejükkel szoktak gondol-
kozni, hitelre is talál, valamint az a nagy 
hangon hirdetett dicsekedés is : „íme, ha mi 
nem vagyunk, ha mi nem áldozzuk f'öl magun-
kat a ti érdekeitekért, az a szánalmas pár 
morzsa is, ami most nektek jutott, a nagy urak 
zsíros asztalára kerül". Es akadnak, akik hisz-
nek, holott ha a biblia szavait követnék, amely 
világosan mondja : „mindeneket megvizsgálja-
tok", bizony, bizony hamar meggyőződnének, 
hogy a lármás hang csak kárt és szégyent 
hozott a tanítóságra s hogy az elért eredmé-
nyek, melyeket én, mint az úr szőlőjének régi 
munkása, szépeknek és megnyugtatóknak, de 

meg a jövőre is biztatóknak merek mondani, 
mindazok munkájának az eredménye és elisme-
rése, kik csendben, de tudatosan, lassan, de 
kitartással, nap-nap után legalább egy lépéssel 
haladtak előbb a cél felé, melytől bíztatólag 
hallszik hozzánk a hívó szózat : magyar nem-
zeti egység! Azok munkájának az eredménye 
és elismerése ez, kik nem lármáztak és türel-
metlenkedtek, de áldották az urat, ha egy lépés-
sel élőbbre méhettek, ha a veszélyes és mérges 
gyomból egyet megint kiirthattak, ha egy kapa-
vágással megint mélyebbre porhanyították a 
talajt, melyben a hazaszeretet plántájának 
gyökerei megfogamhatnak és egészséges táp-
lálékot szivhatnak. Ezeké a csendben és szere-
tettel munkáló kartársaké most és a jövőben 
is minden dicséret és dicsőség és nem a lár-
mázóké, kik lármájukkal a tanítóságra zúdí-
tották azt a megbélyegző gyanút, hogy az Istent 
és hazát megtagadó nemzetközi szociálistákkal 
rokonszenveznek, sőt azoknak már szövetsége-
sei is. Ha engedjük, hogy ez a gyanú a köz-
tudatba menjen át, úgy ez a magyar tanítóság 
legnagyobb meggyalázása lesz ! Yan-e tanító, 
aki ezt akarná? Bizonyos vagyok, hogy nincs. 
Még a legturbulensebb egyénről sem teszem 
föl ezt ! 

„El kell jönnie előbb vagy utóbb annak a 
kornak, midőn Magyarországon egyező köztudat 
lesz az a megállapodás, hogy minden nemes 
áldozat a legjobb befektetés a helyesen veze-
tett és fejlesztett magyar nemzeti népoktatás-
ügyért", mondják egy, a magyar nemzethez 
intézni szándékolt szózatban. Kérdem, hogy van-e 
hazánkban számottevő egyéniség, kinek ez hite 
ne volna? Hogy pedig ez egyező köztudat is 
legyen, az egyedül tőlünk függ. Es ebben a 
tekintetben testületünk véleménye mindig az 
volt, hogy a magyar társadalomnak és nem-
zetnek magának kell meglátni a mi munkánkat, 
s meglátva, önmaga kell hogy annak méltányos 
honorálását ne csak szóvá tegye, de meg is való-
sítsa. Mi csak dolgozzunk tovább is hittél, erős 
kitartással s a reánk, bízott munkakör iránti tör-
hetlen szeretettél, hogy munkánk minden irányban 
eredményes legyen. Ez az egyetlen mód, mellyel 
különben jogos kívánalmainkat a társadalom és 
nemzeti közvélemény követelményei sorába emel-
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he tjük; minden egyéb az ügynek is és magunknak 
is csak kárára van. Erre int Felséges urunk és 
királyunk is a F. J. T. H.-nak megtekintése 
alkalmával, erre hívja föl figyelmünket jelen-
legi miniszterünk, dr. Berzeviczy Albert, a Taní-
tók Hunyadi Házának fölavatási ünnepén ; erre 
kér nyugalomba vonult tanfelügyelőnk, Kozma 
Ferenc, a mindenható szeretet nevében és ugyan-
csak ezt köti lelkünkre a magyar nemzeti 
kultúra érdekében dr. Csernátoni Gyula, mos-
tani tanfelügyelőnk is, mert — amint mondja — 
„Akinek lelkében a sokszor hiába való küzde-
lem, fáradozás, megpróbáltatás, kicsinylés vagy 
mellőzések dacára is nem élnek az ideálok : 
annak sikerei sem lesznek, hanem robotként 
morzsolja le a napi munkát s szívében keserű-
séggel gondol a holnapra." 

Pedig keserűségre épen nincs ólunk. Mi öreg 
tanítók mondjuk ezt nektek fiatal pályatársak ; 
mi, kik a tegnapot is láttuk és nemcsak a mát 
élvezzük. Mi, kik jól tudjuk, hogy a ma a 
tegnap munkájának, mondhatom nektek, hogy 
zúgolódás nélkül és szeretettel végzett munká-
jának az eredménye ! Ugyan ki álmodta volna 
ezelőtt 30 évvel vagy még kevesebbel is, hogy 
a közoktatásügyi miniszter tanítókkal is fog 
tanácskozni azon fontos kérdések fölött, melyek-
nek célja a magyar nemzeti kultúra erősítése, 
a magyar nemzeti egység megteremtése ! Ugyan 
ki hitte volna csak ezelőtt tíz évvel is, hogy a 
tanítóság tanuló fiai részére az ország két 
metropolisában palotát fognak építeni s azok 
fölavatásán együtt ünnepel miniszter és tanító-
ság s itt egymásra találva, az ünnepi örömben 
egyesül arra a nagy és fenséges munkára, mely-
nek célja : szóban és érzésben egyesíteni Magyar-
ország minden lakóját. Bizony, bizony mondom 
nektek ismétlem is, kedves pályatársak, hogy 
mindez a tegnap munkájának megnyugtató és 
jövőre is bíztató eredménye. Hiszen gondol-
jatok csak vissza a Tanítók Hunyadi Házának 
fenséges, és mégis a maga egészében családia-
san meleg fölavató ünnepére. Mit gondoltok, 
adhatott volna-e annak külső formájában oly 
igazi fenséges színt, bensejében oly értékes tar-
talmat és igazi meleget egyéb is, mint a nemes 
és ideális cél érdekében valóvá vált összetartás 
ereje? Es mit gondoltok, vájjon az a Ház és 

annak fölavatási ünnepe a maga egészében úgy, 
mint részleteiben is, nem a becsületes munká-
nak az elismerése és annak beszédes, ékesen 
szóló emléke, hogy a társadalom és a nemzeti 
közvélemény előtt a mi munkánk jelentősége 
nem ismeretlen? S ha ez így van, aminthogy 
tagadni nem is lehet, nem kötelességünk-e a 
magunk és a közjó jól fölfogott érdekében, úgy 
a társadalmat, mint az egész nemzetet is ebben 
a véleményben nemcsak megtartani, hanem erő-
síteni is, és nem tenni semmi olyat, ami a tanító-
ságot olyan színben tüntetné föl, hogy csak 
pusztán önző célokat szolgál ! Jól fontoljuk meg 
mindezeket s ne tévesszük szemeink elől az 
ezekből levonható tanulságokat sem. 

Moltke mondotta, hogy már az is sok, ha 
a célt, amely felé törekszünk, látjuk ; de még 
sokkal több, ha az útat is megtaláljuk, amelyen 
azt elérni lehet. Mi olyan szerencsések vagyunk, 
hogy nemcsak a célt ismerjük és látjuk, hanem 
az útjelzőket is, melyek a cél felé minden idő-
ben biztos kalauzaink. A népoktatási törvény-
javaslat ebben a tekintetben sem hagy fönn 
semmi kétséget. Az azonban már, hogy az út 
járható s így a cél is minél előbb megközelít-
hető legyen : egyedül tőlünk függ. A mi köte-
lességtudásunk, kitartásunk, a reánk bízott szent 
ügy iránti törhetetlen szeretetünk fogja ezt 
könnyűvé is, meg biztossá is tenni ; de egyúttal 
nekünk is az elismerés koszorúját a kívánt 
formában megszerezni. 

Miniszterünk, dr. Berzeviczy Albert, a Tanítók 
Hunyadi Házának fölavatásán, tehát szent ünne-
pen, amidőn a szív tele van szeretettel és tele 
van igazsággal is, biztosította ez országrész 
tanítóságát, miszerint érdekükben s a nemzeti 
nevelés érdekében működni, élete legszebb 
föladatának és egyúttal legszebb jutalmának 
tekinti. 

Kérdem, mi a mi érdekünk középpontja ? Csu-
pán a mi énünk, vagy az is, ami ennek a szent 
földnek is az érdeke ? Tegyétek szívetekre 
kezeiteket és az megmondja nektek; de meg-
mutatja azt is, hogy a válúton melyik útra 
térjetek s a kínálkozó két út közül egy vérbeli 
tanítónak melyiken kell járnia 

E£>«JK3E--
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A másik fél igaza. 
(Válasz a „Tanítóképző-intézetek felügyelete" című 

cikkekre.) 

Sébesztha Károly kir. tanf. úr cikkeire kivánok, 
az audiatur et altera pars címén, megjegyzéseket 
tenni. Aki a jelen országos tanítóképzést nagy 
vonásokban ismeri, a címben foglalt cikk alapján 
nem sok jót fog elképzelni azon egy képzőnek 
működéséről, melynek cikkíró úr közvetlen fel-
ügyelője. Joggal föltételezhetjük ugyanis, hogy 
szomorú tapasztalatait első sorban ennek életé-
ből merítette. Mivel azonban nemrégen magam 
is dolgoztam abban az egyben, sajnálattal 
konstatálhatom, hogy az általánosnak látszó, 
de voltaképen csak ennek szóló kemény kriti-
kából egyáltalában nem tudok a szóban forgó 
intézetre ráismerni. Azt is merem állítani, hogy 
aki a liazai tanítóképzést, annak irányát, cél-
ját és eredményét nem ismerve, ezekről csak 
cikkíró fejtegetéseiből szerez tudomást, nagyon 
téves, a valóságtól felette távol álló képet fog 
nyemi. 

Ha a tanfelügyelő úr elégedetlen a képző-
jével, üsse azt nyiltan, de az egész hazai 
tanítóképzésről olyan kritikát mondani, mely 
csak az egy megyében összegyűjtött tapasz-
talatok alapján legföljebb egyre vonatkozhatik, 
legalább is nem hasznos eljárás. 

A mai rendszer szerint működő felügyelet, 
mely évenként — a képesítő-vizsgálatokon el-
töltött időt ide nem számítva — a tanítókép-
zői munkásság ellenőrzésére és tanulmányozá-
sára egy-egy intézetnek csak napokat juttathat, 
amiből a tanárok működésének megfigyelésére 
még órák is alig telnek, mely csak egy megye 
képzőjére terjed ki s így nem rendelkezik az 
öszszehasonlításhoz megkívánt tapasztalatokkal, 
bírálatával csak per tangentem, a fölszínen 
mozoghat, de érdemleges, a finomabb részle-
tekig beható ítéletet még egy intézetről sem 
mondhat biztosan. Hogv azután igazságos-e Ol/ ö o 
az ilyen, a képzők nagy többségét alkotó in-
tézetek beható megfigyelése és alapos tanul-
mányozása nélkül konstruált véleményt úgy 
általánosítani, hogy az valamennyi képzőre, az 
országos tanítóképzésre vonatkozhassék, annak 
eldöntését a tisztelt olvasóra bízom. 

Engedje meg a t. cikkíró úr, de előttem 
nagyon különösen hangzik azon nézete is, 
hogy a „suszter (csak) cipőt tudjon varrni," 
de szellemi szórakozás, pl. hegedűjáték helyett 
inkább járjon mondjuk a korcsmába, a „tanító 
tudjon (csak) tanítani," de csekély jövedelmét 
tisztességes mellékfoglalkozással ne gyarapítsa, 
a tanítóképző pedig csak „tanítani tanítson," 
de anyagot, mit tanítani kell, ne nyújtson. 

Csak a legutolsóhoz szólok. Nézetem szerint 

pusztán a módszertani szabályok és tételek 
tudásával még senkiből sem lett jó tanító. 
Ahhoz az egyéni rátermettségen, a kitűnő 
tanítási példákon kívül, melyek minden tanár 
minden órájában kell, hogy a jó tanítást 
szemléltessék, több évi folytonos gyakorlás 
és öntudatos kisérletezés is szükséges. Az 
ehhez való alkalmat pedig a képző meg 
nem adhatja. De nem is szükséges. A gya-
korlati kiképzés tekintetében az iskola meg-
tette a kötelességét, ha a jelöltekbe az önbírá-
lathoz és öntökéletesítéshez való kedvet, aka-
ratot beoltotta, őket ezen munka sikeres el-
végzésére a kellő belső tartalmi erővel ellátta. 
Ezt pedig legnagyobb részükben mint öröksé-
get, csakugyan kiviszik magukkal az életbe. 

Azért, mert talán lehettek olyan könnyelműek, 
akik cikkíró úr állítása szerint úgy nyilatkoz-
tak, hogy csak azután lettek igazán jó taní-
tókká, „amikor sutba vágtam mindazt, amit a 
képzőből hoztam", az egész tanítóképzést el-
ítélni s ezzel a tanítóság munkaértékét, szel-
lemi nivóját lekicsinyelni, szerény nézetem 
szerint nagyon merész eljárás. Mert nem hihe-
tem, hogy a tanítóság többsége volna az, mely 
önönmaga értékének növelését azon intézet 
lerántásával munkálja, melyben nevelve és ta-
nítva, emberré lett. 

Sokszor hangoztatja S. úr, hogy mi, képez-
dei tanárok, a népiskolát nem ismerjük. Erre 
csak azt mondhatom, hogy nem lehet hivatott 
bírálónk, ki képzésünk rendszerében tájékozat-
lan, ki azon az úton, melyen mi végig hala-
dunk, míg állásunkat elfoglaljuk, soha sem 
haladt, még akkor sem, amikor magát rövid 
időben „kedves kartársunknak" mondta. 

Cikkíró úr a képzők részére olyan tanköny-
veket kíván, melyeknek metódusa az anyag 
egyenlősége mellett is, más legyen, mint a 
hozzá hasonlófokú tanintézetekben. Már pedig a 
jó tankönyv sehol sem lehet vezérkönyv. Könnyen 
használható tankönyv a tények és igazságok 
rövid összefoglalását tartalmazhatja csak, míg 
az anyag földolgozása, a földolgozás módja 
egészen a tanár dolga. Nem a tankönyvek, 
azok a „silány kompendiumok'1, irányítják a 
tanárt, fejezik ki az iskola fajtáját, hanem 
azon döntő tényezők, melyek annak idején a 
tanárok gyakorlati kiképzésénél a közös fő-
jellemvonásokat alkották. 

Feltűnő, hogy cikkíró 30 évi megfigyelései-
nek dacára, a képezdei tankönyvírók közül 
nem a legjobbakat említi, a kisebb értékű 
könyvek el nem terjedése miatt panaszkodik 
s végre mostanáig még rá nem jött arra, hogy 
nálunk, a tanítóképzői gazdák sokféleségénél s  
minden fajta* számbeli csekélységénél fogva, egy 
tankönyv kiadása sokkal nehezebb dolog, mint 
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pl. a középiskolánál. À csekély kereslet mel-
lett nem fogyván a könyv, áldozatkész kiadót 
nem igen lehet találni, annál kevésbé, mert 
a másfajta intézetek tankönyvírói, a legjobbak 
is, sokszor tankönyveiket képzők részére is 
approbáltatván, ezzel a mieinknek jelentékeny 
versenyt csináltak. 

Azt, hogy a tanképesítő-vizsgálat úgy, ahogy 
van, hivatásának meg nem felel, mi régóta 
hangoztatjuk. Tessék csak a „Magy. Tanító-
képző" évfolyamainak idevágó részeit elolvasni. 
Sajnálom, hogy S. úr erről „fölszólalást, ami 
igazolná, hogy a tanár urak érzik ennek a 
képesítésnek fonákságát, még' nem olvasott." 
Csak így történhetett, hogy nem ismerve foko-
zatos fejlődésünk részleteit, idegen hadállások-
ból ostorozza hazai tanítóképzésünk félszeg-
ségeit. 

Azért még sem mondom, hogy „nem joggal 
lehetünk-e bizalmatlanok" az olyan felügyelet 
iránt, mely sem a tanítóképző célját, az abban 
folyó munka irányát, a min. tanterv követel-
ményeit, sem a tanárok pedagógiai kívánságait, 
az egyesületükben folyó munkát és eredmé-
nyeit nem ismeri ? De állítom, hogy a sikeres 
munka biztosítására mindkét tényezőnek, isko-
lának és felügyeletnek föltétlenül össze kell 
működnie. 

Téves a cikkíró úr azon nézete, hogy az 
egységesen képezett tanítók hazánk néprajzi 
tagoltságánál fogva nem felelhetnek meg min-
den vidéken. Eszerint az oláhok között működő 
tanítónak másfajta hazafiságra, ízlésre, gondol-
kozásra, érzésre, becsületre és jellemre van 
szüksége, mint pl. a tót, vagy sváb, vagy 
magyar vidéken élőnek, hogy jóravaló népet 
nevelhessen. Sok helyen a példák igazolják, 
hogy a nemzetiségi származású tanító, lia a 
képzőben teljesen meg nem magyarosodott, 
annak dacára, hogy „a vidék lakosságának 
nyelvét . . . . stb." ismeri, a kisebb ellenálló-
képesség, de sokszor azon helyzet folytán is, 
mely egyrészt az anyanyelv alapos tudásával, 
másrészt a fokozatosan rosszabbul beszélő 
magyar nyelvvel való nehézkes bánásmóddal 
adódik, lassanként ismét egészen a régi me-
derbe visszaesik, miáltal a célt, melyet vele 
elérni kívántunk, vagy épen nem, vagy leg-
alább is kisebb valószínűséggel éri el, mint a 
gyökeres, az idegen vidéken mindenben alkal-
mazkodni nem tudó, vagy ami még jobb, nem 
is akaró magyar vérű tanító. A cikkíró 
úr által fölhozott, elnémetesedni nem akaró 
lengyel példa mit sem bizonyít a született 
német tanítók tehetetlenségét illetőleg. Más baj 
van ott. Részletezése nem ide tartozik. De 
tessék Elzász-Lotharingiát megnézni. Mint 
érett gyümölcs, úgy fog az nemsokára az erős 

germán Michl kitárt karjaiba hullani. A sok-
féle átalakító tényező mellett ekkor a német 
iskolák munkásai is ünnepelni fognak. 

Az egységes tanítóképzés a népműveltség 
hathatós továbbfejlesztésére nélkülözhetetlen, a 
nyelvileg tagolt, hazafiságában divergáló nép-
tömeg fokozatos átalakításához pedig föltét-
lenül szükséges. Kívánjuk,, hogy mielőbb meg-
legyen. 

(Léva.) Kurucz Ernő. 

Japán közoktatásügye. 
Nincs egyhamar ország a Fö!d hátán, mely 

rövid időn belől oly csodálatos átalakuláson 
ment volna keresztül, mint Japán. 

És erejének eme bámulatos kifejtésére vájjon 
mi képesíthette Japánt ? 

Első sorban érzéke, mely temperamentu-
mából és egyéni karakteréből kifolyólag képessé 
teszi a haladásra s ama eszközök megválasz-
tására, melyekkel boldogulását előmozdíthatja ; 
másrészről az a törekvése, hogy Japán a 
japánoké maradjon! 

Nem zárkózott el tehát a külföld befolyása 
elől ; sőt maga kereste szívesen az alkalmakat, 
hogy a Nyugat hasznos intézményeivel meg-
ismerkedjék. Elküldte evégből fiait Európába, 
hogy a viszonyokat ott tanulmányozzák, sőt 
alkalmazott földjén nagy áldozatokkal jeles 
külföldi szakembereket is, hogy a vívmányokat 
japán földön, nemzete javára értékesítse; 
megvolt azonban eközben mindenkor győződve 
arról : hogy az európai haladás iránt táplált 
hajlama csak akkor lesz rá nézve igazán ál-
dásos, ha az idegen befolyást saját területén 
nemcsak ellensúlyozni, de túlszárnyalni is fogja. 

S ezt a rendszert oly gondos körültekin-
téssel, rendületlen kitartással és szilárd akarat-
erővel hajtotta végre az egész vonalon, hogy 
Japánban ma oly országot bámulunk, mely 
aránylag csekély külföldi segítséggel, úgy-
szólván egészen a maga nemzeti erejéből rakta 
le fejlődésének és hatalmának imponáló funda-
mentumát. 

Az ehhez szükséges lelki tulajdonságokat, 
érzéket és törekvést mint tanító és nevelő 
abban a rendkívüli erkölcsi erőben keresem és 
találom, melyen Japán népoktatásügye s egész 
nevelési rendszere fölépült. És mondhatom, szi-
lárd alapra helyezte ez ország közoktatás-
ügyének hatalmas palotáját. Koronája ennek 
az erkölcs, mely gerince az egész nevelésnek 
s a nemzeti érzés és faji büszkeség, mely az 
iskolaügy egész szellemét áthatja. 

Japán nevelésügye összefüggésben van ma-
gának az államnak keletkezésével. A hűséges, 
szülői szeretetet, hazafiságot és bátorságot, 
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mint nemzeti jellemök és müveltségök alapvető 
tulajdonságait, már ősidők óta ápolták az or-
szágban és mindennek dacára az 1867-ben 
végbement nagy restaurációig a kultúra forrá-
saiból mégis egyes kiváltságos kasztok táplál-
kozhattak csak. A tantárgyak is kizárólag a 
kínai és japán birodalomra szorítkoztak, me-
lyeken kívül egyedül csak az erkölcstanra 
fordítottak még valamivel különösebb gondot. 
De 1867 után a régi rendszer megdől és ennek 
romjain egész sorozata lép életbe az új intéz-
kedéseknek : modern nevelési elvek egész raja 
kezdi foglalkoztatni az új kormányt azoknak a 
megfigyeléseknek alapján, melyeket az európai 
országokban addig tettek. O O 

Ezeknek gyümölcse az a nagyszerű átala-
kulás, mely a közelmúlt időkben Japánban az 
állapotokat gyökerében fölforgatta. 

A tanügy vezetésére 1871-ben külön minisz-
tériumot szerveznek s két évvel utóbb már 
egy nagy törvényt is alkotnak, melybe az 
egész oktatásügyi komplexumot: elemi-, közép-, 
szak- és főiskolákat illesztenek bele. 

A központi kormány egy miniszterből, állam-
titkár-féle alminiszterből áll, alattuk 3 igaz-
gatóval, kik a pedagógiai, szervezési és személyi 
ügyekben a tanügyi kormányban előadókul 
szerepelnek s kikhez végül még tanácsosok, 
titkárok, tanfelügyelők és könyvbírálók is 
csatlakoznak. 

A helyi iskolai kormányzatot első fokon a 
község elöljárósága intézi, ki egyszei'smind az 
elemi iskolák adminisztratív igazgatója is ; 
másod fokon a grófság az ú. n. „Gun"-nak a 
főnöke, ki a hatáskörébe tartozó elemi iskolák 
fölött gyakorolja a felügyeletet s harmad fokon 
a kormányzó, ki a tartományában (prefektura) 
lévő összes népoktatási intézeteket ellenőrzi, a 
tanítókat az iskolafönntartó községek ajánla-
tára kinevezi, állásukból azokat elmozdíthatja 
s iskola felügyelő minőségében közvetetlenül a 
minisztérium felügyelete alatt működik. 

Ebben a cikkben azokkal az iskolákkal 
foglalkozom, melyek minket közelebbről érde-
kelnek : az elemi és tanítóképző-intézetekkel s 
vonatkozásban ezekkel a közép és felső leány-
iskolákkal, melyekből utóbbi intézetek növen-
dékeiket nyerik. 

Az elemi iskolának japán fölfogás szerint is 
az a rendeltetése, mint nálunk : hogy a gyer-
mekek erkölcsi és általános műveltségének 
alapját lerakván, azokat a társadalom hasznos 
tagjaivá tegye ; egyben a testi nevelés szem 
előtt tartásával nekik oly ismereteket nyújtson, 
melyek őket a mindennapi megélhetésre képe-
sítsék. Ez okból minden szülő vagy gyám kö-
teles gyermekét 6 éves korában elemi iskolába 
adni és ebbe rendesen járatni. 

Az elemi iskolák alsó és felső tagozatra 
oszlanak; mindig u. a. épületben egy födél 
alatt. Az alsófokú elemi iskola négy évfolyamú, 
a felsőfokú (kb. a mi polg. iskolánk) két, há-
rom vagy négy évből áll. Kiegészítheti ezeket 
még az ú. n. kiegeszitö-ttmiolyam, ahol a 
tanulókat helyi vonatkozású ismeretekre tanítják. 

Az alsó fokú elemi iskola tantárgyai : az 
erkölcstan, a japán nyelv, számolás és torna ; 
a helyi szükségletekhez mérten rajzzal, énekkel, 
kézimunkával s a lányoknál varrással is told-
ható meg a tanrend — a felső fokúéi : az 
erkölcstan, a japán nyelv, történet, számtan, 
természettudományok, rajz, ének és torna ; a 
lányoknál ezeken fölül a varrás is. A fiukat 
esetleg földmívelésre, kereskedelemre és külön-
féle kézi ügyességekre, továbbá angol nyelvre 
is taníttatják. 

Megjegyzendő azonban, hogy az erkölcstant 
nem dogmatikai alapon, hanem tisztán világi 
szempontok szerint tanítják ; amiért az ez 
irányú tankönyveket mind a legszigorúbb cenzú-
rának vetik alá és csak approbáció után adják 
a tanuló kezébe. 

A népes iskolákban paraliel osztályok is 
alakíthatók; de 12-nél több osztály egy iskola-
épületben nem lehet s egy-egy osztályban az 
elemi iskolában 70, a felső elemi iskolában 
60-nál több tanuló helyet nem foglalhat. 

A tankötelezettség 6—14. évig tar t ; a szülők 
és gyámok felelősek azért, hogy gyermekeik a 
népiskolának legalább alsó tagozatát elvégezzék, 
miből kifolyólag annyira rendes Japánban az 
iskoláztatás, hogy az alsófokút a tankötelesek 
90, a felsőt azok 60°/o-a látogatja. 

Az alsófokú elemi iskolák fölállítása a köz-
ségek kötelessége, a felsők szervezése nem 
kötelező. Az összes elemi iskolák fönntartási 
költsége 1902-ben 2,981.574 font sterlingre, a 
mi pénzünk szerint kb. 60 millió koronára 
rúgott. 

Az oktatás tandíjmentes ; csak kivételesen 
szedhető azért tandíj ; akkor is csak a kor-
mányzó engedélyével ; de ebben az esetben 
sem lehet városokon 20 jen (kb. 50 f), fal-
vakon 10 jen (25 f)-nél magasabb havonként. 

Az elemi iskolák legnagyobb részét maguk 
a községek tart ják fönn, magánosok csak ke-
veset szerveztek ilyent ; így pl maga az egyház 
is mindössze csak 10 ily iskola fölött rendel-
kezik. 

Az elemi iskolák összes száma említett évben 
28.381 volt 4,980.640 tanulóval, amiből 6351, 
illetőleg 948.777 a felsőfokú elemi iskolákra 
esik. 

Az elemi iskolák tanítói három csoportra 
oszlanak: vannak rendes tanítók, kik képesí-

\ . e > 
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téssel bírnak ; a segédtanítókul alkalmazottak 
oklevél nélküliek; rajzolni, énekelni, tornászni, 
gazdaságtant, keresk. tárgyakat és kézimunkát 
s angol nyelvet a szaktanítók tanítanak, 

Képesítés nélküli tanítókat csak szükség 
esetén alkalmaznak, kiknek száma ennek dacára 
is tetemesen nagy, mert a működő 102.700 
tanító között 22.225 olyan volt (21%), kik 
oklevelet még csak ezután szereznek. 

A tanítók fizetése nem egyforma, változik 
az havonként a 25 jen és a 10 font sterling 
között, mihez azután lakbér is járul. Érde-
mesebb tanítóknak 15 évi hasznos szolgálat 
után jutalomképen életfogytiglani nyugdíjra 
van igényük, melyet a tanító halála után 
özvegye is élvez. 

A középiskolákat a -fiúk, a felső leányisko-
lákat a lányok részére szervezték — magasabb 
fokú műveltség elsajátítása céljából. Minden 
kormányzóságban ezekből az iskolákból leg-
alább egy-egy kell, hogy legyen; ilyeneket 
állami felügyelet mellett magánosok is állít-
hatnak. 

Tanulmányaikat 5 év alatt fejezik be itt a 
tanulók, mit fiúk számára egy 12 hónapos s 
leányok részére egy kétéves tanfolyammal told-
hatnak meg. A kínai nyelv tanítása ez isko-
lákban egyedül csak az irodalomra szorítkozik, 
annál több gondot fordítanak itt a modern 
tudományokra. 

A japán közép- és felső lányiskolákba csak 
a 12. életév betöltésével 6 évi el. isk. vég-
zettség alapján léphet a tanuló ; így az alsó-
fokú 4 osztályon fölül a felső eleminek leg-
alább két alsó osztályát is el kellett tehát — 
angol mintára — végeznie annak, aki ezekben 
az iskolákban tanulmányait folytatni akarja. 

Miután azonban a középiskolák száma cse-
kély, a jelentkezőké meg mindig nagy, fölvételi 
vizsgálathoz kötik itt a fölvételt. így megesik, 
hogy sok fiút még csak a felső elemi iskola 
3., illetőleg 4. osztályából vesznek föl. így pl. 
1900-ban az akkor jelentkezett 46.570 tanuló-
ból csak 26.622-t vettek föl, kik közül 12.737 
négy, 9404 három osztályt végzett és csak 
4017 volt olyan, ki a szabályszer illeg előírt két 
osztályt végezte. 

Tanítják itt az erkölcstant, a japán és még 
egy idegen nyelvet (angol v. francia), törté-
netet, földrajzot, mennyiségtant, term, tudomá-
nyokat, zenét és tornát, melyeket a pedagógia 
és kézimuuka is kiegészíthet. 

A művészeti tárgyak ápolására külön tanfo-
lyamok állanak fönn ; ezek rendesen két évesek ; 
de négynél hosszabb időre nem terjedhetnek. 

Középiskola volt Japánban 1902-ben 292 
(34 mag. iskola) 102.304 tanulóval, kiket 4233 
tanár tanított (1832 oki. nélkül). A tovább-

képző tanfolyamokra 9416 ifjú iratkozott be. 
Az iskola fönntartása 491.140 fontba került. 

Felső leányiskola csak 70 volt (8 mag.); 
növendékeik száma 17.540-et tett ki, haladó 
volt 3631. Tanítónő és tanár működött itt 
összesen 988, kik közül 420 oki. nélkül taní-
tott. Az iskolák fönntartási költsége 131.493 
fontra rúgott. 

A tanítóképző-intézetek kétfélék Japánban s 
megfelelnek a mieinknek ; vannak ugyanis rendes 
vagyis elemi képzők s felsőbb képzők, ahol a 
közép- és felső leányiskolák számára s az elemi 
képzők részére nevelnek tanárokat. 

Minden kormányzóságban — azok költ-
ségén — legalább egy képző-intézetnek kell 
lennie mindkét nembeli tanítók képzésére, egy 
igazgatóság alatt ; vannak azonban oly prefek-
turák is, ahol a nőket elkülönítve képezik. 

A férfiak 4, a nők 3 év alatt jutnak okle-
vélhez. A férfiképzők tantárgyai : erkölcstan, 
pedagógia, a japán és kínai nyelv, történet, 
földrajz, matematika, fizika és kémia, termé-
szetrajz, rajz, írás, zene és torna ; melyekhez 
fakultative egy-egy idegen nyelv, gazdaságtan, 
áruisme és kézügyesítő foglalkozás is járul. A 
nőképzők csak annyiban különböznek a fér-
fiakétól, hogy ez iskolákban a természettudo-
mányokat összevontabban tanítják s hogy tan-
tervükben a női kézimunka is helyet foglal. 
A belépés ez intézetekbe fölvétel útján történik 
s hogy a jelöltek a vizsgálatot sikeresen áll-
hassák ki, egyes képzőkben előkészítő tanfo-
lyamok is vannak, ahol a jelentkezőket fölvé-
telre készítik elő. A fölvételhez a 15—20-éves 
életkor kívántatik meg. 

A növendékek összes költségeit illetőségök 
községei födözik; ennek ellenértéke fejében a 
férfiak 10, a nők 5 esztendőn keresztül tar-
toznak valamely elemi iskolában tanítani. 

A növendékek gyakorlati kiképzésére minden 
képző mellett gyakorló-iskola áll fönn. 

Az igazgatók áll. tisztviselők, a tanárok a 
középiskolákéival egyforma elbánásban része-
sülnek, 

A képzőintézetek létszáma nincs határozott 
számhoz kötve. A legtöbb képzőnek csak 200 
növendéke van, némelyikben 400 is tanul, akik 
valamennyien a képzőkben laknak és ugyanott 
étkeznek. Egyes osztályokban a létszám 40-nél 
magasabb nem lehet. 

1902-ben 54 tanítóképzője volt Japánnak, 
11.900 férfi és 2000 leánynövendékkel ; az ok-
levél elnyerése után tanulmányait tovább foly-
tatta ez intézetekben 2215 férfi és 500 nő. 
A tanárok száma 1032 volt, kik közül 216-nak 
nem volt oklevele ; fönntartási költségök 302.104 
fontra rúgott. 

Felső tanítóképző ez idő szerint kettő van 
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Japánban : Tokio és Hirosbimában, az állam 
által fönntartva. 

Ezek előkészítő, rendes, továbbképző és szak-
tanfolyamokból állanak. A tanulási idő az első-
ben 1, a másodikban 3 s a harmadikban 1 év. 
Az előkészítő tantárgyai: az erkölcstan, a 
japán és angol nyelv, a kínai irodalom, mate-
matika, logika, rajz, zene és torna. A rendes 
kurzus 5 disciplinára oszlik : japán és kínai 
nyelv; angol nyelv; földrajz és történelem; 
fizika ; kémia és természetrajz. Mindenik fő-
tárgyhoz egy-egy rokon melléktárgy is csatla-
kozik. 

Fölveszik itt az oki. elemi iskolai tanítókat 
s azokat, kik felsőbb iskolákat végeztek s 
tanulmányaikat itt folytatni óhajtják. A költsé-
geket azok az iskolák viselik, ahonnan a 
jelentkezés történik; viszonzásul ezek 7 éven 
keresztül mint próbatanítók tartoznak azokban 
az iskolákban működni. 

Gyakorlati kiképzés céljából elemi tanító-
képzővel s más megfelelő felsőbb iskolákkal 
vannak ezek az iskolák is kiegészítve. 

1903-ban volt ebben a két képzőben 807 
rendes hallgató és 88 tanár; az összes költ-
ségek 58.844 fontot tettek ki. 

Nők számára csak egy ily állami képző van. 
Ez három irányban működik és képesíti hall-
gatóit : nyelv- és exakt tudományokra és mű-
vészetekre (4 éves). Ezeket egészíti ki még egy 
szaktanfolyam, ahová a hallgatókat az elemi 
képzőkből vagy felső leányiskolákból válo-
gatják ki. Ezekről is 5 esztendei tanítói szol-
gálat ellenében az illető iskolák gondoskodnak. 
A megfelelő gyakorló-iskolák itt sem hiány-
zanak. 

1903-ban 361 rendes hallgatója volt ennek 
az intézetnek, kiket 52 tanár tanított ; tovább-
képzésre 100 nő jelentkezett. Az intézet fönn-
tartása 5782 fontba került. 

Látható tehát, hogy Japánban a nevelési és 
tanítási rendszer teljesen azonos Európa oktatás-
ügyi szervezetével. Ami eltérés van, pl. a 
középiskolánál, az folyik azokból a viszonyok-
ból, melyek Japánban ez idő szerint ural-
kodnak. De az elemi iskolázás kötelezettsége, 
a tandíjmentesség, a nőnevelés és a tanító-
képzés oly vonásai Japán közoktatásügyének, 
melyek fokmérői annak a műveltségnek, mely 
Japánban a lefolyt félszázadban gyökeret vert 
és melyek biztosítékát nyújtják annak a vezér-
szerepnek, melyet Japán Ázsiában a jövőben be-
tölteni hivatva van. 

Csak egy a baja a japán tanügynek: a 
tanító- és tanárhiány, mi legjobban a közép-
iskolákban érezhető. Mert erre a pályára 
Japánban nem igen törekszenek s ezért a telső 
tanítóképző alig is képesít 100-nál többet 

évenként. Az egyetemeken is kevés az oly hall-
gató, ki tanári pályára készül. Ezért kényte-
lenek alkalmazni olyanokat is, kiknek csak 
akadémiai végzettségük van; kiknek megvan 
tehát a tud. műveltségük, de pedagógiai isme-
retekkel nem rendelkezvén, a tanári pályához 
megkívánt arravalóságot is nélkülözik. 

Ideiglenes expediensnek ez beválik ugyan, 
de állandóságra nem számíthat. Maguk a 
japániak érzik ezt legjobban s a tanítóképzés 
ingyenessége által törekszenek első sorban a 
tanítóhiány pótlására. Sikerülni is fog nekik. 
Ha a mostani háborút diadalmasan befejezik, 
bizonyára erre is sor kerül. 

(Csáktornya.) Zrínyi Károly. 

= Küldöttségek a miniszternél. A Ma-
gyar Pestalozzi Társaság küldöttsége a mult 
héten tisztelgett Benedek Sándor közigazgatási o o o 
bíróval az élén dr. Berzeviczy miniszternél s 
átnyújtotta a dísztagságról szóló okmányt. 
A miniszter megköszönve a bizalmat, kijelen-
tette, hogy a Társaság céljait nemeseknek s  
támogatásra méltóknak tartja. — Az Orsz. Izr. 
Tanítóegyesület küldöttsége f. hó 17-én tisztel-
gett dr. Berzeviczy Albert közoktatásügyi 
miniszternél, hogy ő nagyméltóságát a nép-
iskolai törvényjavaslat létrejötte alkalmából 
üdvözölje. Gsukási Fülöp egyesületi alelnök 
tolmácsolta a miniszter előtt a zsidó tanítóság 
háláját a nemzeti eszme és a magyarság ter-
jesztéseért. A törvényjavaslatnak főleg a fele-
kezeti tanítók fegyelmi hatóságával foglalkozó 
szakaszára hívta föl a miniszter figyelmét E 
szakasz szerint a zsidó tanítók épen úgy, 
mint más felekezeti tanítók, az egyházi hatóság 
fegyelmi hatásköre alá tartoznak. Arra kérte a 
minisztert, hogy a zsidó tanítóság fegyelmi 
ügyei — a szervezésig — ezentúl is a megyei 
közigazgatási bizottságok jogkörébe utaltas-
sanak. Dr. Berzeviczy miniszter válaszában 
örömmel ismerte el a zsidó tanítóságnak a 
magyar kultúra terjesztése körüli érdemeit s  
kijelentette, hogy a zaklatásoktól ezentúl is 
meg fogja őket óvni s hogy az államnak a 
zsidó tanítókra vonatkozó fegyelmi jogát fönn-
tartja. A küldöttség ezután Zsilinszky Mihály 
államtitkárnál járt, aki kijelentette, hogy a 
magyar zsidóság szervezése ügyében legköze-
lebb kezdő lépést fog tenni. 
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Iskola-avatásra. 
Ragyogó szép ünnepségre 
Gyűltünk itt ma egybe; 
Hevesebben dobog is ma 
Minden ember keble. 
Virágokkal, koszorúkkal 
Ékes minden itt ma 
S kiült minden ifjit arcra 
Az örömnek pírja. 

Mért is van hát ez a hajlék 
Virággal kirakva ? 
Mért is ver ma hevesebben 
Szívünk dobbanatja ? 
Oh, van okunk az örömre, 
Örülünk is rajta : 
Iskolánk ma — fölavató 
Ünnepségét tartja ! 

Állanak ím a szent falak ! 
Díszes, szép a hajlék. 
Üdén járja a levegő, 
Bemosolyg a kék ég! 
Öröm is lesz ide járni, 
Jókedvvel is járunk, 
Szorgalomban, buzgóságban 
Nem is lesz hiányunk. 

Most pedig föl, ifjú társak! 
Buzduljon a hála: 
Szálljon bőven Istenáldás 
Díszes iskolánkra. 
S akik ezt a szép hajlékot 
Számunkra emelték : 
Munkájukban örömüket 
Még sokáig leljék. 

Legyen ez a szentelt hajlék 
A hit s erkölcs vára, 
Hazafiság, honfi erény 
Veteményes ágya. 
Hímivére soha semmi 
Árnyék ne boruljon, 
Jóhímévben, dicsőséggel 
— Sokáig viruljon! 

Varyyas Endre. 

IRODALOM. 
A gyermeki elme fejlődése és működése. A 

vallás- és közoktatásügyi minisztérium meg-
bízásából írta: dr. Ranseliburg Pál, idegorvos. 
Budapest, 1905. Az „Athenaeum" kiadása. 
168 lap. Ara 4 korona. Az ember idegrend-
szerének és idegközpontjának élettani folyamata 

egyike azon nehéz kérdéseknek, melyeknek 
demonstratív, tehát teljesen biztos megoldása 
valószínűleg sohasem fog sikerülni, mert az 
agynak és általában az idegrendszernek sejtjei 
sokkal finomabb anyagból állanak, semhogy 
azoknak helyzetváltozása, tehát működésének 
módja objektív vizsgálat tárgya lehetne. Sokan 
és sokat írtak már e tárgyról, de a végered-
mény mindig egy-egy többé vagy kevésbé 
tetszetős hipotézis fölállítása volt. Az ilyen 
hipotéziseket a tudomány egyáltalában nem 
fogadhatja el a kérdés objektív és minden alka-
lommal demonstrálható megoldásának. Dr. 
Ranschburg Pál, midőn az előttünk fekvő 
munkáját megírta, nem tévedt a hipotézisek 
bizonytalan talajára, hanem bő tudással, alapos 
megfigyelésekkel és a kérdés mély tanulmányo-
zásával összegyűjtötte a gyermeki elme fejlő-
désére és működésére vonatkozó objektív tapasz-
talatokat és különösen a saját tapasztalatai 
alapján a fölvetett nagyfontosságú kérdésről 
egy, bármely irodalomnak díszére váló, minden 
pontján biztos talajon mozgó, világosan, köny-
nyen érthető tudományos munkát írt az ideg-
élet egyik legérdekesebb részéről : a gyermeki 
elme fejlődéséről és működéséről. Már a munka 
beosztása mutatja annak gyakorlati irányát. Az 
első részben ismerteti szerző az idegrendszer 
központját és elágazását; a második részben 
tüzetesen foglalkozik az idegrendszernek és az 
agy munkabírásának fejlődésével, annak ép 
állapotával és fejlődési zavaraival; a harmadik 
részben a gyermeki elme hibáit és rendellenes-
ségeit tárgyalja és a negyedik részben a gyer-
meki elme védelméről szól. Ámbár a munka 
minden részében érdekes, tanulságos, de az a 
négy fejezet, mely a munka utolsó részét képezi : 
a gyermeki elme védelme a gyermek világra-
jötte előtt ; továbbá a normális gyermek szel-
lemi fejlődésének elősegítése és a szellemi rend-
ellenességben szenvedő, valamint a züllésnek 
indult s a bűntettes gyermekek védelme, olyan 
tanulságos és olyan minden irányban meggyőző 
indokolással van előadva és kifejtve, hogy az 
abban foglaltakat valóban a szülőknek, a peda-
gógusoknak, az államnak és a társadalomnak 
egyaránt szem előtt kellene tartania. Különösen 
érdekes ezenkívül a munkának azon része, mely 
a pedagógiával kapcsolatos és a gyermekek 
elmebeli különbözőségét fejtegetve, az iskolák 
tantárgyainak és tanrendszerének ezen külön-
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bözőségekhez való alkalmazását sürgeti. Miután 
szerző e munkáját a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter megbízásából írta, föltehető, hogy 
ezen fejtegetésre a legilletékesebb helyen is 
kellő figyelmet fognak fordítani. Egészben véve 
a munka olyan, hogy az nemcsak pedagógusok, 
orvosok és jogászok részére tanulságos könyv, 
de a müveit közönség mindazon tagjai, kik gyer-
mekeik elmebeli fejlesztését helyesen és ész-
szerűen akarják előmozdítani, jóformán minden-
napi olvasmányul használhatják, amire ez a 
munka azért is alkalmas, mert úgy van írva 
és fejtegetései úgy vannak előadva, hogy a 
könyv egész tartalma mindenki által könnyen 
megérthető s a könnyű megérthetést még a 
szövegben levő 27 ábra is előmozdítja. A mű-
ről meg kell még jegyeznünk, hogy az egé-
szen eredeti magyar munka, mert ez a tárgy 
ilyen földolgozással egyik nemzet irodalmában 
sincs meg. 

Megjelentek: dr. Boros György: A jó gyer-
mekek könyve, valláserkölcsi tanítások az elemi 
iskolák I. osztálya számára, ára 40 f, az elemi 
iskolák II. osztálya számára ára 50 f, kapható 
Lepage Lajos kolozsvári könyvkereskedésében; 
dr. Dodel Arnold: Mózes-e vagy Darwin? A 
kilencedik kiadás után fordította Tarczai Lajos, 
ára fűzve 1 K 80 f, díszkötésben 2 K 40 f, 
kapható Martos Adolf budapesti (V,, Váci-
körút 14.) könyvkereskedésében ; dr. Tóth Rezső : 
A magyar ifjúsági irodalom és a népiskolai 
ifjusági könyvtárak, kapható Hornyánszky Viktor 
budapesti könyvkereskedésében ; Szalay István : 
Harminc év a munkácsi segélyző- és árvaházi 
nőegyesület történetéből, kapható az egyesület 
irodájában Munkácson; Strab Lénárd: 100 
könnyű dallamos előjáték tanítójelöltek és kán-
torok számára, ára 3 K, kapható a szerzőnél 
Győrött; Inderszt Károly: Dóczy, költői el-
beszélés, ára 1 K, kapható a szerzőnél Zólyom-
ban; Németh József: Konyhakerti növényter-
mesztés kézikönyve tanulók és kezdő kertész-
kedők használatára, ára 90 f, kapható a szerzőnél 
Orosházán ; Várhely Zsigmond : A valóság és 
a vakok oktatása, Lampei R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és fiai) kiadása ; Dőry S. Zsig-
mond : A tanulás technikája, kapható a szerző-
nél Budapesten ; Pálmay Ödön : Időszaki érte-
sítő a vasvármegyei általános tanítóegyesület 
34 éves múltjából, a tanítóegyesület kiadása ; 
Tost Alajosné : Magyar költemények a tanuló-
ifjúság számára, Stefaneum-nyomda kiadása ; 
Kiss Béla : Egy tanuló naplójából, ára 70 f, 
kapható a szerzőnél Újpesten ; Szecsey István : 
Mezőgazdaságtan, növénytermelés és állattenyész-
tés tanitóképezdék ifjúsága és kisgazdák hasz-
nálatára, ára 3 K 20 f, kapható a szerzőnél a 

kolozsvári gazdasági intézetben ; Bartók László : 
Az írvaolvasás tanítása, ára 1 K, kapható a 
szerzőnél Marosvásárhelytt ; Bruckner Frigyes : 
Kurucvilág, kurucdalok gyűjteménye, szövegét 
írta Thaly Kálmán, dallamát szerzé Kálmán 
Farkas, ára 50 f, Kókay Lajos kiadása ; Havas 
Gyula dr. : A hiúság nevelési szempontból, ára 
20 f, Magyar Pestalozzi (Újpest) kiadása ; 
Potzhe Ferenc : A tanítói havi tanácskozmá-
nyok, a kalocsavidéki róm. kath. tanítóegyesület 
első számú kiadványa. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: gróf Erdődy 
Gyuláné, szül. Széchényi Emilia csillagkeresz-
tes- és palotahölgynek, aki Vasvörösvár köz-
ségben óvódat állított és annak fönntartását o 
elvállalta. 

Kinevezte: Klein János képesített gazda-
sági szaktanítót a leibici községi jellegű külön 
szaktanítós gazdasági ismétlő-iskolához gazda-
sági szaktanítóvá ; Kápolnai József képesített 
gazdasági szaktanítót a tardoskeddi községi 
szaktanítós gazdasági ismétlő-iskolához szak-O o 
tanítóvá ; Barcsay Agnes oki. tanítónőt a dévai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Rózsa Ferenc 
és Orosz Anna Gabriella oki. tanítót, ill. ta-
nítónőt az óteleki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé; Dobrovics Erna oki. tanítónőt 
a kuptoreszékuli áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé; Juhász József képesített gazd. szaktaní-
tót a debreceni külön szaktanítós gazd. ism.-
isk.-hoz r. szaktanítóvá ; Szász Károly oki. 
tanítót az alamori áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá; Götz Béla képesített gazd. szaktanítót 
a jászlatlányi külön szaktanítós gazd. ism.-
isk.-hoz r. gazd. szaktanítóvá; Szabó Jenő 
képesített gazd. szaktanítót a kolozsi áll. külön 
szaktanítós gazd. ismétlő-isk.-hoz gazd. szak-
tanítóvá; Czeglédi Ferenc nagyselyki áll. el. 
isk. h.-tanítót ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Szvoboda Anna oki. tanítónőt a 
káinoki áll. el. népisk.-hoz rendes tanítónővé. 
Munka Sándort a homonnai kir. tanf. kiren-
deltség vezetésével megbízott kir. s.-tanfel-
ügyelőt a IX. fiz. oszt. 3-ik fok.-ba az 1904. 
évi I. t.-c. értelmében megillető személyi pót-
lékkal; Molnár József pancsovai áll. el. isk. 
igazgatót a X. fiz. oszt. 3-ik fok.-ba az 1904. 
évi I. t.-c. értelmében megdleto személyi pót-
lékkal temesvármegyei kir. s.-tanfelügyelővé ; 
Raksány Béla és Némedy Mária oki. tanítót, 
ill. tanítónőt a dobozi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá, ill. tanítónővé ; Dragojev Zorica oki. 
tanítónőt a plosici áll. el. népisk.-hoz rendes 
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tanítónővé ; Szegheő Matild oki. tanítónőt a 
battonya-külterületi áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítónővé ; Iliid Elza oki. tanítónőt a szolnok-
szandai áll. el. népisk.-hoz rendes tanítónővé; 
Cságőly Anna oki. tanítónőt a nagyatádi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Simon Károly oki. 
tanítót a dabolci áll el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá; Tes zár eh Róbert, Dvorssky János, 
Fercsek Kamilla és Erdős Miksa oki. tanítókat, 
ill. tanítónőt a kisucaújhelyi áll. el. népisko-
lához r. tanítókká, ill. tanítónővé; Hadnagy 
Károly oki. tanítót a köbölkúti áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Vida Géza oki. tanítót a 
szászújősi áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá; 
Szekeres Ilona oki. tanítónőt a beregszilvási 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Hoffmann 
Károly hatvani áll. polg. isk. r. tanítót a pan-
esovai áll. polg. fiúisk.-hoz; Nagy József új-
vidéki áll. polg. isk. r. tanítót a moóri áll. 
polg. isk.-hoz; Szilágyi Etel marosújvári áll. 
el. isk. tanítónőt a nagyenyedi áll. el. isk.-hoz ; 
Pável Lázár nagypestényi áll. el. isk. tanítót 
a nagykürüi áll. el. isk.-hoz; Kaminszky Mar-
git bilkei és Tóthné Szegedi Juha egri áll. el. 
isk. tanítónőket az ungvári áll. el. isk.-hoz ; 
Gclei Vilmos ágostonfalvi és Magdó István 
vargyasi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; 
Beuceanu Ilyés hídvégi áll. el. isk. tanítót a 
tömörkényi áll. el. isk.-hoz; Barabás Béla 
csíkszeredai áll. felsőnépisk. r. tanítót a dicső-
szentmártoni áll. polg. isk.-hoz ; Csajda János 
kápolnokmonostori áll. el. isk. tanítót az alsó-
szőllősi áll. el. isk.-hoz ; Csutak Gáspár petrilla-
lónyabányai áll. el. isk. tanítót a hidvégi áll. 
el. isk.-hoz. 

Megerősítette: Valentényi György sziget-
vári áll. polg. isk. ig.-tanítót igazgatói minő-
ségében. 

Szolgálattételre rendelte jelen minősé-
gében : Puszterné Weber Mária miskolci vasút-
telepi áll. el. isk. tanítónőt a miskolci közs. 
el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Vas Alajos szol-
noki elaggott áll. el. isk. tanítónak évi 1320 K-t ; 
Nisztor János sajószentiváni g. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 520 K-t; Mure-
sián Szilveszter óradnai g. k. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 860 K-t ; Varga Sándor 
túrkevei munkaképtelen közs. gazd. ism.-isk. 
tanítónak évi 1160 K-t; Lapusán Tivadar tót-
telki g. kath. munkaképtelen el. isk. tanítónak 
évi 300 K-t; Kantele József csesztei elaggott 
r. kath. el. isk. tanítónak évi 800 K-t; Gönczy 
Lipótné, szül. Erdődi Anna kassai közs. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 520 K-t ; Fetti 
Pál szuplai g. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 340 K-t ; Chibelcán Mihály mező-

petei g. kel. munkaképtelen el. isk. tanítónak 
évi 300 K-t; Munteán András nagyoklosi g. 
kel. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 520 K-t ; 
Dobos Péter partosi g. kel. román el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 620 K-t; Kubita 
Vince brodnói áll. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 280 K-t ; Dorfmeister Mátyás borbolyai 
r. kath. el. isk. tanítónak évi 820 K-t ; Bájász 
György szurdoki munkaképtelen g. kath. el. isk. 
tanítónak évi 580 K-t ; Tokár György kiskállói 
munkaképtelen g. kath. el. isk. tanítónak évi 
840 K-t ; Fejes Lajos ecsédi r. kath. munka-
képtelen tanítónak évi 480 K-t; Suciu László 
szamosújvári munkaképtelen gör. kath. tanító-
képezdei gyakorló isk. tanítónak évi 900 K-t ; 
Gruber Vilma kiskapusi áll. el. isk. munka-
képtelen tanítónőnek évi 1440 K-t; Kerekes 
Dániel magyarláposi munkaképtelen áll. el. isk. 
tanítónak évi 1360 K-t; Thomas Leontin 
brassói r. kath. el. isk. tanítónőnek évi 1140 
K-t ; Bélyiné Marjanovics Erzsébet izbistei 
közs. munkaképtelen el. isk. tanítónőnek évi 
740 K-t ; Szalay Károly zagyvarónai munka-
képtelen róm. kath. tanítónak évi 640 K-t; 
Treger Péter alsóbocai ág. hitv. ev. elaggott 
el. isk. tanítónak évi 1200 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Kühnscherf Ágoston szakolcai áll el. ta-
nító özv., szül. Hromada Rozáliának évi 720 K-t; 
néh. Szabó Béla zalavári r. kath. el. isk. volt 
tanító özv., szül. Matnsics Oeciliának évi 541 K-t ; 
néh. Kirity Miklós adai g. kel. szerb nyugalm. el. 
isk. tanító özv., szül. Beslity Milicának 698 K-t ; 
néh, Skultéti Sándor terpesi r. kath. tanító 
özv., szül. Liptovszky Rozáliának évi 300 K-t, 
József, Vilmos, Gábor és Mária kkorú árváinak 
egyenkint 50 K-t, együtt 200 K-t, mindössze 
500 K-t ; néh. Weiss Izidor kalocsai nyugalm. 
izr. el. isk. tanító özv., szül. Spitzer Johanná-
nak évi 520 K-t, 3 kkorú árvájának pedig 
összesen 260 K-t ; néh. Schnpfer János kisőszi 
volt közs. el. isk. tanító özv., szül. Volk Mar-
gitnak évi 634 K 80 f- t ; néh. Arvai Lajos 
zentai nyugalm. közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Tóssegliy Veronikának évi 600 K-t ; néh. Deák 
Gerzson martonvásári árvaházi gondnok, el. isk. 
tanító özv., szül. Takács Máriának évi 780 K-t; 
néh. Busa Pál omori nyug. g. kel. román el. 
isk. tanító özv., szül. Kriszta Flórának évi 
300 K-t ; néh. Amminger János levéli volt ág. 
h. ev. tanító özv., szül. Miilhofer Mária Henri-
kának évi 674 K-t; néh. Dán Nikodém zer-
nesti nyug. g. kel. el. isk. tanító özv., szül. 
Parvu Máriának évi 400 K-t; néh. Mátyás 
Mihály tiszaadonyi g. kath. tanító özv., szül. 
Szemár Annának és 4 kiskorú árvájának évi 
833 K 32 f-t ; néh. Heksch Ignác gyulafehér-
vári izr. el. isk. tanító özv., szül. Hartenbaum 
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Rózának évi 640 K-t ; néh. Szláby László kés-
márki r. kath. tanító özv., szül. Mráz Ilona 
Kamillának évi 436 K-t ; néh. Beck Henrik 
hartai ág. h. ev. el. isk. volt tanító özv., szül. 
Molnár Vilmának évi 692 K-t;, néh. Schütz 
Vilmos aradi nyngalm. izr. isk. tanító özv., 
szül. Freund Júliának évi 680 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. A Széchenyi-Kollonits-féle ala-

pítványnál megüresedett 52 segélydíjas helyre 
most hirdették ki a pályázatot. Egy-egy segély-
díj 126 K. Pályázhatnak r. kath. vallású, agg 
tanítók. A kérvényeket — a közokt. miniszterre 
címezve — az illetékes egyházi főhatóságnál 
kell benyújtani f . év december hó 1.-ig. — 
Temesvár. Az Eötvös-alap tags, díját 1901. évtől 
visszamenőleg is befizetheti, sőt egyáltalán attól 
az időtől kezdve is befizethetők a tags, díjak, 
amidőn valaki tanítói működését megkezdte. — 
Szíves tudomásul. Kézirattal bőven el vagyunk 
látva s ennélfogva az ezután beküldendőkre 
nézve kötelező Ígéretet nem tehetünk. — 
R. E. Egyházasfalu. A Magyar Gazdaszövetség 
címe: V1IL, Baross-utca 10. Népkönyvtárt a 
földmív. min.-től folyamodványra lehet kapni. —• 
Szerdahelyi tanítónő. Ne tegye, hanem szó-
lítsa föl az illető kereskedőt, hogy jobb árut adjon 
s méltányosabb árakon. Nincs ott szövetkezet ? — 
Többeknek. Az ifjúsági könyvtár jegyzék a 
„Hivatalos Közlöny" f. évi 20. számában jelent 
meg s megkapható Lampel R. könyvkereskedé-
sében (VI., Andrássy-út 21. sz.) 20 fillérért. — 
Sz. K. Ha bemutatja tanítói oklevelét és 
annak másolatát, akkor folyamodjék a nyugdíj-
intézetbe való fölvételért. — P. Imre. Akár-
milyen későn véteti föl magát a nyugdíjintézetbe, 
az elmulasztott évek után nem lehet fizetni. — 
D. B. Farkasd. A gazdasági iskola növendékeit 

o . o 
is rendszerint év végéig járatják, habár egyik-
másik betöltötte az idejét június hava előtt. — 
Cs. J. Ii. Június 9.-én 49.406. sz. a. iktatták. — 
F. Bertalan. Az állami megyei tisztviselők 
nincsenek fölmentve az adózás alól. — 
M. Mi A helyei tesítési dí j nem mindenütt egy-
forma. — Borkúti. Ha 21. évét még be nem 
töltötte, nem veszik föl az orsz. nyugdíjalapba. — 
Szíves figyelembe. Ismételten kijelentjük, 
hogy magánügyben többé senkinek sem adunk 
e rovatban választ. Aki csak őt magát érdeklő 
ügyben kíván fölvilágosítást, szíveskedjék pon-
tosan címzett levelező-lapot mellékelni. — 
N. G. Ha gazdasági szaktanítói oklevele van, 
folyamodjék a községhez, hogy adjon fize-
tést a gazdasági szakiskola vezetéseért. — •• o o 
Ozv. Bot,ka J. A korpótlékért és hátralékos 
fizetése kiadásáért forduljon az iskolaszékhez. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Avatás és jubileum. A kiskunfélegyházai 

tanítóképző-intézet díszes új épületét f. hó 
12-én avatták föl s ugyanekkor ünnepelték 
meg Csepreghy Endre áll. képző-intézeti igaz-
gatónak négy évtizedre terjedő áldásos munkás-
ságát is. Az ünnepet Tóth József kir. tanácsos, 
Pest megye nagyérdemű kir. tanfelügyelője 
nyitotta meg, szép szavakban üdvözölvén a 
miniszter képviselőjét: dr. Neményi Imre min. 
oszt.-tanácsost. Dr. Neményi, a minisztérium 
tanítóképző ügyosztályának új főnöke, lelkesen 
méltatva a hazafias tanítóképzés alapvető 
fontosságú érdekeit, a képző-intézet vezető-
jének gondjaira bízta a nemzeti nevelés új 
templomát. Csepreghy ünneplése csupa szeretet 
volt. Üdvözölték a jubilánst: dr. Neményi, 
Tóth József, Félegyháza városa, a róm. kath. 
plébános, Hermann Antal és mások, Móra 
István pedig szép alkalmi verset szavalt. Az 
ünnep után Pestmegye Altalános Tanítóegyesü-
lete közgyűlést tartván, Csepreghy Endrét egy-
hangúlag dísztagjává választotta. 

— A Kolozsmegyei Alt. Tanítótestület 
f. hó 11.-én tartott közgyűlésének egyik leg-
érdekesebb pontja Kozma Ferenc fölolvasása 
volt a népiskolai tanköteles kor tagozásának 
megváltoztatásáról. Kozma F. javaslata a követ-
kező : „Népiskolázásunk mai (mindennapi és 
ismétlő) tagozását, amelynek második ága úgy 
is oly kevéssé sikerült, adjuk föl s ehelyett 
állítsunk be egy tíz évre terjedő rendes iskolá-
zást évenként tíz havi tanfolyammal. A tíz 
havi tanfolyamot pedig két egyenlő — egy 
téli és egy nyári — szakaszra osztva, a nyári 
évszakokból összeállított öt hónapon át isko-
lázzuk az alsó öt korosztálybelieket, amikor a 
kis gyermekek az évszaki hátrányoknak nin-
csenek kitéve, a téli öt hónapon át pedig a 
felső öt korosztályúakat, amikor azok a gazda-
sági foglalkozásban legkönnyebben nélkülözhe-
tők." A javaslat megvitatása alapjául szolgáló 
vitatételekhez többen hozzászóltak, érdekes 
eszmecserét folytatva. Gömöri Sándor tanár 
egyéni és társadalmi pedagógia címen tartott 
érdekes fölolvasást. Tiszteletbeli tagoknak meg-
választották dr. Berzeviczy Albert minisztert, 
Molnár Viktor miniszteri tanácsost, dr. Márki 
Sándor egyetemi tanárt, Boér Gergelyt és 
Benedek Józsefet. 

— Az Eötvös-alap köréből. A Sopron-
megyei Tanítóegyesület kismartoni hangversenye 
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a Tanítói;, Háza, illetőleg a sopronmegyei 
szobaalapítvány javára 459 K 47 f-t jövedel-
mezett. — Az elnökség ismételten fölhívja az 
alap t. tagjait a tagsági díjak mielőbbi szíves 
befizetésére, mivel a két Tanítók Háza fönn-
tartásához pénzre van szükség és a nem-
tagokat is fölkéri, hogy a vidéki tanítók ösz-
töndíj-alapjára jövedelmező Magyar Tanítók 
Naptárát rendeljék meg (ára 80 fillér) az 
Athenaeumnál. Tagsági díjak beküldésére szol-
gáló befizetési lapokat az elnökség f. év elején 
küldött a királyi tanfelügyelőségekhez ; aki 
nem kapta meg, forduljon egyenesen királyi 
tanfelügyelőségéhez. — A gyarapodás. F. év 
január 1.-től f. hó 20-áig 1015 új tag össze-
sen 8549 koronát fizetett be az alap pénz-
tárába. 

— Népkönyvtárak és ifjúsági egyesüle-
tek. A Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsa Wlassics Gyula elnöklete alatt elha-
tározta, hogy jövőben a népkönyvtári akció 
egyik alapjául az állami elemi iskolával kap-
csolatos ifjúsági egyesületeket kívánja tekinteni 
és már a folyó esztendőben fölállítandó nép-
könyvtárak közül hármat: az aranyosinaróthi, 
nagykanizsai és verespataki népkönyvtárakat 
az állami elemi iskola és ifjúsági egyesület 
kezelésére bízza, mert kötelességének tartja, 
hogy az ifjúsági egyesületek működésének elő-
mozdítását szűkebb föladatai sorába is föl-
vegye. Evégből fölkérte a kultuszmini.-ztert, 
közölje vele, hogy az országban elhelyezett 
ifjúsági egyesületek hol és milyen módon mű-
ködnek, mely ifjúsági egyesületek rendelkeznek 
könyvtárral. Berzeviczy miniszter az eddig ala-
kult ifjúsági egyesületekre vonatkozó kimuta-
tást megküldötte a Tanácsnak. E kimutatás 
hü képét adja annak, hogy az ifjúsági egye-
sületek országszerte mindjobban tért foglalnak 
és erős váraivá lesznek a nemzeti népmüvelő-
désnek. 

— Magyar iskola Ziinonyban. Nagy az 
öröme Zimony város magyar lakóinak, mert a 
jövő iskolai évben már egy három előadó-
teremből álló iskola épül, ahová gyermekeiket 
küldhetik. A magyar államvasútnak már több 
év óta van ugyan a vasúti állomásnál 
egy iskolája, oda azonban, a hatóságok téves 
fölfogása szerint csakis vasúti hivatalnokok és 
vasúti alkalmazottak gyermekei járhattak. 
Pejacsevich gróf horvát bán azonban egy ren-
deletében kijelentette, hogy ezt az iskolát min-
den magyar szülő gyermeke látogathatja, 
akármi is a szülő foglalkozása. E rendelet 

következtében a mostani iskolai évben mái-
több mint száz tanuló jelentkezett fölvételre, 
de csak nyolcvanat tudtak elhelyezni, ezeket 
is csak úgy, hogy a városban egy épületet 
béreltek, ahol egy második tanító vezetésével 
nyílt meg a külön osztály. — A magyar állam-
vasút igazgatósága a minap tizenkétezer forint-
ért a város főutcáján egy telket vett meg és 
ott építteti föl az új iskolát, melynek az 1905-iki 
iskolai évre már el kell készülnie, hogy hely 
jusson a sok, magyarul tanulni akaró, növen-
déknek. De nemcsak a magyar szülőknek okoz 
nagy örömet ez az iskola, hanem a zimonyi 
német és szerb lakosság nagy részének is, mert 
ezek között is sokan akadnak, akik gyerme-
küket a magyar nyelv elsajátítására ebbe az 
iskolába fogják küldeni. 

— Rövid lűrek. Értesítés. A „magyar 
nyelvet és népnevelést Zemplén vármegyében 
terjesztő egyesület" f. év október 10-én tar-
tott közgyü:ésének IX. sz. határozatával 14, 
egyenként 100 koronás pályadíjat tűzött ki, 
még pedig 12 pályadíjat a zemplénvármegyei 
közművelődési alap, 2 pályadíjat a nemzeti 
kaszinó alapítványa kamatainak terhére, azon 
zemplénmegyei tanítók részére — tekintet 
néikül arra, hogy milyen jellegű iskolánál mű-
ködnek — akik ifjusági egyesületeket, olvasó-
köröket, népkönyvtárakat szerveznek s azokat 
helyes irányban vezetik, vagy a magyar nyelv 
tanítása és terjesztése körül szép eredményt 
érnek el. Fölhivatnak azért a Zemplén megye 
területén működő tanítók, hogy ily irányú 
munkásságukat igazoló hatósági bizonyítvá-
nyokkal fölszerelt kérvényeiket a magyar nyel-
vet és népnevelést Zemplén vármegyében ter-
jesztő egyesület alelnökéhez, nagytiszt. Fejes 
István esperes úrhoz Sátoralja - Ujhelyben, 
legkésőbb 1905. évi augusztus hó 31.-ig ad-
ják be. 

— Halálozások. Egry Péter nyitrai tanító 
f. hó 17-én életének 6 t-ik, fáradhatatlan mű-
ködésének 44 ik évében elhunyt. Áldás emlé-
kére ! — Törzsök Sándor koroncói nyug. tanító 
f. hó 16.-án életének 72-ik, munkálkodásának 
52. évében elhunyt. 

Tartalom : Az állami iskolák hatása. Szentgyörgyi 
Lajos —• Eredmények és tanulságok. Pallós Albert. — 
A másik fél igaza. Kurucz Ernő. — Japán köz-
oktatásügye. Zrínyi Károly. — Küldöttségek a minisz-
ternél. — Szünóra : Iskola-avatásra. (Vers.) Vargyas 
Endre. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



1 7 

73.519. számhoz. 

Pályázat. 
A Széchenyi Kollonits-féle alap ;tványnál megüre-

sedett s évi egyszázhuszonhat (1'26) korona élveze-
tével egybekötött 52 segélydíjas helyre ezennel pá-
lyázat hirdettetik. 

Ezen alapítványi helyekre oly magyarországi 
illetőséggel bíró, katholikus vallású és aggkorú fér-
fiak jogosítottak, kik jó erkölcsi magaviseletűek, 
szegénysorsúak vagy keresetképtelenek s a király és 
a haza szolgálatában maguknak érdemeket szereztek. 

Ezek közül előnyben részesülnek azok, kik a nép-
nevelés terén működtek s nemesi származásúak, 
emellett vagyontalanok. 

Folyamodók kérvényeiket az adományozási jogot 
gyakorló vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
tériumhoz címezve, az illetékes egyházi főhatóságnál 
tartoznak benyújtani, melyben a fönt említett körül-
mények hiteles okmányokkal igazolandók. 

Benyújtási határidő f. évi december hó 1-ső napja, 
amely időn túl vagy pedig nem az egyházmegyei 
főhatóság útján beérkezendő folyamodványok figye-
lembe nem vétetnek. 

Budapest, 1904 október hó 29-én. 
(59/h—III—2) 

P Á L Y Á Z A T OK. 
S z o k o l c s ág. hitv. ev. iskolához oki. tanító keres-

tetik. Fizetése : 500 korona különféle címek alatt és 
lakás. Jelentkezések a nagypalugyai lelkészi hivatalhoz 
intézendők. (1810—11-2) 

Pályázat. A n a g y k i k i n d a i róm. kath. népisko-
lánál megüresedett egy tanítói állás, melyre az 
iskolaszék pályázatot hirdet. Fizetés 1000 kor., mely 
minden iskolánknál eltöltött öt szolgálati év után 
100 koronával emelkedik 1300 koronáig. Ezenkívül 
a törvényes ötödéves pótlékok. Lakbér 300 korona. 
A megválasztott tanító kötelessége a tanulókat egy-
házi énekre is tanítani s vasár- s ünnepnapokon a 8 
órai reggeli mise alatt a tanulókkal a templomban 
énekelni és egyúttal orgonálni. A megválasztott 
állását azonnal tartozik elfoglalni. Pályázati határidő 
november 27-én jár le, mely napig az iskolaszékhez 
címzett okmányokkal fölszerelt kérvények bekülden-
dők. Káplár Mihály, esperes-plébános. (1842—II—2) 

A m a g y a r p a t a k i (Szilágy m.) tót-magyarajkú 
róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma : szabályszerű lakás, mailéképületei 
és kishold házikert haszonélvezete. Hitközségtől 800 
kor., korpótlék biztosítva. 3000 lélek után kántorális 
stóla, kishalott 1 K, nagyhalott 2 K, fiókegyházakban 
kétszeres, búcsúztató versszakonként 20 f. Oíferák s 
misepénzből körülbelül 45 K. Ostyasütésért 10 K. A 
folyamodványok az iskolaszékhez (u. p. Nagy-Báród, 
Bihar m.) dec. 2-ig beterjesztendők. Az állomás 
azonnal elfoglalandó, útiköltségre 20 K küldetik, a 
bútor a vasúti állomástól beszállíttatik. 

(1819—II - 2) 
Kápta lantó t iba (Zala megye, Balaton mellett) 

kath. osztálytanító kerestetik. Fizetése : 800 kor., 
bútorozott szoba fűtéssel. Ismétlősöket tanítani, kán-
torságban segédkezni tartozik. Folyamodványok decem-
ber 4-ig beküldendők. Bognár Károly, esperes. 

( 1 8 8 1 - 1 - 1 ) 
A v a j d a r é c s e i (Fogaras megye) községi román-

magyar tannyelvű iskolánál II. tanítói, illetve tanító-
női állomásra 600 korona évi fizetés, 2 öl tűzifa és 
lakás javadalmazások mellett pályázat hirdettetik. A 
folyamodványok folyó hó 30-ig az iskolaszékhez kül-
dendők. ( 1 8 6 3 - 1 - 1 ) 

A pá troha i községi óvónői állásra pályázat hir-
dettetik. Évi fizetés 720 korona pénz, dajkatartásra 
80 korona, természetbeni lakás, 1000 Q-öl kert haszon-
élvezete. Pályázatok dec. l0-)g, mint a választás nap-

! jáig adandók be a községi elöljárósághoz. Az állás 
I 1./05 január 1-én elfoglalandó. Községi elöljáróság. 

( 1 8 8 8 - 1 - 1 ) 
N e z s i d e r i (Moson megye) róm. kath. népiskola 

osztálytanítói állására pályázat hirdettetik. Jövedelem : 
1000 korona évi készpénzfizetés, 1 szoba, 2'/2 öl ke-
mény tűzifa. Tisztéhez tartozik egy osztályt vezetni, 
ismétlősöket oktatni, egyházi ténykedésekben segéd-
kezni. Tannyelv magyar-német. Pályázati határidő 
folyó évi december 4. Pályázó csak róm. kath. lehet. 
Állás azonnal elfoglalandó. Megfelelés esetén egy évi 
próbaidő után véglegesíttetik. Fölszerelt kérvények 
nagyságos Bejczy Károly elnök úrhoz küldendők. 

(1885—1—1) 
Sza tmá r-Cseke l evang. reform, iskolában egy 

tanítói állomás üres. Pályázhatnak okleveles, gazdasági 
póttanfolyamról is igazolvánnyal bíró felekezeti taní-
tók dec. 15-ig. Fizetés : 800 korona tanítói, 100 korona 
kántori, 100 korona gazdasági ismétlő-iskola tanítá-
sáért, ez a község pénztárából utólagosan egyszerre, 
előbbiek havi részletekben, korpótlékot állam fizeti ; 
ha a tanító minden tekintetben kiváló lesz, egyházi 
pénztártól 2 öl fát és temetői földjövedelmet 60 ko-
rona értékben ad föntieken fölül; temetés énekszós 1 
korona, papszós 2 korona. Kötelessége : III., IV., V., 
VI. osztályok vezetése, gazdasági ismétlő-iskola tan-
tervek szerinti vezetése, egyházi templomi éneklés 
vezetése. Kilátás van, hogy 2 év alatt orgona fog 
készülni. Kétszobás lakás, egy kis konyha, kétvékás 
kert. Szatmár-Cseke. Ács Lajos, ev. ref. lelkész, iskola-
széki elnök. (1865—1—1) 

Betöltendő a s z a m o s ú j v á r i állami polgári leány-
iskolánál egy, évi 1600 koi. fizetésből, szabályszerű 
személyi pótlékből és szabályszerű lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott igazgató-tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó azon állami polgári 
iskolai rendes tanítók, kik a mennyiség-természettudo-
mányi szakcsoportra vannak képesítve, képesítő-ok-
levéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös képességeiket igazoló iratok-
kal fölszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszterhez címezve, legkésőbb 1904. évi 
december hó 5-ig Szolnok-Doboka vármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. minisztertől. Budapest, 1904 november 
hó 9-én. A miniszter meghagyásából: dr. Morlin, 
miniszteri tanácsos. (60/h—I—1) 

Pályázat. F e g y v e r n e k e n 800 korona évi fizetés, 
egy szoba fűtésére elegendő kőszén, 2 öl fűtőszalma, 
kényelmes lakás- és kerttel javadalmazott római katho-
likus tanítói állásra pályázat nyittatik. Amennyiben 
Fegyverneken minden kedden és csütörtökön és min-
den 4-ik vasárnapon orgona mellett németül kell 
énekelni a templomban : azon pályázók, kik erre képe-
sek, a választásnál előnyben és a kántori szolgálatért 
külön 100 korona díjazásban részesülnek. A teljesen 
fölszerelt kérvények a pályázat kihirdetésétől számí-
tott 10 nap alatt aluliroit iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Kelt Fegyverneken, 1904. évi november hó 
17-én. Ohács Titus, lelkész, iskolaszéki elnök. 

(1872—1—1) 
A p á l ó c i (Ung m.) róm. kath. magyarnyelvű Il-od-

tanítói állomásra okleveles nőtlen férfitanító keres-
tetik. Orgonálás- és tótnyelvben jártasak előnyben 
részesülnek. Fizetés : tisztességes garçon lakáson kívül 
800 korona, 3 öl tüzelőfa, 12—20 kor. mellékes. Állo-
más sürgősen elfoglalandó. Nagyméltóságú gróf Bar-
kóczi-Hadik Endre kegyúrhoz intézett kérvények a 
pálóci plébániai hivatalhoz f. év november végéig kül-
dendők. ( 1 8 6 0 - 1 - 1 ) 
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Pályázat a s z l a t v i n i (Szepes m.) rkath. magyar-
tót nyelvű kántortanítói állomásra, összes jövedelem : 
800 korona és szabad lakás. Kérvények december 15-ig 
isk.-széki elnökséghez küldendők. (1870—I—1) 

Liptó -német l ipcse i róm. kath. tanítói állomásra 
f. évi december 27-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
készpénzben 753 kor. 30 fill. ; ha kántortanítót vasár -
és ünnepnapokon segíti, esetlegesen helyettesíti, 47 kor. 
70 fill., 15 öl puha hasábfa házhoz szállítva, lakás, 
506 Q-91 beltelek, legeltetési jog, ötödéves biztosított 
korpótlék. Kellékek : oklevél, magyar és tót nyelv 
tökéletes bírása. A folyamodványok iskolaszékhez 
címezve, főtiszt. Krasznecz József ker. tanfelügyelő 
úrhoz Liptó-Nagy-Bobrócra küldendők. (1855—1—1) 

N a g y k a n i z s a rendezett tanácsú város VI—VII. 
kerületében megüresedett róm. kath. kántori állásra 
a városi tanács pályázatot hirdet. Az állással 14c0 
korona évi készpénzfizetés és a szokásos stóladíj van 
egybekötve. A pályázók okmányokkal tartoznak iga-
zolni, hogy róm. katholikus vallásúak és hogy a kán-
tori teendőkre képesítéssel bírnak. A kántori műkö-
désből nyilvános próba fog tartatni, melynek határ-
napjáról a pályázók külön fognak értesíttetni ; e címen 
semmiféle költség megtérítve nem lesz. A megválasz-
tott kántor köteles állandóan a VI—VII. kerületben 
lakni. A kérvények f. évi december hó 15-éig bezáró-
lag Nagykanizsa város iktatójába lesznek beadandók. 
A városi tanács. Nagykanizsán, 1904. évi november 
hó 2-án. (Olvashatlan), polgármester. (1817—1—1) 

A gá lyá i (volt határőrvidék) községi szerb-magyar 
tannyelvű elemi iskolánál üresedésben levő tanítónői 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen tanítónői 
állomással a következő évi fizetés van egybekötve: 
800 korona készpénz, 96 korona tüzifaátalány, 10 ko-
rona írószerátalány, szabad lakás, esetleg szabályszerű 
lakbér. Fölhivatnak pályázni óhajtó okleveles tanító-
nők, hogy a temesvármegyei közig, bizottsághoz cím-
zendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt 
folyamodványukat f. évi december hó 15-ig közvet-
lenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. 
Pályázók mutassák be honossági bizonyítványukat is. 
Temesvár, 1904. évi november he 7. Temesvármegye 
kir. tanfelügyelője. (1831—1—1) 

V i n g a nagyközség községi elemi népiskolánál nvug-
díjazás folytán megüresedett külvárosi tanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalmazás : évi 960 korona 
és a törvényes ötödéves korpótlék, ezenkívül szabad 
lakás, 2 szoba, konyha, kamra, pince, padlás, udvar 
és terjedelmes házikert. Okleveles tanítók szabály-
szerűen fölszerelt kérvényeiket alulirott iskolaszéki 
elnökhöz 1904. évi november 30-áig nyújtsák be. 
Kötelességei : az iskolaszék által kijelölt osztályt ve-
zetni és az ismétlők díjtalan tanítása ; a külvárosból 
pedig a belvárosi elemi iskolához az iskolaszék által 
bármikor áthelyezhető, minden kár követelése nélkül. 
Vinga, 1904. évi november 12-én tartott iskolaszéki 
ülésből. Pongrácz Miklós, iskolaszéki elnök. 

(1862—1—1) 
Széke lykeresz tnr l (Udvarhely vármegye) uni-

tárius hitközség kántortanítóságra pályázatot hirdet. 
Jövedelem : 6 osztályú 60 növendékkel bíró nép-
iskolája vezetése, egyházilag megállapított kántoriak 
végzéseért, helybeli 6 osztályú gimnáziumban egyházi 
és műének tanításért : három szobás, padlás, kamara, 
pince, gazdasági épületek, fél hold kitűnő veteményes 
és gyümölcsös kerttel bíró szabad lakáson kívül nép-
iskolai tanításért 400 egyházi, 362 államsegély, kán-
toriáért 138, összesen 800 korona rendes; gimnázium-
tól jelenleg 200 korona, jövőre remélhetőleg emel-
kedő mellékes évi fizetés. Pályázni óhajtó tanítói, 
kántori oklevéllel bíró unitárius tanító, tanítójelöltek 
jkmányolt pályázatokat f. évi december hó 4-ig 
' "rinczi István lelkészhez küldjék Székelykeresztúrra. 

eblitanács. (1890—1—1) 

•46. SZÁll. 

A m a g y a r s o ó k - s z e l ö c e i kath. iskolánál tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 800 korona, 
fűtés és kertilletmény 20 korona, egy kis szoba búto-
rozva. Csak képesített tanítók pályázhatnak decem-
ber 8-ig. Kérvények a szelőcei plébániahivatalhoz, 
pósta : Magyar-Soók, küldendők. (1893 —I—1) 

A somberekl róm. kath. magyar-német tannyelvű 
osztálytanítói állásra december 12-ig pályázat nyit-
tatik. Évi'fizetése: tizenkét hóra, havi előleges rész-
letekben 600 korona ; egy szoba téli fűtéssel és a leg-
szükségesebb bútorzattal; a második szoba, konyha, 
kamra, kert váltsága fejében 120 korona ; összesen 
720 korona. Kötelme : a gyermekeket egy tanterem-
ben oktatni. A pályázók okmányaikat az esperesi 
hivatalnak Dunaszekcsőre küldjék. Csakis férfiak pá-
lyázhatnak. Az iskolaszék. (1892—1—1) 

Cryergyó-Remetén (Csik megye) megürült segéd-
kán tor-sekrestyési állomásra az egyháztanács pályá-
zatot hirdet. Javadalmát képezi : 1. 600 kor. készpénz, 
évnegyedi részletekben. 2. Évenként mintegy 150 kor. 
stóla. 3. A temetkezési harangozás és csengetésekből 
évenként mintegy 130 kor. 4. A községi pénztárból 
40 kor. 5. Jó új lakás gazdasági épületekkel. 6. Egy 
holdnyi kert az udvar körül. Kötelessége: 1. A segéd-
kántori teendőkön kívül a templom, sekrestye tisztán-
tartásáról, a templomi ruhák mosatásáról, az összes 
harangozásról gondoskodni. 2. A sekrestyési teendők 
pontos végzése. 3. Vasár- és ünnepnapokon a szt.-
olvasó mondatása és a pappal a beteghez járás. Pályáz-
hatnak kik egészségesek, jó hanggal bírnak és ki-
fogástalan életűek. Személyes jelentkezők előnyben 
részesülnek. Bizonyítványaikkal fölszerelt folyamod-
ványaikat december 11-ig alulirtfioz beküldhetik. 
Gyergyó-Remete, u. p. Ditró, 1904 november 17. Kiss 
Dénes, lelkész. (1889—1—1) 

A la jos fa lva i (volt határőrvidék) községi magyar-
tót tannyelvű elemi iskolánál nyugdíjaztatás folytán 
megüresedett kántortanítói állomásra ezennel pályázat 
hirdettetik. Ezen községi kántortanítói állomással a 
következő évi fizetés van egybekötve : 960 korona 
készpénz ; 4 köbméter tűzifa beszállítva, egy évi ellen-
értéke 56 korona; 18 hold 61,/i6oo Q-fll szántóföld, 
10 évi átlaga alapján egy évi ellenértéke 660 korona ; 
600 • - ö l házikert ; 552 í j - ö l pótkert, egy évi ellen-
értéke 10 korona ; szabad lakás a lajosfalvai 10. össze-
írási számú házban. Fölhivatnak a pályázni óhajtó ok-
leveles tanítók, hogy a torontálmegyei közigazgatási 
bizottsághoz címzendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, 
kellően fölszerelt folyamodványukat folyó évi decem-
ber hó 10-ig közvetlenül a vármegyi közigazgatási 
bizottsághoz nyújtsák be. A magyar nyelvben való 
szó- és írásbeli jártasság, valamint a magyar honos-
ság okmányilag igazolandó. Nagybecskerek, 1904. évi 
november hó 12-én. Dr. Pacaéri Károly, kir. tanfel-
ügyelő. (1887-1—1) 

Ev. ref. vallású, jó működési és képezdei bizonyít-
ványaival tanítójelölt azonnali belépésre : tanítói, kán-
tori vagy nevelői állást keres. „Tanítójelölt", Magyar-
nagysombor , Kolozs megye. (1899—1—1) 

Vég le shuta i rk. magyar-tót tannyelvű osztatlan 
iskolánál megüresedett kántortanítói állomásra 1904 
december 10-re pályázatot hirdetek. Az állás java-
dalma különféle címek alatt 1200 korona. Pályázók 
bármely napon jöhetnek próbára. Végleshuta, u. p. 
Végles p. u., Zólyom m. Odlozsil János, plébános, 
iskolaszéki elnök. (1901—1—1) 

A babócsa l rkath. népiskola osztálytanítói állására 
pályázat hirdettetik. A megválasztott tanító szükség 
esetében kántori teendőkben is köteles segédkezni. 
Évi fizetése : 600 korona, lakás, fűtés, takarítás és 
180 korona államsegély. Oklevéllel fölszerelt kérvények 
f. hó 30-ig iskolaszékhez küldendők. Kenyeres Lajos, 
plébános. (1894-1—1) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 



4 8 . SZÁM. 

A h a r a k ó c i (Szepes megye) róm. kath. kántor-
tnnítói állomásra folyó évi december 2-ára pályázat 
hirdettetik. Az állomás jövedelme: I. Tanítói: 1. 
Törzsfizetés a hitközségtől 40 kor. 2. Az ismétlősök 
oktatásáért 6 kor. 3. 16 katasztr. hold és 860 négy-
szögöl szántóföld jövedelme 33 kor. 38 fill. 4. Legelő 
2/8 úrbéri telekre, 4 darab szarvasmarha számára, 16 
kor. 5. 12 méter tüzelőfa a községtől és 6 szekér sze-
dettfa, fuvarral együtt, 42 korona. 6. Minden gyer-
mektől évente 7 darab tojás, összesen körülbelül 140 
darab, ä, 3 fill, megfelel 4 korona 20 fillér. 7. 10 napi 
igavonó munka, egy napra 3 kor. 60 fillért számítva, 
megfelel 36 koronának. 8. A harakóci egyházi pénz-
tárból 160 kor. 9. Államsegély 312 kor. 10. Az iskola-
fíitést az iskolába járók szülei teljesítik. II. Kántori: 
1. Egy templomkert és 2 temetőkertnek fű használata 
10 kor. 2. 6 hektoliter rozs 58 kor. 80 fill., 6 hekto-
liter árpa 50 kor. 60 fill. 3. Szabad lakás. 4. Offer-
torium, stóla, koleda 12 kor. 5. Ostyasütésért 4 kor. 
2o fill. Deputatum fejében a zsellérektől egyenként 
20 fillér. Ezen állomásra pályázhatnak okleveles 
tanítók vagy óvónők is. A pályázók kellőleg fölsze-
relt és a harakóci róm. kath. iskolaszékhez címzett 
folyamodványaikat a kitűzött határnapig főtiszt. 
Laczkó József zsegrai plébánoshoz, mint a szepes-
olaszii kerület tanfelügyelőjéhez küldjék be. Kelt 
Polyanóc, 1904. évi november hó 14-én. Mahályi 
Ignác, polyanóci lelkész. (1879—I—1) 

A po lyanóc i (Szepe3 megye) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra folyó évi december hó 1-ére pá-
lyázat hirdettetik. Az állomás jövedelme : I. Tanítói: 
1. Tandíj fejében 90 kor. 2. Az ismétlősök oktatá-
sáért 20 korona. 3. 55 négyszögöl iskolakertnek 
haszonélvezete 38 fillér. 4. Egy kat. hold, 393 négy-
szögöl szántóföld jövedelme 3 kor. 98 fill. 5. 2 kat. 
hold, 1574 négyszögöl rétnek haszonélvezete 4 kor. 
78 fill. 6. 20 méter tüzelőfa az iskola részére írt erdő-
részben 40 kor. 7. Évente 315 tojás á 3 fill., meg-
felel 9 kor. 45 fillérnek. 8. Az iskolaterem fűtését 
az iskolába járók szülei teljesítik. 9. Államsegély 320 
korona. II. Kántori: 1. 7*20 hektoliter rozs megfelel 
70 koronának. 2. 7"20 hektoliter árpa 56 korona. 
3. 7'20 hektoliter zab 42 kor. 4. Szabad lakás. 5. 
Offertorium, stóla és koleda 38 kor. 36 fill. 6. Ostya-
sütésért 8 kor. 40 fill. 7. Harangozásért 49 kéve rozs 
és ugyanannyi árpa, á 60 fill., összesen 58 kor. 80 fill. 
8. A zsellérektől deputatum fejében 3 kor. 46 fill. 9. 
Fizetés-fölemelés címén 36 kor. 40 fill. 10. A kertbér 
fejében az iskolaalapból 8 korona. A pályázók kellőleg 
fölszerelt és a polyanóci róm. kath. iskolaszékhez 
címzett folyamodványaikat a fönti határnapig főtiszt. 
Lackó József zsegrai plébánoshoz, mint a szepesolaszii 
kerület tanfelügyelőjéhez intézzék. Kelt Polyanócon, 
1904. évi november hó 14. Mahályi Ignác, polyanóci 
lelkész. ( 1 8 7 8 - 1 - 1 ) 

A f e l sömihá ly fa lva i róm. kath. hitfelekezeti 
iskolánál egy újonnan szervezett tanítónői állásra 
pályázat nyittatik. Javadalmazás: államsegélyből 340 
kor., községektől 460 K, havi előleges részletekben. 
Természetbeni lakás, mely áll 1 szoba, 1 konyha s 
pincéből. 300 Q-öl szántóföld konyhakertül. Évi fa-
átalány fejében saját használatára 60 K, összesen 
860 K készpénzben. Kötelessége az iskolaszék által 
reája bízott osztályokban, valamint az ismétlő-isko-
lában tanítani. Horvát nyelv tudása megkívántatik. 
Pályázatok f. évi december hó 10-ig nyújtandók be. 
Az állás 1905. évi január hó 1-én elfoglalandó. Pályá-
zatok főtisztelendő Gáspárlin Mihály plébános, iskola-
széki elnökhöz Felsőmihályfalvára, u. p. Csáktornya 
nyújtandók be. (1900—1—1) 

Okleveles tanítónő helyettesítést elfogad. Megkere-
séseket: „Jelest", K ő s z e g , kérek. (1898-1—1) 

Bajmokon (Bács vm.) r. kath. kántori állomásra 
f. évi december 3-ig pályázat hirdettetik. 1. Javadal-
mazás : 1. 1020 kor. évi készpénzfizetés, előleges havi 
részletekben, községi pénztárból. 2. Ugyanonnan 180 
korona lakáspénz, ugyanolyan részletekben. 3. 7500 
lélek után stólajövedelem a mai gyakorlat és érsek-
hatóságilag jóváhagyott szabályzat szerint. 4. Örökös 
misék után ez idő szerint 40 kor. II. Kötelmek: ]. 
Általában köteles a kántor mindennemű kántori teen-
dőt végezni, templomban és templomon kívül, úgy, 
ahogy eddig szokásban van s az időszerinti plébános 
által mint főnök által rendeltetik. 2. Tartozik minden 
ünnep és vasárnap három misét orgonálni és énekelni. 
3. Tartozik a népet és ifjúságot, legalább a téli hó-
napokban, kijelölt napokon egyházi énekre tanítani. 
4. Szabadságoltatás vagy egyéb szükség esetén taní-
tót helyettesít (természetesen, míg az iskolaszék he-
lyettesről nem gondoskodik), viszont ő is helyette-
sítve lesz. 5. Esküvőnél, keresztelésnél, avatásnál, 
beteglátogatásnál nem fungál. III. Pályázati föltéte-
lek: 1. Csak oly r. kath. egyén pályázhatik, ki kán-
tori és tanítói oklevéllel bír. 2. Továbbá, ki magya-
rul, bunyevácul és németül énekelni és búcsúztatni 
tud. 3. Erkölcsi magaviseletről, illetve családi álla-
potról saját lelkésztől bizonyítvány bemutatandó. IV. 
Részletesen a pályázat a bajmoki plébániai hivatal-
ban megtekintendő és pályázni kívánók által aláírandó. 
Kellően fölszerelt kérvények a választó-közönségre 
címezve, főtiszt. Kuluncsics Miklós kerületi espereshez, 
Bajmokra küldendőd. Próbaorgonálás és éneklés dec. 
3-án d. e. 10 órakor. A választás próba utáni napon 
tartatik meg. A megválasztott állomását mielőbb el-
foglalni tartozik. Bajmok, 1904 nov. 9. Kántorügy: 
bizottság. (1876-1 -1 ) 

Pályázat az a tya i (Szatmár mellett) ev. ref. kántor-
tanítóságra. Javadalom: 1. Tiz köböl tiszta búza. 
2. 18 hold föld, 1200 ölével számítva, melyből 10 
vékást tavasz, 10 vékást ősz vetés alá egyház meg-
munkál. Adóját egyház fizeti. 3. Hat darab marhára 
legelő. 4. Hat bécsi öl tűzifa. 5. Tandíj : 60 tanítvány 
után 120 korona, 60 véka zab, 60 csirke. Ismétlősök-
től 30 korona. 6. Készpénz 30 korona. 7. 198 korona 
államsegély. 8. Korpótlék az államtól. 9. Temetési 
stóla. 10. Természetben 2 szobás lakás melléképüle-
tekkel. Az iskola padját minden 3-ik évre egyház 
magának fönntartja. Kötelesség: I—VI. vegyes osz-
tály tanítása. Kántori teendők végzése. Lelkész aka-
dályoztatása esetén templomi szolgálat teljesítése. 
Pályázati határidő december 4. Az állás lehetőleg 
azonnal elfoglalandó. A megválasztott egy próbaév 
után állandósíttatik. Oklevéllel, szolgálati bizonyít-
vánnyal fölszerelt kérvények alulírotthoz terjeszten-
dők. Atya, u. p. Nagy-Peleske, Szatmár megye. Sáfár 
Imre, ref. lelkész, isk.-széki elnök. (1896—1— 1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 
JUHAY ANTAL gyakorlati vezérkönyvei 
az elemi népiskola I., IL, III. és IV. osztályában köte-
lezett összes tantárgyak tanításában kalauzolják a 
tanítót. Hatósági ajánlás és intézkedés folytán ezek a 
művek a székesfőváros valamennyi elemi népiskolai 
könyvtára részére beszereztettek. Egy-egy osztály teljes 
vezérkönyve 5 korona. Kaphatók: JUHAY ANTAL 

t a n á r n á l BUDAPEST, VII., Hungária-kőrút 233. sz. 
(1693—VIII—5) 

I ( A h a I a i a » I F A Z É K A S BERTALAN ev. 
I ^ W G l G i G M I ! ref- tanító urat kérem, szí-

veskedjék lakhelyét velem 
tudatni. Szilágy-Récse, 1904 nov. 8. OROSZ MIKLÓS, 
ev. ref. levita-tanító. (1822—1—1) 
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S S « ; tanítónőt keresek 
(két gyermekem mellé) azonnali bel pésre, ki a német 
nyelvet teljesen bírja. Havidíj 30 K és teljes ellátás. 
Schmorl Ella, Pilis (Pest megye). (1871—III—1) 

C 7 p n t Kf lr f lPSf t lW " Pásztorjáték el. isk „ O i C l I l a a l a l iöUllJf . és ifj. egy. számára írta 
Hosszú Lajos néptanító Kisbér (Somogy). Kapható 
az írónál 30 fill, ár és a portó beküldése ellenében 

( 1 8 9 5 - 1 - 1 ) 

R ó wó t h ' azonnal nyer alkalmazást 
Fástanyán, posta Kisfásföldház pályaudvar, egy IY-ik 
elemi iskolás fiúhoz. Teljes ellátás, készpénz-fizetés 
megállapodás szerint. Bistey Sándor. (1832—I—1) 

„Nefelejcsszál a Jézuskának." H t g t $ i e s 

2 szólamú énekekkel, VÍZKERESZT napjára. Ára 
portóval 1 K. JÓSVAY G. ktanító, Poroszló, Heves m 

Legjobb I S t - „Kis Muzsikus" ^ T a i 
2 szólamra. I f. 65 fill., II. f. 80 fill., együttes „Szö-
vegkönyv" 40 fill. JÓSVAY GÁBOR, ktanító, Poroszló, 
Heves m. (1854-1-1) 

M rt 
V L 1 \ r L 1 1 / \ Vr 1V kerestetik úri családhoz vi-
»xlJJJ T F j JJVF-L* " dékre. Zongoraismeret és né-
met nyelv kívántatik. Ajánlatok, a fizetés megjelölésé-
vel, Matzenauer Ottó, tanító címére, Botfalu-Cukorgyár 
(Brassó mellett) küldendők. (1861—1—1) 

MILLENIUítt-TELEP Nagyősz. 

Szép és tartós szőlője 
csak annak lesz, aki ingyen kéri 
Magyarország legnagyobb szőlő-

iskolájának árjegyzékét, amely 
szőlőiskola állami segéllyel és állami 

felügyelet mellett létesült. 
(1859—IV—1) 

Legolcsóbb árak! Legolcsóbb árak! 

GYAKORLATI YEZÉRKÖNYV TANÍTÓK 
SZÁMÁRA! 

A MAGYAR NYELV TANÍTÁSA 
más ajkú népiskolákban. 

írta: 
G R A M M Á D Ö M E , 

k i r . s . - t an fe lügye lő . (1318—X—10) 

— I—III. rész 12 korona, egy kötet 4 korona. — 

Kapható : 
T O L D I L A J O S 

könyvkereskedésében, 

Budapesten, II. ker., Fő-utca 2. szám. 

B Ű T O R 
készpénzért vagy részletfizetésre, jutányos áron 
EHREN TREU és FUCHS testvéreknél 
B u d a i . e s t , "VI. ker . , Teréz- l?örűt 8 /k . 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
(1468—40-8) 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 
F E I W E L L I P Ó T u t ó d a Ä 

sek , t o r n a k é s z ü -
l ékek ós ó v o d a -

b e r e n d e z é s e k 
g y á r a . 

K í v á n a t r a m e g -
k ü l d i ú j o n n a n 

k i a d o t t á r j e g y -
z é k é i i n g y e n é s 

b é r m e n t v e . 
(1415—10—8) 

ELSŐ MAGYAR V I L L A M O S ERŐRE j 4 = 
B E R E N D E Z E T T H A N G S Z E R G Y Á R . 

— (1267-62-44) 
I s k o l a i H e g e d ű vonóval és lak-
kozott íatokkal 5 frt 60krtól feljebb. 
Hegedű v o D Ó v a l 3, 4, 6, 6 8, 

írttól feljebb. 

Tárogató (Rákóczi) i s k o l á v a l 
e g y ü t t 30 f i t t ő l feljebb 

I l a r m o n i u m o k 65 frt . f e l jebb. 

r z S T O W A S S E R J . — 
es és k i r . u d v a r i h a n g s z e r gyá ra , a Rákócz i 

/ a l í t o t t tárogató e g y e d ü l i f e l t a l á l ó j a 

Budapest, Lánczhid-utcza 5 szám. 
Árjegyzék minden hangszerről külön, ingyen, 

— bérmentve küldetik. — 

I t 

legújabb acélszerkezet-
tel, 5 évijótállással,leg-
szebb hanggal, részlet-
fizetésre is kaphatók.Ss,-
ját gyártmányú hang-
szerek, ú. m. cimbalom, 
hegedűk, harmonikák, 
fiwolákókknrinák,bőgők 
stb. Kitűnő magyar 
húrok. Számos kitün-
tetés és elismerés a jó 

munkáért. 
Nagy képes árjegy-
zéket ingyen és bér-
mentve kiildök meg. 
Lehel-kürt, a Jászberényi eredeti után híven utánozva, 8 K, 
Tanítók- és tanítónőknek 10 °/o engedmény 

v a g y jutalék. 

M o g y o r ó s s y G y u l a 
magyar hangszeripar-telepe 

BUDAPEST, VIII., Kerepesi-út 71. sz. 
(1849 -VI—2) 



4 $ . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 1 

lMkola-li<»$><Mliik kaphatók 
3, 4, 5, <>, S írtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

j u t á n y o s á rakon 

Sternberg A. és Testvére 
c-s. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében 
BUDAPEST, Kerepesi-út 36 T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről külön) ingyen 
kapliató. ( 490 -25 -21 ) 

Zene-pedagógiai m ű v e k : 
1. BLOCH JÓZSEF. A hegediijáték módszertana 

(uiethodika). A hegedűjáték elemeitől egész a 
virtuozitásig. 1. Történelmi, II. gyakorlati, 
Hí. zeneelméleti rész. Számos ábrával. Ára 4 K. 

Ennek nyomán készült: 
2. HOH.M ANX-BLOCH. Elméleti és gyakorlaú fi.j 

hegedüiskola számos ábrával és módszeres 
magyarázatokkal. Ez idő szerint a legjobb 
hegedüiskola. Ara 4 K. 

3. BLOCH J. 12 igen könny« darab, „kereszt" 
vagy „b" nélkül hegedűre, zongorakiséret mel-
lett. Ära darabonként ä 1 K. 

4. BLOCH J. Up. 2a. 12 Etudes pour le Violon 
avec accompagnement d'un second Violon (I-re 
position) párhuzamos anyag Kayser Opus 20 
1-ső füzetével minden Hegedűiskola I. része után. 
3 K <SO 1' helyett 2 K 70 f. 

5. BLOCH J. Op. 30. 12 Etudes (L —III position). 
Kayser 2-ik füzetével párhuzamos anyag. Ara 
3 K (50 f helyett 2 K 70 f. 

6. BLOCH J. Duos (igen könnyű) 2 hegedűre. 2 K. 
7. BLOCH J. Trios (igen könnyű) 3 hegedűre. 3 h. 
8- BLOCH J. Airs hongrois. (Kernek konzertdarab.) 

Hegedűre zongorakiséret mellett. 3 K 00 f. 
9. CHOVÁX KÁLMÁN. A zongorajáték módszer-

tana (methodika), mint nevelési e.-zköz. I. Ál-
talános, II. Elméleti, lit Gyakorlati rész (közte 
a legújabb akadémiai tanterv szerinti tan-
anyag). IV. Zeue-müszótár. Ára 4 K. 

Ennek nyomán készül : 
10. CHOVAX zongoraiskolája, mely november végén 

kész lesz. (1792- X—2) 

Uri nőknek nélkülözhetet len: 
1. K UGLER: Nagy, legteljesebb házi cukrászata. 

I. rész. Cukrászat. II. Tészták könyve. III. Be-
főzések. IV. Italok és fagylaltok." Kötve ti K. 

2. KUGLER: Legújabb szakácskönyve és rövid 
házicukrászat ára kötve (> K. 

ROZSNYAI KÁROLY 
könyv-, zeneműkereskedése és antikváriuma 

Budapest, IV. ker., Múzeum körút 15. sz. 
Bál-ki által hirdetett könyv- vagy 

zenemű nálam j u t í i n y o s a n és azonnal 
kapható. 'W3 

-S Könyv- é s zenemü-árjegyzékek ingyen. SP 

K é z i i n I i Ii k á l i 
s hozzávaló anyagok legnagyobb 

raktára 
Cr.amra R ó b e r t 

BUDAPEST. 
IV., Párisi-utca 5. (a volt Zsibárus-u.) 

Legnagyobb rajzterem. 
Elismerő nyilatkozat az Erzsébet állami nőiskolától. 

Iskoláknak árengedmény. (157-20-20) 

I V 1 A « X é s M K R E I 
magyar tanszergyár 

BUDAPEST, VI., Aradi-utca 60. sz. 
Fizikai és kémiai tanszerek elemi, ismétlő- és tanonc-

iskolák részére. Jutányos beszerzési forrás. 
(710—XXVI —18) 

T a n í t ŐK hangszereiket a legolcsóbban és legjobb 
kivitelben n i a g y . M r . zc i i e -
a l ü K l ó i i i i s i házi hangszerkészítőjétől 

szerezhetik meg. 
Iskola-hegedűk, tokok, vonók a legjobb 
fölszereléssel 3 frtől följebb, minden 

árban. 
Harmoniumok, európai ós amerikai szer-
kezettel, a legolcsóbb gyári árakon. 
! ! l l a n g f o k o / . ó g e r e n d a ! ! 

(Óvakodjunk utánzástól) 
mely által bármely hegedű vagy gor-
donka sokkal jobb, erősebb, szebb és 
kellemesebb hangot nyer. Biztos siker. 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Cím : 

R E j H É J Í Y I 11110 Á L Y 
műhangszerész, (ioit—xv— u> 

Budapest, Király-utca 4 4 . sz. 
Képea ár jegyzék az összes hangszerekről 

ingyen és bé rmentve . 

K E l I M r a M l 
képes árjegyzékem 270 oldalon, 2C00 részletesen 
körülírt rajzokban sorolja föl a női kézimunkák ösz-
szes anyagait és teljes útbaigazítást nyújt azon ve-

vőknek, akik megrendelésüket 
személyesen nem eszközölhetik, 
kívánatra ingyenes bérmentve 

küldöm. 

ItÉRCZI I) SÁNDOR, 
kézimunka-nagyiparos 

Budapest, VI,, Király-u.4. 

V I K T O R I A elsüre,tkSLui,nzögép 

„K0H-I-N00R" , '-"jübb,; géphimzőselyem 
orsója 15 fillér. (1652-52-0) 

, , I > 4 Y S I T I ' " smyrnamunkák készítéséhez alkal-
mas készülék használati utasítással K 3.50. 

Iskolák árengedményben részesülnek. 
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2 4 eredeti, T)ß AKI ITTI1TI1VIutalványon csak 1'50 
dallamos r i U U J L U U I U l U kor. ; utánvét 55 fil-

lérrel több. ZÁMBÓ KÁROLY, Szeged 6. (1804-V-3) 

ERDÉLY És SZABÓ 
BUDAPEST, VII., KAUOLY-KÖRÚT 3. 

Telefon 42-06. (1577-26-7) 

Kémiai , fizikai műsze rek , 
te rmésze t ra jz i eszközök és 

m i n d e n n e m ű tanszerek , 
nép- , közép- és f e l sőbb is-

kolák számára . 

Üvegtechnikai intézet. 
Jutányos árak. 

Kedvező fizetési föltételek. Gyors szállítás. 

Egy posztóáruház 
csődbejutása folytán sikerült egy nagy raktár finom 
bel- és külföldi gyapjúszövetet megvásárolni, ennél-
fogva azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy míg 
ezen finom gyapjúszövet-készlet tart, készítek saját 
elsőrangú fértiszabó-mühelyemben mérté!: után egy 
teljes téli férfiöltönyt vagy télikabátot a legfinomabb 
hozzávalóval s a legdivatosabb szabásban, 12 forintért, 
fekete, sötétkék, szürke és barna színben. Kérném a 
t. megrendelni szándékozó urakat, hogy rendeléseiket 
minél előbb eszközöljék, mert ezen finom gyapjúszövet-
készlet előre láthatólag nem tart sokáig. .Minták a 
nagy forgalom miatt nem küldhetők. Vidéki rendelé-
seknél kérném a mértéket elküldeni, vagy egy viselt 
ruhát. A megrendelt ruhák 5 nap alatt készülnek el és 
utánvét mellett szállíttatnak. Lichtmann Sándor, 
férfiszabó-mester. Budapest, VII D., Rottenbiller-utca 
4 b. szám. Kívánatra a fenti szövettkből szétküldök 
egy teljes férfiöltönyre elegendő 3 méter szövetet 
5 forintért, utánvét mellett. (13l<> —12 — 11) 

Fontos a tejgazdaságban! 
Mindenkinek tudnia kell, hogy 
vannak most modem tejgazdasági 
gépek, melyekkel a legtöbb és leg-
finomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezet! berendezések kézi-, 
erő - és turbina - hajtásra, úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeltet és eszközöket tejszállítás-
hoz, vaj- és sajtgyártáshoz leg-
előnyösebben szállít az Első magy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

Fuchs és Schlichter, 
BUDAPEST, VI., Jász-utca 7. sz. 

VA 1ÍÍTVITÍ"I I F l i s s T a j a t ' é v i k ö t é a mellett, 
V / l J u l V 11 I j L • minden mennyiségben a legma-

gasabb árakon átveszünk. 
Árjegyzékek, költségvetések, tervek ingyen 

és bérmentve. (810—XII—9) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XI. bővített kiadás. 25<i oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 llllér. 11-ik könyv ingyen, 24 ol-

dalas kotta ingyen. Köbölkút, (Esztergom m.). 
(1601 —XX—6) 

Elismert legjobb 
használati óra a svájci Rosskopf-óra 8 kor. I. rendű 
ébresztő-óra 4 kor. 5 évi jótállás. Kapható csakis 
SCHILLER S. és J. óra- és ékszer-üzletében. Buda-
pest, IV., Királyi Pál-utca 12. (1228—X—7) 
J a v í t á s o k p r e c i s k i v i t e l b e n , o l c s ó á r b a n . 

Z E N E M Ü V E K Orgonára vagy Harmo-
niumra. Wanaus : Har-
monium-iskola 1 K 80 f. 

Korner: Gyakorlati orgonász 3 K 60 f. Nemesovits : 
Gyakorlati orgonász 3 K. Choral-könyv : 100 Choral 
mindenféle alkalomra 2 K 40 f. Hesse: Kis prelu-
diumok és könnyű darabok, 87 darab 1 K 20 f. 
Preludium-album: 100 preludium minden alkalomra 
1 K 20 f. Herzog: 146 általános előjáték 2 K 40 f. 
Herzog: 119 Choral-előjáték 2 K 40 f. Herzog: 71 
Choral-utójáték 2 K 40 f. Volekmar: 80 könnyű elő-
és utójáték 1 K 80 f. Volekmar: 54 elő- és utójáték 
mindenféle alkalomra 1 K 80 f. Piutti: 200 Choral-
előjáték 7 K. Wedemann : Gyakorlati orgona-magazin 
mindenfele alkalmi elő- és utójátékok minden válto-
zatban, könnyű kivitelben. Igen alkalmas kézikönyv 
istenitiszteletekhez s minden más alkalomra, 210 
oldal 8 K. Lipp: 52 Prelűd. Fuga ünnepi előjáték 
stb. stb. 4 K 20 f. Töpfer: 84 elő- és utójáték 3 K. 
A pénz előleges beküldése esetén bérmentve küldi 

S Z E G Ő J E N Ó 
zeneműkereskedése Budapest. IV. ker. Eskii-út 5. 

(Klotild-palota.) (184ö - V 2) 

»« 
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T a n h ö n y r e h 

elemi és polgári, tanító-, tanítónö-
képezdék, valamint az ország összes 
tanintézetei számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: Természetrajzi jegyzetek dr. 
Vangel Jenötöl és történelmi jegyze-
tek Lovcsányi Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O L M L A J O § 
könyvkereskedésében, 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r . . 

F ő - u t c a 2 - i k s / a m . 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
(1267—XV—12) 

'4 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő._ Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábű sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEK., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . 

A reform-javaslat ellen. 
Dr. Berzeviczy Albert közoktatásügyi 

miniszter népoktatási törvényjavaslatá-
nak erős ostromot kell kiállania. A hazai 
nemzetiségi sajtó állandóan izgatja kö-
zönségét a javaslat ellen, szerencsére 
kevés sikerrel. Aradi, nagyszebeni, sőt 
bukaresti román; újvidéki és belgrádi 
szerb ; fölvidéki tót és prágai cseh : 
brassói, nagyszebeni és „birodalmi" né-

* met lapok nap nap mellett kongatják 
a vészharangot, hogy ez a javaslat így 
meg úgy megfosztja hazánk nem-magyar 
ajkú lakóit anyanyelvüktől és külön 
kultúrájuktól! A Belgrádban és Karló-
cán hirdetett népgyűléseken kívül már 
az az eszme is fölmerült, előbb szász, 
újabban a bukaresti Epoea révén 
román részről, hogy legjobb lesz, ha a 
szászok és a románok a javaslatnak 
törvényerőre emelkedése után egy-
szerűen becsukják az iskoláikat. 

Hát erre igazán alkalmazhatjuk a 
latin szállóigét: ignotos fállit, notis est 
derisui. A be nem avatottakat talán 
meghatja ez a fenyegetés, de aki ismeri 
iskolaügyi állapotainkat, az nem ijed meg. 

Magyarországon 1903 dec. 1.-én volt 
összesen 3866 gör. kath. és gör. k"el. 
iskola; ez iskolák tanítói közül az állam 
600 K-ig 460-nak, 800 K-ig 903-nak 
egészítette ki a fizetését, összesen 469.540 
K erejéig, korpótlékát pedig 1079 ro- I 

mán tanító húzta az államtól, 107.900 K 
erejéig; államsegélyt élvezett összesen 
2442 gör. kath. és gör. kel. tanító 
571.448 K erejéig. Az ág. hitv. ev. ta-
nítók közül összesen 1324-en részesül-
tek államsegélyben, 218.917 K erejéig. 

Ilyen nagyfokú segélyezés mellett 
volna-e oka az államnak megijedni a 
fönnebb említett fenyegetéstől '! De hát 
ennek a fenyegetésnek a beváltása más 
tekintetben is képtelenség s csak arra 
való, hogy — hangulatot csináljon. 

Mert a „hangulatkeltés", az a fő, 
nemcsak a nemzetiségi, hanem a nem-
zeti táborban is! Míg amonnan azt 
írják a javaslat terhére, hogy a nem-
magyar ajkúakat „tűzzel-vassal," „zsar-
noki módon" magyarizálja, addig a másik 
részről azt akarják a világgal és a — 
képviselőházzal elhitetni, hogy a javas-
lat „alkalmat nyújthat a térfoglalásban 
diadalmasan előrenyomuló magyar nem-
zeti erő gyöngítésére is." Tehát az egyik 
fél szerint a törvényjavaslat túlságosan 
sovén, a másik fél szerint meg nem 
eléggé sovén. 

Hát ha így áll a dolog, akkor nyil-
vánvaló, hogy az igazság a középúton, 
vagyis a törvényjavaslat oldalán van. Mint 
ahogy tény is az, hogy dr. Berzeunczy 
törvényjavaslata mindazt magában fog-
lalja, ami ez idő szerint megvalósítható. 

A németországi sajtó e tekintetben 
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már jobb meggyőződésre kezd jutni. 
Az előadói tervezet közzététele után az 
exportált cikkek egész tömege árasz-
totta el a német sajtót, a törvényjavas-
lat közzététele után csillapult a zaj s 
most már azt is megértük, hogy a 
berlini Allgemeine Deutsche Lehr erzeitung, 
melynek „vészkiáltását" lapunk f. évi 
40. számában ismertettük, legújabb 
számában már kiadta lapunk munka-
társának: Schlosz Lajos kartársunknak, 
aki a „német igazságérzetre" appellált, 
egy helyreigazító cikkét, melyet az 
alábbiakban egész terjedelmében köz-
lünk : 

-A németországi közvélemény — írja az 
említett német lap hasábjain Schlosz Lajos — 
a mi szorult viszonyainkat jobban meg fogja 
érteni, ha megmagyarázom, hogy magyarsá-
gunk miként látja és fogja föl a maga álla-
potát és helyzetét. A mi helyzetünk — s ez 
az uralkodó érzés az egész országban — nem-
zeti létünk megőrzését illetőleg a képzelhető 
legkedvezőtlenebb. 

Mindenekelőtt : a mintegy tíz millió lelket 
számláló magyar népterület természetszerű alá-
rendeltségben látja magát a német nyelv-
oceánnal szemben, mely bennünket Marchegg-
től egészen az Északi tengerig körülvesz. 
Továbbá a magyar-ág, Ausztriával való unió-
viszonyunk következtében, minthogy ez utóbbi 
ez idő szerint még németül kormányoztatik, 
föltartózhatatlanul germanizáló befolyásoknak 
van kitéve. Ez a két körülmény az elemi erők 
hatásával működik és tapasztalt hódításuk és 
térfoglalásuk bennünk ösztönszerűleg azt az 
érzést keltik, hogy nemzeti önállóságunk meg-
védése céljából, a kedvezőtlen viszonyok köze-
pette, minden lehetőt el kell követnünk. Minket 
az a komoly aggodalom tölt el, hogy folyto-
nosan germanizálódunk, és ez a gondolat annál 
nyomasztóbb, minthogy a német elemnek mit-
sem kell tennie, hogy ez a szervi folyamat 
minél nagyobb sikerrel járjon. 

Mi a magyarságot már csírájában megtá-
madó veszélyt ellensúlyozni óhajtanok. Ámde 
mily fölötte ártatlan eszközökkel történik ez 
nálunk ? Csak egyet akarok említeni : az iskola 
által. A közoktatás Magyarországon — az egye-
temeken és a középiskolák egy részén kívül — 
majdnem teljesen a politikai községek, az egy-
házközségek és a nemzetiségek fönnhatósága 
alatt van és az autonómiájuk szinte korlátlan. 
Az oktatási nyelvet a község határozza meg. 
A magyar vallás- és közoktatásügyi miniszté-

rium, bú •• mindenesetre szem előtt tartja a 
magyar nemzeti érzés ápolását és erősbítését; 
mindamellett nagyon ügyel arra, hogy as 
semmiképen se történjék más nemzetiségek el-
nyomásával, avagy jogaiknak csorbításával, ha-
nem akképen, hogy a nemzetiségek gyermekei-
ben a magyar nemzethez való hozzátartozandó-
ság felköttessék. 

A magyar közoktatásügyi miniszter, hogy a 
nemzetiségeknek panaszra okuk egyáltalán ns 
lehessen, oly nagymérvű előzékenységet tanúsít, 
hogy azokban a községekben, melyeknek lakos-
sága nagyobbrészt nem-magyar ajkú, még az 
állami elemi népiskolákban is megengedi az 
illető nemzetiségnek anyanyelvét oktatási nyel-
vül használni. De emellett természetesei arra 
is ügyel, hogy az állam nyelvén való oktatás 
se szenvedjen valamiképen megrövidítést. 

Mit mondanának Németországban ahhoz, ha 
az elzászi iskolákban a szabadságharcokat a 
napoleonizmus szempontjából adnák elő ? I? 
Magyarországon ehhez hasonló dolog történik. 
Parlamentünkben nemrég egy országgyűlési 
képviselő oly tankönyveket tett a ház asztalára, 
melyekben ilyen, a nemzeti érzést mélyen sértő 
szellemi táplálékot nyújtanak a serdülő ifjúság-
nak. Az iskola útján Magyarországon nem tör-
ténik tendenciózus magyarosítás. 

A közoktatásügyi miniszter pár év óta az 
ország különböző vidékein állami elemi nép-
iskolákat létesít és nemrég örömmel jelenté, 
hogy az ily jellegű iskoláink száma megha-
ladja immár az 1200-at; de ezekkel szemben 
több mint 10.000 autonóm joggal rendelkező 
felekezeti elemi népoktató-intézetünk van. 

A magyar állam és kormánya természetesen 
magyar, s ha nem akarunk babiloni zűrzavar-
nak áldozatává lenni, magyarnak is kell ma-
radnia. Most pedig, hogy nem-magyar szülőktől 
származó magyar állampolgárok, kik közéle-
tünkben nagy tevékenységet fejtenek ki, a 
magyarsággal nagy számban asszimilálódnak s 
maguk is megmagyarosodtak, az a látszat 
mutatkozik, hogy nálunk kíméletlen s erőszakos 
magyarosítás van folyamatban. A tények épen 
az ellenkezőjét vallják s az önkéntes magyaro-
sodás is csak nagyon sporadikusan történik. 
A nagy tömegben lakó német parasztságnál 
a magyarosításnak alig van foganatja és hatása. 
A magyarság szegény és erőtlen ahhoz, hogy 
ilyesmit végrehajtson. Ez a valóságos tény-
állása a hírhedt magyarosításnak. 

Nagyon szeretnék néhány „ Alldeutschot" 
leküldeni Bács-Bodrog vármegye délvidéki ál-
talam is előnyösen ismert német evangélikus 
községeibe, mint p. okáért : Torzsára, Bulkeszre, 
Cservenkára, Csebre, Verbászra, mert ott bi-
zonyára a württembergi Sclrwarzwald-ban kép-
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zelnék magukat, annyira változatlanul őrizték 
meg és tartották fönn az évszázadok előtt be-
vándorolt schwabenlandi telepesek őseiknek 
népszokásait, nyelvezetüket, sőt az eredeti 
württembergi népviseletet és ruházatot is. 

A magyarosítás kérdését szándékosan nem 
a politikai és az állami konszolidáció szempont-
jából tárgyaltam. A modern államnak léte és 
fönnállása érdekében az idegen nemzetiségek-
kel ^ szemben igen messzemtnő jogai vannak. 

Ámde a magyar álkm e tekintetben elnéző, 
történeti múltja és a tapasztalat türelemre és 
a hatalmi eszközöknek mellőzésére utalja. S 
nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy Ma-
gyarországon a germanizálás szervi folyamata 
még mindig sokkal erősebb és hatalmasabb, 
mint a gyönge és fölötte kíméletes eszközökkel 
történő magyarosítás, melyet mostanában meg-
kíséreltek." 

Az igazság tehát lassanként útat tör 
magának s az emlékirat-gyártók, bár-
melyik táborhoz tartozzanak is, előbb-
utóbb be fogják látni, hogy az arany 
középutat bölcsen követő törvényjavas-
latban van az igazság. 

Azok, akiknek a hazai népoktatás 
föllendülése szívükön fekszik — köztük 
mi is — élénken óhajtják, hogy dr. 
Berzeviczy reform-javaslata, mely a je-
lenlegi politikai viszonyok miatt egye-
lőre leszorult a napirendről, mielőbb 
törvénnyé váljék. 

Az Orsz. Bizottság emlékirata. 
(Válasz.*) 

A Néptanítók Lapja 1904. évi november 
17.-iki száma leszólta a Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottsága memorandumát, melyet 
teljes jóalc irattal én terjesztettem be Magyar-
ország képviselőházához. 

Majdnem emberfeletti erővel fáradtam azért, 
hogy a 37 év óta tűrő, reménykedő, utóbbi 
években már elkeseredett néptanítói kart az 
Országos Bizottság zászlója alatt egységes 
táborba tömörítsem s az ellentétek kiegyenlí-
tésével egy szív, egy lélek legyünk a nemzet-
állam népoktatásügyének felvirágoztatása érde-
kében. Igyekeztem útját egyengetni annak, 
hogy a nagy nemzeti cél szempontjából köl-
csönös bizalom és megértés alapján az első 

* A M. Tanítók Orsz. Bizottsága h. elnökének 
válaszcikkét azzal közöljük, hogy a november 17.-iki 
számnnkban az emlékiratról elmondottakat az utolsó 
betűig változatlanul fönntartjuk. Szerk. 

sorban leghivatottabb iskolai hatóság, a magyar 
államkormány hazafias, jóakaratú törekvését 
a magyar népoktatás hűséges munkás-serege : 
a néptanítóság a legodaadóbban támogassa. 
Módomban volt személyesen meggyőződnöm 
kultuszminiszterünk nemes szándékáról s egy-
idejűleg a tanítói kar jogos és méltányos 
kívánalmairól. Férfiasan, önérzetesen, önzetlenül 
teljesítettem kötelességemet, mint az Országos 
Bizottság helyettes elnöke, egyik hivatásos 
képviselője. Ily körülmények között egyetlen-
egy szóval sem szándékozom polemizálni a 
minisztériummal vagy a Néptanítók Lapja 
felelős szerkesztőjével. 

De mindenkinél jobb barátom az igazság. 
Ennek nevében, meg felelősségem tudatában 
vonok párhuzamot a Néptanítók Lapjában az 
egész tanítóság szemeláttára intézett leszólás 
és a mi memorandumunk igaz, nemes szándéka 
között. 

A Néptanítók Lapja cikke szerint „tenden-
ciózus, fölszínes és frázisokkal telt ez a mun 
kálat". Az elfogulatlan napisajtó (Budapesti 
Hirlap, Pesti Napló, Pesti Hirlap stb.) 1904. 
évi november 8-iki számai elismeréssel szóltak 
róla. Pedig Isten látja lelkemet, egyetlenegy 
lapot sem kerestem meg személyesen, sem 
írásban, hogy fogják pártját ennek a memo-
randumnak. Az országgyűlés számos tagja, 
kikkel tanácskoztam s akik véleményeikkel 
megtiszteltek, mint érdektelenek, általában „con-
cilians hangú, komoly munkának" mondották. 

Az volt őszinte szándékunk, hogy szakjavas-
latunk következtében a tanítóság nézőpontja " 
szerint alkalmazott nagyobb arányokat, tapasz -
t ilatunk szerint helyesebb eszközöket foglalja 
magába az új törvény a közösen óhajtott, nagy 
nemzeti cél biztosabb elérésére. Nagy haladást 
láttunk a javaslatban. (2. lap.) Más társadalmi 
osztályok kenyérkérdésben vívott döntő harcai 
fenyegető, munkamegtagadó kifakadásai helyett 
mi csendes, béketűrő tanítóság olyan szívből 
jött, hazafias, szent fogadalmat tettünk (20. 
lap), milyet még soha senki más nem tett, 
midőn állásának tisztessége elismerését, min-
dennapi kenyérül létminimumát követelte. 

Dicséretekkel nem akartunk hivalkodni, mert 
hiszen — köztudomás szerint — épen én 
vezettem a kegyelmes úr elé az Országos 
Bizottság küldöttségét, midőn az elnöklésem 
alatt tartott gyűlésen egyhangúlag hozott 
határozat folytán szemtől-szembe kifejeztük 
iránta való osztatlan bizalmunkat, köszönetün-
ket azért, hogy tanítói ankétet is hivott össze s  
evvel az egésí tanítói kart megtisztelte. 

Javaslatainkat a módosítani, változtatni valók 
fölsorolására irányoztuk. E/.ekkel a közoktatási 
miniszter úrnak mintegy háta mögé állva, támo-

9̂* 
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gatására kívántunk sietm, a nemzet képviselő-
háza előtt bizonyítókig bemutatni, hogy a köz-
okt. min. úrnak a törvényjavaslatba foglalt 
álláspontja nem liogy túlkövetelés volna a nem-
zetiségekkel, vagy bárkivél szemben, de, ha raj-
tunk, tanítókon állana a cselekvés : mi még 
erősebb eszközöket is használnánk a nemzet-
állam jövője érdekében! 

A Néptanítók Lapja cikke szerint első 
igazságtalanság az az állításunk, hogy a tör-
vényjavaslat a térfog] alásb an diadalmasan előre-
nyomuló magyar nemzeti erő gyöngítésére is 
alkalmat nyújthat. 

Hazug idézetnek mondja a 14.-ik §.-ból vett 
eme részt: „Az állami elemi népiskolákban... 
a magyar tanításnyelv mellett az illető egyházi 
főhatóság kívánatára tannyelvül a gyermek 
anyanyelve is használható." 

Nem hazug idézet az, hanem szószerint igaz ! 
Csakhogy a Népt. Lapja cikkírója nem vette 
figyelembe — bár lenyomatta — az idézett 
mondatból ő is a három ponttal jelzett ki-
hagyást, mely kihagyott rész után írtuk, hogy 
a „vallástan az," melyet az elemi első osztálytól 
kezdve majdnem végig könyv nélkül, élő beszéd 
után tanul a gyermek ! . . . . ; ezt a magyar 
nyelv legbiztosabb, legsikeresebb és legszebb 
eszközét dobjuk oda ezzel a nemzetiségi törek-
véseknek" . . . . Ebből nyilván kitűnik, hogy 
igazán még az állami iskolakban is módot O C-> # ^ ^ 

nyújt a javaslat a nemzetiségi nyelv tanítá-
sára, — illetve tannyelvül használására — 
épen a magyar nyelv tanítására igen kiváló, 
fölhasználható „vallástan" tanulásánál. Saj-
náljuk — ha félreértésre adott alkalmat — a 
kihagyást jelző kipontozás figyelembe nem 
vevése ; úgyszintén az utána következő „ vallás-
tan" szó tekintetbe nem vétele. 

A Néptanítók Lapja cikke szerint a 20°/o-os 
percentet veszedelmesnek mondván, feledtük, 
nem akartuk tudni, hogy a % kikötése mellett 
is jogában áll az iskolafenntartónak, iskoláját 
egészen magyarrá tenni. Nem feledtük mi, 
nem akartuk nem tudni ezt ; de mért nincs ez 
ottan szavakkal kifejezve? Nem is állítottuk, 
hogy nincs joga. De aggodalmaskodunk, hátha 
nem él az iskolafenntartó evvel a jogával, mi 
történik akkor a 2—19°/o magyar gyermekkel? 

A Népt. Lapja cikke szerint absurd állítás 
az, hogy ha nem magyarul beszélő gyermekek 
is járnak a magyar tanításnyelvű iskolába, 
akkor azok kedveért, ha egynél több jár, már 
gondoskodni kell ezek anyanyelvi oktatásáról... 
A törvényjavaslat 14. §-a szerint : „ezeknek 
anyanyelvi oktatása felől az iskolafenntartók a 
lehetőséghez képest gondoskodnak..." Tehát 
határozottan gondoskodnak, nem csak gondos-
kod/ttxtaak, ha tetszik. Ez a „gondoskodnak" 

szó a fe'lreérthetés oka. Erre akartuk fölhívni a 
közfigyelmet... 

Agyafúrt okoskodásnak nevezi a Népt. Lapja 
cikke a 14. § egyik mondatához fűzött eme 
megjegyzésünket: „Ez bizonyára azt jelenti, 
hogy amelyik nemzetiségi iskola nyelvét a 
főhatóság magyarrá akarja változtatni, ezt csak 
miniszt. engedelemmel teheti meg..." Evvel 
az észrevétellel a törvényjavaslat idevágó szö-
vege félremagyarázhatóságára akai-tunk rámu-
tatni. Nevezett mondat ugyanis betüszerint ez : 
„Amennyiben az iskolafenntartó az általa meg-
állapított tannyelvet megváltoztatni kívánná, 
ehhez a vallás- és közokt. miniszt. jóváhagyása 
szükséges..." Ebből a mondatból, mert általá-
ban „tannyelvről" szól, bizony azt is ki lehet 
magyarázni, hogy bármely tannyelv, tehát 
esetleg a „magyar tanítási nyelv" megváltoz-
tatására is alkalmazhatják a magyar nyelv ellen-
ségei. Ennek a lehetőségnek megszüntetése 
végett tettük megjegyzésünket. Hisz ezt a félre-
maayaráz/iaíást a javaslat szövegébe való 
csekély betoldással teljesen ki lehetne kerülni. 
Mindössze a „szükséges" szó után ezt kellene 
beiktatni: „kivéve, ha magyar nyelvre akarja 
megváltoztatni.. ,k 

A Népt. Lapja cikke szerint az emlékirat 
az ismétlő-iskolák mindenütt való magyarságát 
is lekicsinyl i. Dehogy kicsinyli, hiszen azt 
írtuk: „Örömmel látjuk, hogy mindezekkel 
szemben az ismétlő-iskola bármily nyelvű isko-
lában kizárólag magyar ! " De egyszersmind 
sajnálattal említettük, hogy még nincsen min-
denütt ismétlő-iskola. Ezt így mondottuk: „Csak 
az a kár, hogy az ismétlő-iskola voltaképpen 
csekély számú!" Evvel eszünkágában sein volt 
kétségbevonni, hogy a közokt. kormány köte-
lessége lesí az ismétlőiskolákat fejleszteni, még 
pedig népesebb községben állami jelleggel. 

Frázis -hajhászattal vádol a Népt. Lapja 
cikke azért, mert törvényhozással kívánjuk 
kimondani, hogy „minden elemi iskola — bárki 
legyen is a fenntartója — első sorban az egy-
séges magyar nemzet hűséges szolgálatában áll !" 

Nem frázis ez, hanem szomorú tapasztalat 
eredménye, hiszen ma igen sok iskolafenntartó a 
gyakorlatban iskoláját állambontó tanítás meleg-
ágyaid tekinti s nemzetiségi túlhajtásokra hasz-
nálja. Bizonyára nem mernék ezt ezután tenni, 
ha maga a törvény szava parancsolólag hang-
zanék fülükbe „a magyar állam hűséges szol-
gálatáról, meg arról, hogy a tanító a magyar 
állam tisztviselője". A tanító öntudata, önér-
zete is egészen más volna, ha kényszerítő 
körülményei között a magyar nemzet-ellenes 
irányzatokkal szemben rámutathatna a király-
szentesítette törvényre, s abból meríthetné nép-
oktató föladata legfőbb vezetőirányát. 
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A tanítói kamara-rendszerre való hivatko-
zással rá akartunk mutatni az általános óhaj-
tásra, hogy valamely újabb formában alkalmat 
kellene nyújtani a tanítóságnak arra, hogy 
tisztán tanítói vétségekben szakértők, azaz 
tanítók ítélkezzenek állami ellenőrzés mellett. 
Nem próbáltuk ki, nem tudhatjuk biztosan : 
a kamara-intézmény beválnék-e teljesen; de ez 
a törekvés az igazság érdekében •— nem 
elítélnivaló, hiszen protestáns tanítók körében 
— úgy tudjuk — van is valamely halvány 
kísérlet a tanítók önvédelmének biztosabb alap-
vetésére. A tanítói megnyugvás, öntudat eme-
lése lenne ennek a közügyre nézve is üdvös 
eredménye. Nem sértené ez meg a hivatalos 
viszonyt. 

A tanítójelöltekről szólva figyelmeztetni kí-
vántunk arra az aggodalomra, hogy lesz-e 
elég hely, ahol a köteles 2 évi gyakorlatot 
megszerezhetik ? A hatóságok, sőt egyes taní-
tók ma a hospitálásokat se veszik jó néven 
iskoláikban. 

A Népt. Lapja cikke még a jóhiszeműséget 
is megtagadja az emlékirattól azért, mert a 
törvényjavaslat 81. g-át beterjesztett szövegé-
ben nem tartja kifogástalannak, amiatt, hogy 
az állami legfi'Jbb jog kifejezése végett a min. egy 
tagot sem nevezhet ki szabadon a hitfelekezeti 
főhatóság meghallgatása nélkül. Megnyugvást 
keltett volna, ha ez a §. legalább annyi teljes 
szabadságot foglalt volna magáiban a kormány 
részére, hogy a kir. tanf. tetszése szerint bár-
mikor megjelenhet a felekezeti tanítóképzőinté-
zetben és szabadon résztcehet ott mindenféle 
vizsgálaton s ünnepélyen. Ebben az irányban 
törekedtünk a figyelmet fölkelteni, amiért a 
rosszliiszeműség vádjával illet bennünket a 
Népt. Lapja cikke. Hazafias szempontból az 
állami legfőbb hatalmat mi még a felekezeti 
képzőre semmi tekintetben se tartjuk a fele-
kezetek fennhatóságától függőnek, korlátoz-
hatónak. Azt hittük : ebbeli szakvéleményünk-
kel támasztékot adunk annak a nemzeti törek-
vésnek, hogy a közoktatásügyi miniszter még 
itt se mondjon le az állami legfőbb hatalom 
nyílt kifejezéséről. 

Az állami approbációnak a hitfelekezeti tan-
könyvekre való kiterjesztését is sürgettük. 
Fontos okból s korántsem rosszhiszeműségből. 
A törvényjavaslat 17. §-a — elismerjük — 
minden iskolára nézve kimondja, hogy a 13. 
jfj-ban megjelölt kötelezett tantárgyakban el-
érendő „tanítási cél" nem lehet kisebb, mint 
az, melyet a közokt. miniszter az állam, község, 
társulat és magánegyén által fenntartott elemi 
népiskolákra nézve kötelezőleg megállapít a 
tanítandó ismeretek mértéke, a tanrendszer, 
tanterv és tankönyvek tekintetében s ezért a 

tantervet előzetesen bemutatni kötelesek. Hiány-
zik ebből — szerintünk — a rendelkező jog 
arra az esetre, hátha a felekezet mégis kevesebb 
eszközt nyújt? Erre a hiányra mutattunk reá 
emlékiratunkban, amiért a jóhiszeműséget meg-
tagadják tőlünk. 

A törvényjavaslat 18-ik §-a értelmében a 
„hitfelekezeti népiskolákban használt tanköny-
veket és taneszközöket beköveteli és azokat 
megbíráltatja abból a szempontból, hogy nem 
foglalnak-e magukban állam- vagy törvény-
ellenes tételeket, vagy olyanokat, amelyek a 
gyermekben a magyar haza vagy a nemzet 
más tagjai iránt gyűlölködést szítanak . . . 

Ha találnának ilyeneket, még ha iskolai ifjúsági 
könyvtári müvek, vezérkönyvek vagy taneszkö-
zök volnának is azok, használatukat eltiltatja; 
az eltiltottak további használása vagy használ-
tatása esetén fegyelmi és büntető megtorlással 
é l . . . " Ez általában véve igen helyes; de 
hiánya az, hogy csak a már használt tan-
könyvekre és taneszközökre vonatkozik s így 
akkor lép föl az intézkedés, midőn a használat 
által a könyv vagy taneszköz mételyezte az 
ifjúság lelkét . . . Szerintünk helyesebb volna, 
ha az állam ezeket előlegesen approbálná, 
akkor egy percig sem veszélyeztethetnék a 
magyar nemzet érdekeit. 

A 18. §-nál jó lett volna odaiktatni félre-
értés kikerülése végett, hogy a tanító csak ön-
maga elhatározott tényeért felelős, mert ha az 
iskolafönntartó tényező rendeli el az ilyen tan-
könyvek használatát, akkor az iskolafönntartó 
ellen rendelik el érvényben maradó más tör-
vény alapján a bűnvádi eljárást. 

„Megható nagyképüsködésnek" mondja a 
Népt. Lapja cikke, hogy mi nem helyeseljük 
azt, hogy az állam fegyelmi joga az iskolák 
szegénysége vagy gazdagsága alapján legyen 
kisebb vagy nagyobb . . . 

Mi is szívesen elismerjük, hogy az 1893. évi 
törvényhez képest nagy a haladás s a törvény-
javaslatnak egyik kitűnő álláspontja az, hogv 
az állami érdek körébe való fegyelmi vétségek 
megtorlását nem teszi attól függővé, hogy 
van-e állami segélye vagy nincs? De hát ott 
van a törvényjavaslatban a 48. § második 
pontjában, hogy az államsegéllyel kiegészített 
községi elemi iskolai tanítók választása körül 
fölmerült vitás ügyek végérvényes elintézése a 
közokt. min. hatáskörébe tartozik. Eszerint a 
községi tanítót illető választási „vitás ügyek" 
végérvényes elintézése csak az államsegélyes 
flzetésűeknél tartozik a min. hatáskörébe. Meny-
nyivel megnyugtatóbb volna a tanítóságra, ha 
ehelyett a tj. helyett azt iktatták volna a tör-
vényjavaslatba, hogy minden tanító választás i 
köriil fölmerült vitás ügyek végérvényes elinti -
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zése a Jcözokt. min. hatáskörébe tartozik. Meny-
nyire szilárdítaná minden tanító bizalmát a 
választás tekintetében. Sohasem fogna a bíró, 
jegyző, gondnok vagy elnök tervezett sógorsága, 
leendő atyafisági viszonya érvényesülni, hanem 
csak a tanítói jobb készültség, nagyobb hivatás 
győzedelmeskednék a pályázat eredményénél, 
amennyiben, ha ily okok vitássá tennék a válasz-
tást, végső esetben a tanító a közokt. minisz-
térium elfogulatlanságánál és pártatlan igazság-
szereteténél találna védelmet, döntő erőt, hatal-
mat. Erre a hiányra, mint kiegészítő részre 
gondoltam, midőn az államsegélytől függővé 
tett miniszteri végleges intézkedést a 48. g-ban 
olvastam s a kiegészítő módosítást sem a 48., 
sem a 49-ikben nem találtam. 

A Népt. Lapja cikke szerint „nyilvánvaló 
ferdítés" azt állítani, hogy a törvényjavaslat 
a tanítótól emberi erőt meghaladó munkát 
követel, mert a 22. § utolsó bekezdése a 
tanítót a népiskola két tagozatában 30 órai 
tanításra kötelezi, holott az 1868 : XXXVIII. 
t.-c. 52. g-a ezzel szemben megelégedett a heti 
30 órával. 

. . .„A tanítók heti óraszámát az egész 
1868,-i törvény nem is említi, mert az idézett 
törvény nem a tanítók, hanem a tanulókra 
nézve állapítja meg a heti óraszámot . . . " 

Nézzük csak azt az 52. g-t ! 
,,52. g. A tanórák száma a tanulókra nézve 

hetenként : a mindennapi iskolában legalább 20, 
legföljebb 25, — beleértve a hit- és erkölcs-
tant is — de nem értve ide a testgyakorlást 
és mezőgazdasági vagy kertészeti gyakor-
latokat. 

Az ismétlő-iskolában hetenként télen 5, 
nyáron 2 . . ." 

25 meg 5, tehát heti 30 órát szabott rá a 
tanulóra. Ki tanította ezeket ? Nemde, akkor 
még legtöbbnyire az egy tanító az egész isk. 
növendékeit? Egymaga. Heti 30 órai tanulást 
szabott rájuk az 1868. évi törvény 52. §-a, 
tehát ebből következik, hogy a tanítónak 
ugyanennyi, azaz heti harminc óra a munkája, 
amennyit a memorandum állít. Mert csak nem 
tehetjük föl a törvényről azt a rossz szándékot, 
hogy a tanulókat 30 órai heti munkájában 
magukra hagyta volna? Hol van itten a nyil-
vánvaló ferdítés ? Benne foglaltatik-o az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cikkben a tanító heti 30 órája 
munkája meghatározása ? 

Az a heti 30 óra meg a gazdasági, kerté-
szeti és testgyakorlati idő is kimerítette a ta-
nító lelki-testi erejét. Eme tapasztalat alapján 
a mai gyengébb idegzetű tanítói nemzedékre 
nézve — kire még ifjúsági egylet, népkönyvtár, 
fölruházó-egylet és szociális sebek gyógyítga-
tása is vár — nem jogosan említette-e a 

memorandum, hogy a törvényjavaslat a tanító-
tól emberfölötti munkát követel?! 

Abszurd állításnak tartja a Néptanítók Lapja 
cikke a törvényjavaslatról tett eme megjegv-
zésünket : „ a javaslat az iskola zsúfoltságát a 
múlthoz képest még növeli". Képtelenségnek 
tartja azt az állítást, hogy az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cikkben a 80 létszámban (34. g.) 
a mindennapi és ismétlő növendékek értendők. 

A törvényjavaslat 19. §-a szerint egy tan-
teremre rendszerint 80 gyermek, ideiglenesen 
miniszteri engedéllyel ennél több is juthat, egy-
egy tanulóra 1 négyzetméter területet számítva. 
Az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk 34. g-ából ki-
folyólag szintén 80, rendkívüli esetben fel-
sőbbség engedelmével, több is. Az 1868. évi 
XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cikk végre-
hajtására vonatkozó gondnoksági utasítás Il-ik 
fejezete 1 m. 20 cméterig terjedhető területet, 
80 gyermekre 06 négyzetméter területet számít 
új iskolaépületnél. Ennélfogva számmal kifeje-
zetten már 1876 óta 16 négyzetméterrel több 
terület esett 80 gyermekre, mine az új törvény-
javaslat számmal való kijelölése szerint. Igaza 
van tehát a memorandumnak és nem abszurd 
állítás az, hogy a javaslat az iskola zsúfolt-
ságát a múlthoz (1905. év előtthöz képest) 
még növeli. 

Az eskümintánál szemrehányja, hogv „az 
emlékirat írójának (ha már a szerkesztői nem 
tudták) tudnia kellett volna, hogy az iskola-
fenntartók egyrésze most is követel és fogad 
tanítótól esküt. Ettől őket eltiltani nem lehet. 
Ezt én tudtam, hiszen a Tanítók Tanácsadója 
cimíi müvemben többrendbeli tanítói eskümintát 
(állami, unitárius, gör. kel. szerb) is közzé-
tettem. De épen ezért tettünk észrevételt a 
törvényjavaslat eskümintájánál arra, hogy a 
következőket is kell tartalmazni, mert a jelen-
legi szokás szerint pl. a gör. kel. szerb tanító 
esküjében — melynek szövegét magától az 
egyházi főtanfelügyelőtől nyertem — a császár 
szó is előfordul. (O felségéhez a császárhoz és 
apostoli magyar királyhoz, stb.) A mi tanítói 
szakvéleményünk szerint ne lehessen benne 
ilyen is a tanítói esküben. 

A tanfelügyelői szakvizsgákat mi is helye-
seljük, de a g oly értelmű kiegészítését kí-
vántuk, hogy olyan ember, aki maga is nem 
tanított, ne lehessen kir. tanfelügyelő. A Népt. 
Lapja cikkének idevágó állítása tehát nem 
fejezi ki a mi álláspontunkat, hanem ráfogja 
az emlékiratra, hogy a tanfelügyelői szakvizs-
gálatot uem helyesli. 

A tanítói fizetésnél a Népt. Lapja cikke 
úgy tünteti föl a memorandumot, mintha nem 
bíznánk benne, hogy a kormány meg fogja adni 
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az 1000 koronás kiegészítést. S ezt nem tartja 
izgatási anyagnak. 

Memorandumunkban egyetlenegy szó sincsen 
izgatás céljából. Épen én, a memorandum be-
terjesztője, küzdöttem azért kitartással, bogy 
a tanítók ne izgassanak, ne lázongjanak, hanem 
bizalmukat mindnyájan az Országos Bizottságba 
helyezzék, amely férfiasan, önérzetesen, kartársi 
szeretettel fog arról gondoskodni, hogy a taní-
tók jogos igényeikre vonatkozó kívánságaikat 
a testület méltóságához illő hangon, megfélem-
lés nélkül kifejezhessék. 

A Népt. Lapja cikke az 1897. évi tantervet 
is citálja a memorandum ellen. Ezt a tanítás-
tervet a Lampel-féle cs. és kir. udvari könyv-
kereskedés se tudta kezünkbe juttatni, mert 
ebben az évben tanterv nem jelent meg. 

Ez nyilvános sajtóhiba, 1879 helyett. 
Nyomatékul a Népt. Lapja cikke az Orszá-

gos Bizottság emlékiratát „szánalmas munká"-
nak nevezi, „mely a Nemzeti Iskola és az 
Egyetértés egy-egy cikkelyéből van kiollózva". 
,,Az említett reklámcikkelyeket a memorandum 
szerkesztő-bizottsága elől sujtással, hátul egy 
kis vitézkötéssel látta el." 

Összehasonlítottam a Nemzeti Iskola nov. 
5,-iki számát. Hasonlítsa össze bárki is, lát-
hatja, hogy a Nemzeti Iskola „Mozaik" című 
cikke igen kíméletlen támadás, különböző al-
címekre felosztva. A mi memorandumunkban 
egyetlenegy sértő szó sem fordul elő. A kettő 
között mindössze csak annyi egyezés van, hogy 
egy pár helyütt a törvényjavaslat cikkelyéből 
mindakettőben ugyanaz as idézet fordul elő ; 
meg aztán a következő címek címszavai a 
memorandumban ekként hangzanak: 1. Ki kö-
teles Magyarországon elemi népiskolát felállí-
tani ? 2. A magyar nyelv térfoglalása. 3. Nagy 
célok — kicsi eszközök. 

A Nemzeti Iskolában pedig ekként : a) K\ 
köteles iskolát állítani? b) Hol van a magyar 
nyelv térfoglalása? c) Nagy célok — kicsi 
eszközök. 

Ennyi az összes egyezés a memorandum és 
a Nemzeti Iskola cikke között. Nincs tehát a 
Nemzeti Iskolából kiollózva. 

Gondolategyezés itt-ott — talán 3 — fordul 
ugyan benne elő ; de a gondolat kifejezésének 
formája, módja nem ugyanaz. Ennek a pár 
helyütt való gondolategyezésnek az a nyitja, 
hogy Földes Géza, mint később kitűnt, három-
szorosan vagy többször is foglalkozott nyilvá-
nosan az új törvényjavaslattal, a) November 
2-án az Orsz. Bizottsági gyűlésen, midőn nyomta-
tásban tárgyalás alapjául szűkebb körben szét-
küldött szózat-tervezetem tárgyalása megkezdé-
sével kapcsolatban élőszóval ő is ezt fejtegette, 
hogy hagyjuk a szózatot más alkalomra, most 

az Orsz. Bizottság a törvényjavaslatra vonat-
kozó véleményét terjessze be a képviselőház-
hoz. b) Mint az emlékirat szövegezésére kikül-
dött négytagú bizottság egyik tagja, akinek 
sajátkezű kézírásából jókora rész jutott bele a 
memorandumba, nem szabadult meg a remi-
niszcenciától. 

Itt egy körülményre ki kell térnem, mert ez 
— mint utóbb kitűnt — kellemetlen félre-
értésre adott alkalmat. 

Földes Géza az orsz. bizottsági gyűlés kíván-
sága szerint jutott a memorandum - szöveget 
készítő bizottságba ; bár nem tagja az Orsz. 
Bizottságnak. 0 ugyanis a gyűlésen élőszóval 
elmondotta, miket óhajtana a memorandumba 
belefoglaltatni. Javaslatait írásban nem adta 
át és csütörtökre sem küldötte hozzám, amint 
ígérte, hanem pénteken 5 órára a, négyes 
bizottsági ülésünkre a kir. tanfelügyelő úrhoz 
magával hozta az írásba foglalt szöveget s 
előttünk fölolvasta. Nyomban megtettük rá 
észrevételünket ; több helyütt kifogást tettünk 
ellene, mert olyan helyek is voltak benne, 
melyek a bizottság memorandumában nem 
foglalhatnak helyet. Én is felolvastam a magam 
memorandum-szövegének nagy részét s kívántam, 
hogy az általam mondottakat okvetlenül bele-
tegyék a memorandumba. Ezt a két javaslatot 
én hazavittem s ebből készítettem sajtó alá a 
szöveget, törölve belőle amit törlendőnek tar-
tottam s pótolva amit pótlandónak láttam. 
Másnap reggel az egész memorandum szövegét 
egyenesen a nyomdába küldöttem s estefelé a 
szedésből én is egy példányt, Földes is egy 
példányt kaptunk. Mint utólag értesültem, az 
Egyetértés november 6-iki száma részleteket 
is közölt ilyen bekezdéssel : „ A memorandumot 
hétfőn fogják a közoktatási kornrányhoz beter-
jeszteni s egyszersmind a képviselőházban szét-
osztani. Földes Géza polgári iskolai igazgató, 
a memorandum szerkesztője, azonban holnap 
megjelenő lapjában, a Nemzeti Iskolában egyes 
„Mozaikok"-at közöl a memorandumból 
A legfontosabb részét a memorandumnak most 
mellőzhetjük ; és Földes Mozaikjából a követ-
kező nevezetesebb részleteket adjuk : a) Hol 
találjuk, az állam erős kezét? b) Egy kis 
valótlanság? c) Mire esküszik a felekezeti 
tanító? d) Ki taníthat a tanítóképzőben?..." 

Ezekre a címekre megfelelő rész a Földes 
szombati számából — tehát Földes Géza tud-
tával — került az Egyetértésbe. Nekem róla 
előzetesen semmiféle tudomásom nem volt, én 
a Nemzeti Iskola Mozaikjait csak nov. 7.-én 
láttam. 

Az Egyetértés t>.-iki száma közleménye reám 
is kellemetlenül hatott, s attól tartottam, hogy 
ebből nagy félreértés származhatik és ezt a 
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memorandum hangjának fogják tulajdonítani, 
akik a memorandum szövegét nem ismerik. 

Fájdalom úgy is történt. Igen széles körben 
kínos érzést keltett, amelyet én sajnáltam leg-
jobban ; úgy magam, mint az Orsz. Bizottság 
részéről. 

Az Egyetértés 1904. évi november 8.-iki 
számában szemelvényeket találunk a memoran-
dumból, midőn az már az országházba beter-
jesztetett. A lap maga megnevezi, hogy ezek 
szemelvények, hogy mindenki lássa, milyen 
szellemben írták ezt a munkát . . . . 

Eszerint nem a memorandum van ezen 
napilap cikkéből kiollózva, hanem megfordítva ' 
a napilapban vannak hosszabb részletek hűsé-
gesen átvéve ismertetés végett. 

Én szigorúan követtem az Orsz. Bizottság 
megállapodását, s azt a tanítóság között a békés 
egyetértés céljára vezetőnek tartottam. Rajta 
voltam, hogy az emlékiratban egyetlenegy sértő 
szó ne legyen. Hangja úgy a kormányra, mint 
a képviselőházra való tekintettel tiszteletteljes 
legyen. De egyúttal fejezze is ki a jó szándék-
kal közzétett vélemény intencióit. 

Budapest, 1904 november 26. 
Ur. Oöőz József. 

Kétéves tanfolyam. 
A. földmíves-iskoláknál évi 800 korona ösz-

töndíjjal rendszeresített és folyó évben meg-
üresedett 12 helyre a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr javaslatára a fóldmívelésügyi mi-
niszter úr a következő tanítókat vette föl. 

Csbi Gábor néptanítót az algyógyi földmíves-
iskolához ; Paal Dávid néptanítót a békéscsabai 
földmíves-iskolához; Földes Zoltán néptanítót 
a szentimrei földmíves-iskolához ; Gál Károly 
néptanítót a Ingosi földmíves-iskolához ; Győrff'y 
Géza néptanítót a csákóvári földmíves-iskolá-
hoz ; Vramiay Kálmán néptanítót a rimaszom-
bati f'öldraíves-iskolához ; Kiss Antal néptanítót 
a kecskeméti földmíves-iskolához ; Igonda János 
néptanítót a pápai fökhníves-iskolához ; Timár 
István néptanítót a jászberényi földmíves-isko-
lához; Sperdy Lajos néptanítót a karczagi föld-
míves-iskolához ; Szabó István néptanítót a 
komárortn földmíves-is-kolához ; Csépé Antal 
néptanítót pedig a hódmezővásárhelyi földmíves-
iskolához. 

* 

Nevezett néptanítók megszakítás nélkül tel-
jes két évig maradnak az illető földmíves-isko-
láknál. Ezen idő alatt az okszerű gazdálkodást 
űgy gyakorlatban, mint elméletben teljesen 
elsajátítják, a közismereti dolgokból pedig a 
földmíves-iskola tanulóinak előadásokat tarta-
nak. Ugyancsak résztvesznek az irodai mun-

kák végzésében, hogy így alkalmuk legyen a 
mezőgazdasági könyvvezetés különböző ágaiban 
teljes jártasságra. Ezeken kívül az egyes föld-
iníves-iskolák gazdaságában lévő elemi iskolá-
kat is vezetik. Ilyen elemi iskola csak azon 
földmíves-iskoláknál van, amelyek a községtől 
távol fekszenek. 

A kétéves mezőgazdasági tanfolyam sikeres 
elvégzése után — amiről külön bizonyítványt 
kapnak — mint szaktanítók nyernek alkalma-
zást a külön s/aktanítós gazdasági ismétlő-
iskoláknál. Ezen külön szaktanítós gazdasági 
ismétlő-iskolák iránya kétféle : vagy kertészeti, 
vagy mezőgazdasági. Ha kertészeti irányú, 
akkor legalább öt katasztrális hold területtel 
és a szükséges fölszereléssel rendelkezik ; mező-
gazdasági ismétlő-iskolánál pedig legalább 20 
katasztrális hold területtel és megfelelő föl-
szereléssel. 

Amennyiben pedig valamely kétéves mező-
gazdasági tanfolyamot végzett tanító a kerté-
szettel és a szőlőmíveléssel belterjesebben kell 
hogy foglalkozzék, annak kötelessége az evenként 
ilyen irányban rendezett tanfolyamokon is részt-
venni, hogy azután a kellő szakértelemmel kezel-
hesse a rábízott gazdaságot és hogy a kisgaz-
dáknak úgy elméletileg, mint gyakorlatilag 
megadhassa a szükséges fölvilágosításokat. 

Ezeken kívül és első sorban föladata az 
ismétlő-tanköteleseket gyakorlatilag három év 
alatt úgy a gazdasági ismeretekben, mint egyes 
háziipari dolgokban a lehető legjobban kiké-
pezni. A háziipari dolgok közül az ösztön-
díjas tanítók pl. kosárfonást, cirokseprűkötést, 
kefekészítést, kisebb gazdasági eszközök előállí-
tását már a földmíves-iskolákban megtanulják. 
Mindezeknek az elsajátítása pedig annál inkább 
kívánatos, mivel ezek tanítása tantervszerinti 
kötelességük a szaktanítóknak. 

Az ilyen külön szaktanítóval bíró gazdasági 
ismétlő-iskolák közül a legelsők 1898-ban 
nyiltak meg. Az egész intézmény tehát csak 
alig hatéves múltra tekint vissza és máris 
szép elterjedésnek ör rend. Természetes, hogy 
mint minden új dolognak, úgy ennek is a kezdet 
nehézségein át kellett menni. 

Ilyen iskolák vannak: Háromszék megyében 
Barothon, Temes megyében Bavanistén, Sáros 
megyében Bártfán, Békés megyében Békésen 
és Békés-Csabán, Csanád megyében Csanád-
palotán, Csongrád megyében Csongrádon és 
Kiskúndorozsmán, Bihar megyében Derecskén, 
Érmihályfalván, Nagyszalontán és Belényesen, 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Szolnok m, 
Fegyverneken és Kunszentmártonban, Heves 
megyében Hevesen, Hatvanban és Gyöngyösön, 
Bácsbodrog megyében Kishegyesen és Obecsén, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyében Lajosmizs«n 
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és Dunapatajon, Csanád megyében Makón, 
Békés megyében Mezőberényben és Szeghalomon, 
Hajdú megyében Debreczenben, Szoboszlón és 
Nádudvaron, Brassó megyében Husszúfalun, 
Szabolcs megyében Nyírbátoron, Arad megyé-
ben Székudvaron és Opéeskán, Nyitra megyében 
Vágsellyén és Tardoskedden, Tolna megyében 
Dunaföldváron, Torontálban Pancsován, Bereg 
megyében Szolyván, Szatmár megyében Szat-
máron, Szepes megyében Leibiczon, Kolozs 
megyében Kolozson és Moson vármegyében 
Mosonban. 

Ezek, egy-kettőtől eltekintve, mind mező-
gazdasági irányúak, ami azonban nem azt teszi, 
hogy kizárólag a mezőgazdaság kultiválásával 
foglalkoznak. Ugyanis a helyi viszonyoknak 
megfelelően a szőlőmívelés, gyümölcstenyésztés 
és konyhakertészet mindannyinál okszerűen ke-
zeltetik. 

Társadalmi téren a gazdasági élet föllendíté-
sére kell törekedni a szaktanítónak, ami a 
gazdakörök, fogyasztási és értékesítő szövet-
kezetek alakításában éri el csúcspontját. 

Ily' irányban a föntemlített iskolák szaktanítói 
közül egyesek már is kiváló eredményeket ér-
tek el. Mindez pedig annál figyelemreméltóbb, 
mivel az egész intézmény a nép jólétét célozza. 
Zaj nélkül, csendesen, jóformán a nagy nyil-
vánosság tudta nélkül így oldja meg a nép-
iskola sajátlagos viszonyaink legégetőbb szociális 
kérdését, a kisbirtokosság termelőképességének 
nagyobbítását. Ezen intézmény szükségességét 
pedig mi sem teszi szembetűnőbbé, mint az, 
hogy míg a nagy- és középbirtokosnak a szak-
oktatási intézetek és intézmények egész soro-
zata áll rendelkezésére, addig a törpe- és 
parasztbirtokosnak enemű igényeit csakis ezen 
iskola van hivatva szolgálni és kielégíteni. Kzen 
birtok pedig hazánk mívelés alatt álló terü-
letének 47°/o-át, vagyis majdnem hasonfelét 
képezi. Tehát nem kevesebbről van szó az 
ismétlőoktatás gazdasági irányúvá fejlesztésével, 
mint arról, hogy a holdak százezrein a jöve-
delem megkétszereztessék. Egy nagy nemzeti 
kincs megszerzéséről van szó ; olyan vagyon-
ról, amely csak a kellő szakértelem hiányában 
nem ölthet testet. Láthatjuk ebből, hogy az a 
termesztő agy, mely a gazdasági népoktatást 
célozta, mily messze kiható nemzetgazdasági 
politikát csinált. Épen ezért közgazdaságunk 
szempontjából a föntnevezett 12 gazdasági szak-
tanítójelölti e nagy és szép jövő vár. 

Tanítók a tanítóképzésért. 
Érdeklődéssel olvasom a cikkeket, melyekben 

tanítók a népiskola nevelő hatásának kevés 
eredményét magyarázzák és okadatolják. Maga 

az a körülmény, hogy a tanítói lelkiismeret 
megszólal és kevesli az eredményeket, melyek-
kel a nemzeti fejlődés oltárán áldozhat, örven-
detes jelenség. Quinet Edgar is mondotta, hogy 
ne legyünk a saját munkánk rabjai ! Kell, hogy 
bizonyos tekintetben elfeledjük, különben meg-
merevedünk. A legfontosabb képességünk az, 
melytől növekedünk. Mindenesetre baj, ha 
a tanító az elért sikerektől nem látja a hala-
dás emelkedő útján azt a sok sikert, melyhez 
még el kell jutnia. IIa tehát a mi tanítóink a 
népiskola hatását nagyobbnak és maradandóbb-
nak kívánják, oly jót akarnak, mely ott él 
mindenki szívében, aki tekintetével a magasban 
jár. Illik a foglalkozásunkhoz, hogy ideálokat 
tápláljunk és az ideálok mindig fölöttünk lesz-
nek, ha még oly magasra emelkedünk is. 

Bármennyire örvendek is, hogy a népiskola 
gondolkozó tanítói keveslik a hatást, mellyel 
a nemzet erkölcsi és szellemi vagyonosodásához 
hozzájárulnak, mégis bajnak tartanám, ha a 
magábalátás kellő mértékéről megfeledkeznének. o O 
A mi népiskolánk is a fejlődés törvényei sze-
rint él és működik és annyi a hatása, amennyi 
a nemzeti növekedés ereje szerint lehet. Amint 
hiba az elbízottság munkánk sikerétől, azon-
képen nagy kár a csüggedés, mert lelkesedé-
sünk képei és a való élet jelenségei nem min-
dig hasonlatosak egymáshoz. Nemcsak a nép-
iskola, de általában minden iskola csak egyik 
igen-igen jelentős tényezője a nemzeti lélek 
kialakulásának, de épenséggel nem mindenható. 
Minden kor a maga képére teremti az iskolá-
ját. Akik benne dolgozunk, a jövőn csüngünk 
a tekintetünkkel, nem csoda tehát, ha szándé-
kaink és eredményeink hol közelebb, hol távo-
labb vannak egymástól. Az egyéni rátermett-
ségtől, a tehetségtől függ, mennyire tudunk 
megküzdeni a jelen megkötő erőivel, hogy a 
vezetésünkre bízott ifjúság nekilendüljön a 
magasságos jövőnek. 

Minden a tehetségtől függ, mondotta a 
spanyolok kiváló humanistája, Huart János is. 
Ezt juttatták eszembe azok az igazságért, az 
igazságkeresés erős hitével megírott cikkek, 
melyek most a Néptanítók Lapjában megjelen-
tek. Mert a külső körülményekben rejlő marasz-
taló erőkön kívül, a ki nem elégítő haladás 
okait sok cikkező magában az iskolában, annak 
lelkében : a tanítóban keresi. Akik megszokták, 
hogy Salzmann szerint előbb magukban keres-
sék a hiba okait s csak azután a tanítványban, 
nem is tehetnek máskép. S akkor igen termé-
szetes, hogy munkájukat megmérvén, elgondol-
koznak azon, jól fejlesztették-e erőiket, akik 
őket pályájukra képezték, nem hagyták-e gya-
korlás nélkül elcsenevészedni képességeiket? A 
Néptanítók Lapjának cikkeiben nem egy szemre-
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hányás foglaltatik a tanítóképzés fogyatékos-
ságai miatt. Nem ok és jog nélkül, mert okta-
tásunk e legmesszebbre ható tagozatában még 
igen sok a tennivaló, noha ujabb állami fejlő-
désünk előretörekvésével talán egy tényező sem 
tartott annyira lépést, mint a tanítóképző iskola. 
Berzeviczy Albert miniszter népoktatási törvény-
javaslata az előretörekvés e hatalmas érzésének 
kielégítésére hivatott és ez érzés sarkalja a 
magyar tanítóképzőket, hogy midőn a miniszter 
javaslatában évek óta kifejezett vágyaik jó-
részének megvalósítását kapják, többet kérjenek 
még a jövő számára abból, amit a jelen vissza-
tartani próbál. Amit mi tanítóképzők az új 
népoktatási törvénybe a tanítóképzés számára 
a minisztertől kérünk, ugyanannak a léleknek 
a hajtása, mely a néptanítókban elégedetlen a 
népiskola megfogható hatásával. Azt akarjuk, 
hogy mentől tökéletesebbek legyenek az esz-
közök, melyekkel a nép leendő tanítóit elbocsát-
juk munkájukba. 

Es mégis, bármilyen kitűnően szervezze is a 
törvényhozás a tanítóképzést, a tanítóknak a 
népnevelés terén kifejtendő működése első sor-
ban nem ettől fog függni, hanem attól, mek-
kora az a tehetség, mellyel a leendő néptanítók 
a képzőintézetekbe kerülnek. Ha valahol, itt 
igaza van a spanyol humanistának, minden a 
tehetségtől függ. A tanítás, mely nem meg-
tölteni akarja a lelket tartalommal, hanem 
növelni, művészet, mely tudás nélkül ugyan nem 
lehet tökéletes, de nem ebből lelkedzik. 

A sebészetről mondotta a bécsi egyetem 
híres professzora, Billroth, hogy az valódi mű-
vészet, mely mindenekelőtt teremtő erőre szorul 
s legkevésbé tűri az utánzást. Hozzá tette, 
hogy ahol a teremtő erő, az egyéni alkotás a 
fő, ott a hiba, a tévedés a leggyakoribb. Csak 
a hibák és tévedések hosszú láncolata után fej-
lődik ki a művész és ez az út is a holttestek 
halmain át vezet. 

Hát a mi művészetünk is föltételezi a meg-
sejtésnek azt a tehetségből való erejét, mely-
nek a minta irányt szabhat, mellyel a közlött 
tudás megnyilatkozásában finomabbá és szívó-
sabbá tesz, de semmiképen sem adható meg 
ott, ahol nincs és nem pótolható semmivel. Az 
a tanítás, amely nem művészet, hanem csak 
utánzás által megszerzett és legföljebb tudással 
gyakorolt mesterség, megtöltheti a tanulók 
lelkét ideig-óráig tartó ismerettel, adhat bizo-
nyos ügyességeket, de nem teremthet, mert 
teremtő erő nélkül szűkölködik. Ugy van, ahogy 
a magyar nép bölcsesége az ő velős erejével 
kifejezte: botból nem lehet beretva. 

A tanítókkal együtt mi is bíráló szemmel 
nézzük a tanítóképzés szervezetét és benne a 
magunk munkásságát; kívánjuk a tökéletese-

dést mindkettőben, de nem szabad elhallgat-
nunk, hogy a hatalmasabb nekilendülés a nép-
oktatásban mindenekfölött attól függ, kerülnek-e 
a pályára sokan a művészet fejleszthető erejé-
vel megáldott tehetségek. Ebben pedig a tanító-
ságnak nagy és hasznos lehet a munkája, ha 
akarja. 

Az új tanítóművészetnek egyik sarkalatos 
föltétele, hogy a tanuló egyéni életét igye-
kezzünk megérteni, mert az emberi lélek ahány, 
annyiféle. A tanítók figyelvén tanítványaik 
tehetségét, könnyen ügyet vethetnek arra is, 
nem nyilatkozik-e meg az ő kicsiny világuk-
ban a tanítóerő. Azt hiszem, a szerető tanító 
úgyis számon tartja azokat a tanítványait, akik 
a falu iskolájából a középfokú iskolába kerül-
tek. A szünetekben hazaérkezett fiuknál érdek-
lődik előmenetelük iránt és nem engedi kimúlni 
a közös érzést, mely kapocs volt az ő lelke és a 
tanítványé között. Négy év alatt elég biztos 
meggyőződést szerezhet arról, igazán elég vi-
lágos fejű, fogékony szívű és eszű-e a fiú, hogy 
tanítónak száuja. Van-e a természetében a 
vígságból és komolyságból az a mennyiség, 
melyből a lélek nyugalma származik ? Jelent-
kezik-e lelke munkájában az erős, munkás 
fantázia, mely nélkül igazi jó tanító senki sem 
lehet ? Gondolatvilága nem szűkölködik-e a 
kifejezés képessége nélkül, mely a tudás közlé-
sének, minden hatásnak nélkülözhetetlen esz-
köze ? 

Ha minden tanító, ki magánál különbnek 
szeretné tudni az utána következő nemzedéket, 
így megfigyelné a tanítói pályára valókat, és 
odahatna, hogy ezek a hivatottak rá is lépje-
nek erre a pályára, a tanítóképzésnek elsőrangú 
tényezőjévé válnék a hatalmas testület. Csak 
természetes dolog, hogy a tanító, aki a jövő 
tanítónemzedékben a nemzeti műveltséget 
ilyen ideálisan szolgálja, a tanítóképzőbe is 
elkíséri jóakaratával pártfogoltját, élő szóval 
vagy írásban közli róla tapasztalatait a tanító-
képző-intézet igazgatójával. Mennyivel nagyobb 
biztossággal és kevesebb erőveszteséggel végez-
hetik akkor a tanítóképző tanárok munkájukat, 
mely minden részletében az egyéni kezdőerő, 
a helyrevalóság kialakulását célozza! Való igaz, 
hogy a tanítóképzőnek táplálnia kell a kapcso-
latot a népiskolával, de ennek tanítója is do-
logra hivatott e k ípcsolat biztosításán. Hiszem, 
hogy lesz olyan idő is, mikor e kapcsolat mint 
a világ legtermészetesebb dolga, meglesz a 
középiskola és a tanítóképző között is. Kétség-
telen, hogy a középiskolai tanárnak a nép-
tanítónál inkább van módjában kiválogatni 
tanítványai közül, kiből volna a népiskolának 
különös nyeresége. Azok az idők ugyan már 
múlóban vannak, mikor a gyönge képességű 
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tanulót a középiskola negyedik osztályán csak 
azért engedték keresztül, mert tanítónöven-
déknek ment, de azért még ritkaságszámba 
vehető, ha a középiskola a végre is sohasem 
szabatos kifejezésű bizonyítványon kívül más-
képen is ajánlja növendékeit a tanítóképzők 
ügyeimébe. 

Keressék a népiskola tanítói a tanítóképessé-
geket és mindig jobban fog kisebbedni a 
távol-ág ideáljaik és az élet között. Akkor is 
„a hibák és tévedések hosszú láncolatában fej-
lődik majd ki a művész" és az ezer erejű élet 
akli or is alá fogja ásni a szilárdnak hitt épületet, 
le fogja róla tördelni a legszebb ékítményeket, 
lesznek akkor is kételyeink és csalódásaink, de 
több lesz az erőnk a küzdéshez és hitünk a 
csalódások elviseléséhez. Hisz ez az élet, ez a 
fejlődés : elégedetlenek vagyunk a jelennel, 
küzdünk a jövőért. A gyöngét a csalódások 
megállapítják, az erőst tüzelik, hogy együtt 
nőjjön föladatával. Keressük és neveljük együtt 
az erőseket ! 

(Arad.) Szöllösi Inlván. 

I l i 0 D A L O M . 

Délvidéki, történetek. Négy elbeszélés. í r ta: 
Scotsa Dezső. Szeged, 1904. Endrényi Imre 
kiadása. Ara : 2 korona. — Több mint negyed-
százados sokoldalú és változatos írói pálya van 
immár az érdemes szerző mögött, aki jelenleg 
Csongrád megye kir. tanfelügyelője. A „ Dél-
vidéki történetek" négy, széles mederben folyó, 
jól kidolgozott elbeszélést tartalmaz, amelyek 
hazánk irodalmilag alig kultivált földjének : a 
Délvidéknek életét tárják színgazdag képekben 
az olvasó elé s mind érdekes meseszövésük, 
mind stíljüknek előkelősége által a legszélesebb-
körű érdeklődésre tarthatnak igényt. Az első 
elbeszélés A sittyó, a nemzetiségi vidékek 
sajátszerű viszonyainak rajzolása közben egy 
fiatal magyar fiú szerelmi történetét adja elő, 
amely a „sittyó'' diadalával végződik. Szimboli-
kusan a magyar faj küzdelme ez, amelynek 
életereje küzd és győzedelmeskedik az idegen 
népfajok alattomos harca fölött. A Danic'.i 
címűhen a piócaszedők életviszonyait mutatja 
be, akik ott élnek a bánság, sivárnak tetsző, 
árvízjárta óriási területein, amelynek a közhit 
szerint nincsen egyebe, csak malma és szegény-
sége, holott a szép Danica történetéből meg-
tudjuk, hogy itt is élnek az emberiség örök 
érzelmei s azok küzdenek a daróc alatt is. A 
harmadik elbeszélés a Bába Nada, egy falusi 
Romeo és Julia történet, elevenséggel és oly 
eredeti fölfogással tárgyalva. Hasonló A Deli 
papas c. elbeszélés, amelyet szerző krónikának 
nevez. A kötet tartalma mindvégig érdekes és 

a szerző méltán taithat igényt arra, hogy a 
legjobb magyar elbeszélők között emlegessék. 

A magyar költészet kis kincsesháza. Nép-
iskolai használatra összeállította Endrcdi Sándor. 
Az Athenaeum kiadása. Ara 2 kor. 40 fillér. 
Endrődinek : A magyar költészet kincsesháza 
című nagyszabású antológiája nélkülözhetetlen 
segédkönyve az irodalomtörténet tanításának 
és a középiskolák ifjúságának egyik legked-
vesebb könyve. Ám a benne fölhalmozott 
anyag nagyságánál és a költemények tár-
gyánál, nívójánál fogva a népiskolák tanulói 
nem használhatták. Mostani antológiáját ezekre 
való tekintettel állította össze Endrődi. Még 
pedig rendkívül ügyesen, amennyiben a leg-
jobbat, de egyszersmind a legegyszerűbbet is 
adta. Amit már a gyermek is megérthet, amiben 
már az apróbbak is gyönyörködhetnek. Becses 
a kis antológia mint szavaló könyv is, amenv-
nyiben helyes és átnézetes beosztásával meg-
kíméli a gyermeket és a tanítót a keresés 
fáradságától és töméntelen olyan költeményt 
tartalmaz, mely az élő előadásra rendkívül 
alkalmas. 

Égen és Földön. Hanusz István, a kecskeméti 
áll. főreáliskola igazgatója, ki népszerű természet-
tudományi munkáival már eddig is nagy érde-
meket szerzett magának, ezúttal az Eg és Föld 
csudáiról írt minden sorában rendkívül érdek-
feszítő könyvet. A gyönyörű kiállítású, számos 
képpel illusztrált, 300 oldalas munka az Athe-
naeum kiadásában jelent meg és ára 5 K. 

= A Népiskolai Könyvtárakat Intéző 
Bizottság nov. 25.-én ülést tartott, melyen a 
kir. tanfelügyelők jelentései alapján megálla-
pította, hogy összesen 2010 állami és államilag 
segélyezett községi iskolánál szükséges ifjúsági 
könyvtárt állítani. A 2 tanítós iskolák (1436) 
első, a 3—5 tanítós iskolák (339) második és a 
többiek (235) harmadik típusú ifjúsági könyvtárt 
fognak kapni, összesen mintegy 500 ezer ko-
rona értékben. Ez aránylag nagy összegnek 
egy részét az illető iskolák behatási díjaiból 
másik részét államsegélyből fogják födözni. Az 
ifjúsági könyvtárakat a könyvkiadók alkalmi 
egyesülete valószínűleg már a jövő év elején 
szállítani fogja, törleszteni 6 év alatt kell. A 
miniszter e nagyszabású akciója hivatva van 
arra, hogy ifjúsági irodalmunkat egy csapásra 
föllendítse. 

^ D ^ O 
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A mult. 
Az a perc, mikor születtél, 
Hogy milyen volt, nem tudhatod, 
Rég lepergett hervadt levél, 
Elég, hogyha létet adott. 
Tán fényes volt, tán ragyogó, 
Mint a napfény, áldást osztó. 
Tán húsongás környékezett, 
Úgy kezdted meg az életet. 

Aztán, mint a virág szirma 
A bimbóból amint hasad, 
Fénytől, harmattól borítva : 
Tán úgy élted napjaidat. 
S ha ború szállt életedre, 
Olyan lettél, mint a fecske, 
Mely, lia borul, alant szárnyal, 
Pedig szíve telve vággyal. 

Talán sokszor megkérdezted 
A napot, a csillagokat, 
A napból, a csillagokból 
R ád hintett sugárókat : 
„Ti sugárók, szépen lérlek. 
Mondjátok meg, miért élek? ..." 
.1 kérdések elhangzottak 
S tovább élted a napokat. 

Jött, ment a perc elsuhanva, 
Öröm és bú váltakoztak, 
De felelet sóhsem jött rá, 
Mért kell múlni a napoknak, 
Hogy e földön miért élünk, 
Örökösen mért reménylünk ? 
. . De szívedben egy érzés dúlt : 
Hogy minden mult — s így lett a mult. 

Minké Béla. 

HIVATALOS 11É 8 Z. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Bathó Szeréna oki. tanítónőt a 
nagylucskai áll. el népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Barthalis Jenő oki. tanítót a mihályfalvi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Gerhardtné Froscha 
Ilona oki. tanítónőt a makói külterületi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Kertész Gizella oki. 
tanítónőt a felsőstubnyai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Ferenczi Berta Ida oki. tanítónőt 
a dombosteleki áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Francz Klementin oki. tanítónőt a turci (Ugocsa) 
áll. el. népisk.-hoz. r. tanítónővé; Lakatos Al-
bert oki. tanítót a kisenyedi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Brotán Adél oki. tanítónőt a 

miskolci vasúttelepi áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé ; Győrbiró László oki. tanítót a vadász-
erdői áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Varga 
Ilona oki. óvónőt a nagykovácsi áll. óvóhoz 
óvónővé; Neidenbach Géza és Labina Józsa 
oki. tanítót, ill. tanítónőt a csukási áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Juszt Sándor 
és Béty Gyula oki. tanítókat a magyarpécskai 
tanyai áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká; Lip-
penszky Árpád oki. tanítót a kunágotai kül-
területi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Kónya 
Péter oki. tanítót a magyar-gyerő-monostori 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Hábor Margit 
oki. tanítónőt a losonci áll.'el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Sárdi Olga oki. tanítónőt a szavai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Kovách Berta 
oki. tanítónőt a pankotai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Csőregi István oki. tanítót a raa-
gyar-láposi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Kemény Ilma oki. tanítónőt a medgyesegyházi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Lélek Piroska 
és Tarnay Ilona oki. tanítónőket a makói bel-
területi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónőkké; Fapp 
Dezső és Zdrahal Margit oki. tanítót, ill. tanító-
nőt az ószentiváni áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé ; Kovács Berta oki. tanítónőt 
a kolozsi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Salamonné Ember Jolán oki. tanítónőt a nagy-
kamarás! áll. el. népisk.-lioz r. tanítónővé; Iíaj-
kies Antal oki. tanítót a magura-toplicai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Kiss Pál János bihar-
vármegyei kir. tanfelügyelői tollnokot, oki. 
tanítót az újpesti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Hrusztek Károly oki. polg. isk. tanítót a XI. 
fiz. oszt. 3-ik fok.-ba az 1904. évi I. t.-c. 
értelmében megillető személyi pótlékkal maros-
tordavármegyei kir. tanf. tollnokká ; Veres Ilona 
oki. tanítónőt a dálnoki áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Szentmiklósy Adorján oki. tanítót 
az izsopi áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Vértes 
Ignác bilkei áll. el. tanítót a medgyesegyházi 
áll. el. isk.-hoz ; Gerhardt Ágoston makói kül-
területi áll. el. isk, tanítót a makói belterületi 
áll. el. isk.-hoz; Fenyvesy Béla kisoroszi áll. 
el. isk. tanítót az ószenliváni áll. el. isk.-hoz ; 
Bácsi Frigyes apahidai áll. el. isk. tanítót a 
petrilla-lónya-bányai áll. el. isk.-hoz ; Tóthnc 
Hoffmann Riza egri áll. el. tanítónőt az ung-
vári áll. el. isk.-hoz; özv. Szalárdy Antalné 
nagykovácsi áll. óvónőt a budakeszi áll, óvó-
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hoz ; Orosz Endre kolozsvári áll. el. isk. tanítót 
az apahidai áll. el. isk.-hoz ; Visky Dezső mező-
méhesi áll. el. isk. tanítót a kolozskarai áll. el. 
isk.-hoz ; dr. Nagy Zsigmond marostordavár-
megyei kir. tanf. tollnokot Bihar vármegyébe. 

Nyugdíjat utalványozott: Horváth Gizella 
büdöskői rk. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek 
évi 320 K-t; Kolozsvári (Lukics) Béla zombori 
rk. el. isk. tanítónak évi 1240 K-t ; Cliristián 
János újaradi rk. el. isk. tanítónak évi 1280 K-t; 
Nagy Gábor lébenyi munkaképtelen ág. hitv. ev. 
tanító részére évi 760 K-t; Marina István 
felsőrónai elaggott g. k. tanító részére évi 700 
K-t ; Schall Mihály váraljai munkaképtelen ág. 
hitv. ev. tanító részére évi 1420 K-t; Bálás 
Mihály szinnai munkaképtelen r. kath. tanító 
részére évi 860 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett; 
néh. Schlosser Jakab újhelyi nyugalm. közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Arendt Annának évi 
466 K-1 ; néh. Hajba Kálmán kaposvári áll. 
el. isk. volt tanító Erzsébet nevű kisk. árvájá-
nak évi 153 K 33 f- t ; néh. Eibeck Antal 
veprődi r. kath. el. isk. tanító özvegye, szül. 
Buppaner Borbála részére 390 K-t ; néhai 
Miklós Simon volt nyitrazsámbokréti izr. el. 
isk. tanító 4 kiskorú árvája részére évi 466 K 
64 f-t ; néh. Hitter Miklós czeglédi róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Virág Mária és_ 3 
kiskorú árvája részére évi 1149 K 88 f-t. 

TANÍTÓK TANACSADÓJA. 
P. F. Szolerica. A nyomtatványokat (fölvételi 

napló stb.) az isk.-fönntartónak kell beszereznie. — 
Sz. F. Pereszteg. Felekezeti iskola hasonló ügyei 
a felekezeti főhatóság útján orvosolhatók. — 
S. Udvarhely. Az ifjúsági egyesületek alapsza-
bály-tervezetét annak idejében lapunkban közöl-
tük. Államsegélyt ifjúsági egyesület céljaira 
nem engedélyeznek. — A. S. Boldogasszony. 
Nem, a közokt. min. nem ad ki könyveket. — 
Gumilica. Aki még nincs 24 éves : kiskorú s így 
föltétlenül szükséges a gyámatyai beleegyezés. — 
R. E. Ó-Barok. A tanítót megilleti a „tekin-
tetes" cím. — K. P. Marikó. Alkalmas füze-
teket kaphat a Magyar Gazdaszövetségtől : 
VIII., Baross-utca 10. sz. Forduljon oda. — 
Balaton. Ha ön szeptember 1-én jelentkezett 
szolgálattételre, akkor bizonyára joga van fize-
tését szept. 1-től követelni. — l'j tanító. 
Igen, a 2. évet kiköti a nyugdíjtörvény. — 
Romeisz Ií. A Lampel-fe'le könyvkereskedés, 
Budapest, Andrássy-út 21., fölvilágosíthatja. — 
M. Pál. Szólítsa föl az iskolaszéket, hogy 
miután önt 1903-ban rendes tanítónak meg-
választották, haladéktalanul adjon az iskolaszék 
díjlevelet, vagy ennek megfelelő választási kivo-

natot, hogy ön a nyugdí jintézetbe is beléphessen. 
Ha 15 nap alatt nem intézkednek, jelentse 
be • az esetet a kir. tanfelügyelőnek. — 
G. Endre. 27 éves egyénnek kir. tanfelügyelő-
ségi eng. alapján legokosabb volna a VI. el. isk. 
osztályról összevont magánvizsgálatot tennie. — 
Sz. E. A tanítói adó kérdésében nemsokára 
önálló cikkünk jelenik meg. — I). Gy. Cs. 
A felekezeti faiskola bérjövedelme a tulajdonos 
községet illeti, nem a tanítót. Különösen oly 
esetben, ha a faiskolát nem kezelte, hanem azt 
egyszerűen bérbeadta. — B. F. A fizetés 
kiegészítését nem követelheti, de kérheti s 
kérje is a községtől, mint iskolafönntartótól. — 
D. M. Ha külön kikötés nincsen felsőbb hatóság 
részéről, akkor a magánjellegű szakiskoláknál 
a díjakat az iskolafönntartó hatóság határozza 
meg. — Gr. János. Az útadó kérdésében 
nemsokára önálló cikk jelenik meg lapunkban. — 
O.-né. A kir. tanf. úrnál megtudhatja, hogy 
egyáltalában van-e valami reménye, de ha 
elutasították már kérvényével, bizonyára azért 
tették, mert nincsen joga segélyösszegre. —-
Kántor. .Még most korai a kántori fizetés 
elválasztásáról nyilatkozni. — K. S. A M. Kir. 
Orsz. Zeneakadémián szokták tenni a zenetanári 
képesítő vizsgálatot. — F. A. V. Hogy 
lehet tűrni egy tanítónak, hogy 13 évi műkö-
dése óta nincsen díjlevele? Vagy ez pótlóiskola-
széki határozat ? Ne aggódjék, az új törvény-
javaslat által nem veszti el korpótlék-igényét. 
Valahányszor fizetése állandó beszámítható díja-
zással emelkedik, mindannyiszor folyamodjék 
újabb nyugdíjigénybe való beszámításért. — 
G. Z. A Néptanítók Lapjában hirdették. - -
M. Fülöp. Miután szeptember havában a 
korábbi tanító már nem volt ezen az álláson, 
ön pedig csak október havában foglalta el azt 
az állást, a szeptember havára eső államsegélyt 
ön nem kaphatja; azt vissza kell téríteni 
az állampénztárnak. Az iskolaszéki elnök 
véleménye ebben a tekintetben helyes. — 
M. Mihály. Az illető tanulókat, miután betöl-
tötték a 12. esztendőt és csak az ötödik osz-
tályt végezhették el az elemi iskolában, a ma 
még törvényes intézkedés szerint ismétlő-isko-
lába kell utasítani. — Sz. E. Az illető kántor 
ellen, ha rágalmazza társait s ki akarja üldözni 
őket, az iskolaszéknél emeljenek panaszt. A fő-
tanító saját hivatalos teendőit, önmaga köteles 
végezni. Nem kötelezheti osztálytanítóit arra, 
hogy hivatalos működésük keretén kívül irodai 
munkát végezzenek. — Cs. Zs. Míg a tör-
vényjavaslat sorsa az országházban el nem 
dől, addig a kántori illetmény beszámítása 
kérdésében a tárgyalás alatt levő javaslatból 
kifolyólag nem adhatunk útbaigazítást. — 
P. M. Sz. L. Ha nem volt igazolt a megszakítás, 



14 NÉPTANÍTÓK LAPJA. •46. SZÁll. 

akkor azt a két évet nem fogják beszámítani. — 
E. M. Ha. már egyszer megírta az Egyetemi 
nyomda, bogy nincsenek kéznél azok a számok, 
akkor nem lehet teljesíteni az ön kívánságát. 
El is hisszük, hogy annyi fölösleges számot nem 
tudnak előkeríteni. — Ifj. K. Jó lesz, ha ismét 
kérik az államsegélyt, ha az időhöz volt kötve. — 
B. Sándor. Ha a tanító vagy tanítónő csak 
egyszerűen elhagyja a tanítói pályát, akkor nem 
lehet igénye végkielégítésre. Más dolog az. ha 
szolgálatképtelensége miatt kénytelen távozni.— 
Z. J. Bazin. Olyan gazdasági enciklopédiát mi 
nem ismerünk. — Sz. Gy. Új fehértó. A nép-
oktatási törvényjavaslatot mi már több cikk-
ben ismertettük. Hogy mikor lesz belőle tör-
vény : arra talán még a parlamenti próféták 
sem tudnának ez idő szerint válaszolni. — 
J. I. Lubnya. Szokol István lakóhelye Bussa, 
Nógrád m. — M. M. Kő. A gyermek 12-éves 
koráig köteles a mindennapi iskolába járni. — 
N. A. Nagyfalu. 1. Illik, hogy a beíráshoz a 
szüle kisérje el a gyermeket. 2. A mulasztó 
gyermek szüleit a tanító hivathatja magához. — 
S. M. Resicabánya. Állami tanítók korpótlé-
kát hivatalból utalványozzák ki. írjon a kir. 
tanfelügyelőségnek. — N. J. N.-Harsány. A 
„legalább kétszobás lakás és a '/< hold kert" az 
1868 : XXVI. t.-c. alapján illeti meg a tanítót. — 
Községi óvónő. 1. Á közs. óvónők korpótléka 
felől a törvény nem intézkedik, de azért a község 
megadhatja. 2. Félárú jegyet csak áll. tanítók 
(tanítónők és óvónők) kaphatnak. 3. Kérvényét 
a kir. tanf. útján kellene vissszakérnie. — 
S. Imre. Levelét a kiadóhivatalba tettük át; 
mi nem rendelkezünk fölösleges példányokkal.— 
B. J. F. 1'. Ha önöknél a felekezeti iskola-
mulasztások miatt más vallásra térnek az em-
berek, akkor ott igen nagy bajnak kell lenni, 
melyet az egyházi hatóság, a közs. elöljáróság, 
esetleg közigazgatási bizottság közbejöttével el 
kellene intézni. — T. J. Folyamodjék az aradi 
szentszékhez, hogy engedje meg, hogy a ké-
pezdei tartásdíjból maradt 200 korona adós-
ságát 5 év alatt fizethesse vissza az aradi román 
tanítóképzőnek. Egyszersmind kérje, hogy ok-
levelét is adják ki azornal, mert hiszen önnek 
erre szüksége van életfönntartása végett. — 
Tankötelesek. Az illető negyedik osztályt 
végzett tanulót, ki még csak 10 éves, a min-
dennapi iskola ötödik osztályába kell uta-
sítani. Az ismétlősöket az ismétlőiskolások 
naplójába kell beírni. — P. Lajos. Az arc-
képes igazolványokért való folyamodás bekül-
désének (a kir. tanf.-hez) már itt van az ideje. 
Jelenlegi szolgálatát igazolnia kell. — M. 
Lilire. Weichsler féle alapítvány nincsen, de van 
Wcchselmaim-féle. — M. Sz. Ohába. Ha az " 
iskolaszék vagy községi elöljáróság igazolja, 

hogy az illető korcsma a szomszédságban levő 
iskola tanítására és nevelési céljaira zavarólag, 
károsan hat, akkor közig, úton is lehet kérni, 
hogy intézkedjenek a korcsmai jog megszünteté-
séről, annak más helyre való áttelepítéséről. — 
Dr. N. S. Rendszerint csak 3 gyermek magán-
tanítását engedik meg együttesen egy helyiség-
ben egy tanítónak. A/t hiszem, hogy ha 3 
gyermekre kéri az engedélyt, meg fogja kapni. 
Ha külön-külön tanítja őket, akkor nem is 
kellene engedélyt kérni, mert hiszen ilyen mel-
lékfoglalkozástól el. isk. tanítónőt sem tilthat-
nak el, ha képes a magára vállalt föladatnak 
eleget tenni. A tanf. ajánlata nélkül bizonyára 
a minisztérium sem adná meg az engedélyt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A népoktatás reformja. Dr. Berzeviczy 

Albert vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
a népoktatás reformjára vonatkozó törvény-
javaslatáért, mint amely „a magyar nyelv taní-
tásának hatékonyabb előmozdítását célozza", 
Máramaros vármegye f'. hó 17.-i közgyűlésében 
elismerést szavazott. A románok, élükön dr. 
Mihályi János tiszti főügyésszel, kifeje/.ték 
ugyan aggodalmaikat, de a többi szónok oly 
meggyőzően érvelt a javaslat mellett s oly sok 
jót mondott a népoktatási törvényjavaslatról, 
hogy 77 szavazattal 8 ellen elfogadták a dr. 
Berzeviczy miniszter üdvözlésére vonatkozó 
indítványt. Jóleső örömmel olvassuk a mára-
marosi lapokban, hogy a magyar nyelv inten-
zívebb tanítását a megyei közgyűlés szónokai 
épp a nem-magyar ajkú nip érdekében á'lónak 
mondották. De nemcsak a magyar származású, 
hanem a nem-magyar ajkú szónokok közül is 
többen hangsúlyozták ezt. így pl. Balogh Mi-
hály orosz prépost-vikárius gyújtó beszédet 
mondott, amelyben ajánlván a Berzeviczy 
Albert miniszterhez küldendő hálás fölirati 
indítványt, óhajtását fejezte ki, hogy az orosz 
nemzetiség magyarid megtanuljon és még azt 
se bánná, ha egész Máramaros oroszsá<rának 

CT O 
magyar lesz az anyanyelve, mert azért gör. 
kath. vallása megmarad, magukat pedig most 
is magyar hazafiaknak tartják. Nagy hatása 
volt e beszédnek. Joody László gör. kath. román 
esperes nem osztozott a dr. Mihályi által ki-
fejezett aggodalmakban; a máramarosi oláhok, 
oroszok — mondotta — mindig a magyarok-
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kai tartottak és soha sem csalódtak a magyarok 
szeretetében. 

— Határőrvidéki tanítók a miniszternél. 
A volt határőrvidéki községi tanítók f. hó 17. 
tisztelegtek a képviselőházban dr. Berzeviczy 
Albert közokt miniszternél, kinek n küldöttség 
tagjait Bot ka Béla és b. Dániel Ernő orsz. kép-
viselők mutatták be. A küldöttség szónoka 
Mihutz Ágost alibunári igazgató-tanító volt' 
aki azt kérte, hogy mivel ők kinevezési, fel-
ügyeleti és fegyelmi tekintetben úgy vannak, 
mint az állami tanítók, őket is ezekkel egy 
fizetési rangosztályba sorolják. Dr. Berzeviczy 
miniszter fölötte kegyes szavakkal fogadta a 
küldöttséget. Tisztelgett a küldöttség Hieronymi 
kereskedelemügyi miniszternél is, kérve a vasúti 
kedvezményt s itt is jó fogadtatásban részesült. 
A küldöttség vezetője : Mihutz Ágost igazgató-
tanító úgy a temesmegyei, valamint a krassó-
szörénymegyei volt határorvidéki tanítókat csat-
lakozásra hívja föl s kéri őket, hogy az ügy 
támogatására az ottani országgyűlési képviselő-
ket is fölkérjék. 

— A Magyar Tanítók Orsz. Bizottsá-
gának h.-elnöke fölszólítást küldött szét a 
tanítóegyesületekhez stb., egyszóval azokhoz, 
akiknek ismeretes emlékiratát is megküldötte, 
azzal a fölhívással, hogy mivel a kormány a 
népoktatásügyi törvényjavaslatot visszavonta, 
az emlékiratot ne terjesszék, mert ha új tör-
vényjavaslat kerül az országház asztalára, az 
Orsz. Bizottságnak is új memorandumot kell 
beterjesztenie. Szükségesnek tartjuk ezzel szem-
ben hangsúlyozni, hogy a népoktatási törvény-
javaslatot a kormány csak formai okokból 
vonta vissza, mint egyébiránt az összes javas-
latokat s a javaslaton módosításokat tenni a 
közoktatásügyi miniszternek épen nincs szándé-
kában. Idézzük e tekintetben szó szerint a 
képviselőház naplójából gróf Tisza István 
miniszterelnök nov. 15.-i nyilatkozatát. „Két-
ségtelen tehát, mondotta a miniszterelnök, 
hogy igenis veszteséggel — legalább idővesz-
teséggel — jár az országra nézve az a szituáció, 
amelyet bizonyára nem mi idéztünk föl, hogy 
most ahelyett, hogy ezen igen egyszerű, igen 
természetes, normális útját választottuk volna a 
parlamenti tevékenységnek, egy minden ház-
szabályreform ellen a limine induló obstruk-
cióval kell először megkiizdenünk. Ennyi 
áldozat igenis van tehát a dologban. De olyan 
áldozatot, hogy mi bármit is azon javaslatokból, 

azok tartalmából és azokból a politikai célokból, 
amelyek ott alakot Öltenek, föláldoztunk volna, 
olyan áldozatot nem hoztunk, mert utóvégre is 
ez az egész visszavonása a javaslatoknak csak 
formai okokból történik, azért, hogy a ház-
szabály módosításával a ház foglalkozhassék, 
de nem jelenti a kormány álláspontjának bár-
minő irányú megváltoztatását ; (Igaz ! Ugy van ! 
a jobboldalon.) nem jelenti egyik javallatnak 
sem, de különösen nem a népiskolai javaslatnak 
elejtését, (Ügy van ! Ügy van ! Élénk helyeslés 
a jobboldalon.) amelyet a jövő ülésszak elején 
változatlanul szándékozik a kormány líjból 
beterjeszteni. " 

— A Magyar Pestalozzi-társaság novem-
ber 26-án fölolvasó ülést tartott Havas Gyula 
dr. elnöklésével. Bartha Péter titkár előterjesz-
tette Berzeviczy Albert miniszter levelét, amely-
ben tiszteleti taggá történt megválasztásáért 
köszönetet mond. Schön József fölolvasást tar-
tott e címen : A munka hatása a tanuló gyer-
mek testi, erkölcsi és értelmi életére. Vádolják 
— szerinte -— az elemi népiskolát, hogy csak 
tanít, de nem nevel. Ez a vád nagyon egy-
oldalú. Azonban némi jogosultsága mégis van. 
Keressük a hibát. Ezt megtaláljuk a tanító-
képzésben és a módszerben. A tanítót nagyobb 
műveltséggel kell fölruházni. Minél Dagyobb a 
műveltsége, annál jobban érti meg a gyerme-
ket és annál jobban tudja: mi való a gyer-
meknek. A gyermek mivoltának nem a szorosan 
vett elméleti oktatás, hanem a munka, a fog-
lalkozás felel meg. A gyermeknek öss/.es érzé-
keit kell foglalkoztatni, érzéseket kell bennük 
fölkelteni a munka által. Az így szerzett érzések 
tiszta képzetekké, majd fogalmakká válnak. 
Ilyenformán van igazi hatásuk úgy a gyermek 
testi, mint erkölcsi és értelmi életére. Az elemi 
népiskola összes tanítási anyagát munka útján 
szerezheti meg a tanuló. A helyes, módszeres 
tanítás munkán alapul. A Fröbel féle gyermek-
munkákon kívül van slöjd-munka és rajzolás. 
Ezekkel kell a tanítást átszőni. A tetszéssel 
fogadott előadáshoz többen hozzászóltak. Ezután 
elfogadták Szentgyörgyi Lajos következő hatá-
rozati javaslatát: „Mondja ki a társaság, hogy 
a népoktatási törvényjavaslat nemzeti irányú 
szakaszai ellen indított hazafiatlan nemzetiségi 
mozgalmakat élitéli s szükségesnek tartja, hogy 
az üggyel a hazafias sajtó foglalkozzék, a moz-
galmakkal szemben állást foglaljon s oda hasson, 
•hogy a nép a bujtogatok félrevezetésétől meg-
óvassék s hogy végre a hivatalos és nem hiva-
talos magyar társadalom ereje is megnyilat-
kozzék1'. 
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— Magyarország a külföldi iskolaköny-
vekben. A székesfőváros közoktatási bizott-
sága utóbbi ülésén Havass Rezső rámutatott 
arra, hogy a külföldi földrajzi iskolakönyvekben 
a legferdébb fogalmakat terjesztik Magyar-
országról és hazánknak Ausztriával való viszo-
nyáról. Nem szól az oláh és szerb iskola-
könyvekről, amelyek szándékos célzatossággal 
sajátítják ki a maguk részére Magyarország 
nagy részét, egészen a Tiszáig. De hivatkozik 
egy brémai tanár könyvére, amely szerint a ma-
gyarok az Alföldön laknak, mert írtóznak a 
hegyvidéktől s mert még most is nomád életet 
élnek. A német, francia, angol ískolakönyvekben 
hemzsegnek azok az adatok, amelyek azt mu-
tatják, hogy a külföldön egyáltalában csak 
homályosan ismerik közjogi helyzetünket. Szá-
mos iskolakönyv szerint a Magyar-Osztrák 
birodalom fővárosa Bécs. Az osztrák iskola-
könyvek egyikében az van, hogy Buda és Pest 
királyi városok ; Budán a hivatalnokok laknak 
s Pest legnagyobb nevezetessége a Hentzi-
szobor. A fölszólaló szerint ezzel a dologgal a 
főváros hatóságának is foglalkoznia kell. Jó 
volna, ha föliratot intéznének a kormányhoz, 
hogy a külföldi k>rmányok figyelmét — a 
külügyminisztérium útján — hívja föl ezekre 
a sértő visszásságokra. A bizottság elhatározta, 
hogy az indítványt legközelebbi ülésén vi-
tatja meg. 

— Az állami elemi iskolai tanulók. Az 
állami elemi népiskolákba az 1904/5. iskolai 
évben beiratkozott összesen 336.811 tanuló, 
28.712-vel több, mint az előző évben. A be 
iratkozott növendékek közül fiú 171.358, leány 
165.453. Anyanyelvre nézve (zárójel között az 
előző tanévhez viszonyított többlétszám) : ma-
gyar 180.017 (14.978), német 55.495 (3652), 
román 32.143 (2340), tót 44.110 (5078), szerb 
3781 (791), horvát 542 (455), rutén 10.711 
(1375), vend és olasz 5133 (23). Vallásra 
nézve: róm. katholikus 173.948 (15.496), gö-
rög katholikus 32.768 (3903), görög keleti 
21.369 (1161), ág. evangélikus 19.996 (724), 
ev. református 57.905 (5359), unitárius 5563 
(198), izraelita 25.234 (1880), egyéb 28. A 
mindennapi tanfolyam osztályainak létszáma : 
I. osztály 79.216 (3422), II. osztály 64.586 
(5523), III. osztály 55.229 (5011), IV. osztály 
42.247 (4379), V. osztály 22.595 (3079), VI. 
osztály 9981 (1367). Összesen 273.854 (2278). 
Az ismétlő-tanfolyam népessége: általános is-
métlő-iskolába jár 17.411 (2303), gazdasági 
ismétlő-iskolába jár 45.546 (3628), összesen 
62.957 (5901). Az állami elemi népiskolákban 
működő tanítók és tanítónők összes száma 
4900. 

— Karácsonyi vásár. A főv. taní tónők és 

óvónők betegsegítő „Erzsébet királyné" alapít-
ványának gyűjtő- és kezelő-bizottsága Bárczy 
István dr. tanácsnok úr védnöksége alatt dec. 
4.-től 23.-ig bezárólag, azaz: vasárnapon d. e. 
9 órától l-ig, dec. 4.-én, 11.-én, 18.-án, kedden 
és pénteken d. u. 4 órától 7-ig, dec. 6.-án, 9.-én, 
13.-án, 16.-án, 20.-án és 23.-án a Magyar 
Tanítók Otthonában (VIII., József-körút 8. sz.) 
karácsonyi tárgyvásárt rendez, melynek meg-
tekintésére és kegyes pártolására tisztelettel 
meghívja a nagyközönséget. Tavos Sándorné 
még fogad tárgyadományokat VIII., József-
körút 8. sz. a. az irodában. Tekintettel a jóté-
kony célra, a tárgyak nagyon olcsó áron jel-
zettek, illetőleg értéken alul s nagyon alkal-
masak karácsonyi ajándékul ; a megvett tárgyak 
rögtön elvihetők. A tárgyak szorosabb értelem-
ben vett női kézimunkák, háziipari és slöjd-
munkák, irodalmi, képzőművészeti, iparművészeti 
és háztartási termékek. 

— Rövid hírek. Jubileum. Az eperjesi áll. 
tanítónőképző-intézet tanártestülete egyik kiváló 
tagja, Molnár Mária tiszteletére áldásos műkö-
dése 25. éves fordulója alkalmából f. é. dec. 18.-án 
d. e. 11 órakor jubileumi ünnepélyt rendez. — 
Élet nyarán cím alatt Minlce Béla, fővárosi 
igazgató-tanító, lapunk munkatársa immár har-
madik verskötetét adja ki. A kötet, melyből 
lapunk mai számának Seünóra rovatában mutat-
ványt közlünk, december hó an jelenik meg. 
Ara fűzve 2 K, díszkötésben 3 K ; az előfizetés 
a szerző nevére (Budapest, X., Kápolna-tér 3. sz.) 
küldendő. Melegen ajánljuk megrendelésre. — 
Gyűlések. A Biliar vármegyei Tanítóegyesület dec. 
1.-én tartja rendes évi és tisztújító közgyűlését. 

— Halálozások. Berényi Béla szerencsi áll. 
isk. igazgató f. hó 21.-én életének 39-ik évé-
ben elhunyt. — Váradi Amadé székesfővárosi 
polg. isk. tanító ^ f. hó 25.-én életének 43-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékökre ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők: Tanítók-
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója: 
Schmidt Béla lakik VII. ker. Hársfa-utca 32. szám a ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker. Rottenbüler-utca 
66. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke : 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker. Városmajor-
utca 31. szám; pénztárosa: Dallos István, lakása: 1. 
ker. Gellérthegy-utca 27. szám. — Az Országos Tan-
szermúzeum és Paed. Könyvtár (Ferenc-József Tanítók 
Háza, VIII., Szentkirályi-utca 47.) minden csütörtökön 
és vasárnapon d. e. 9—1-óráig van nyitva s látogatá-
suk díjmentes. 

Tartalom : A reform-javaslat ellen. — Az Orsz. 
Bizottság emlékirata. Dr. Göőz József. — Kétéves 
tanfolyam. —• Tanítók a tanítóképzésért. Szállási 
István. — Irodalom. — Népiskolai Könyvtárakat 
Intéző Bizottság. — Szünóra : A mult. (Vers.) 
Minké Béla. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-

* adója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KKOLOPP ALPKÉD. 

Alakítsunk szövetkezeti gabona-
raktárakat. 

Közeledik a tél, a magyar embernek pihenési 
időszaka. De csak testileg pihen a magyar 
földmíves, lelke elsóvárog a régi idők szebb 
és jobb emlékein, gyötrődik azon állapoton, 
melybe a kedvezőtlen körülmények sodorták s 
lelki szemei elé állítja a jövő képét: vájjon az 
is olyan szánalmas lesz-e, mint amilyen az idei 
Ínséges esztendő volt? Itt a jó alkalom, hogy 
a népnek vezetői: a jó tanító, a pap és jegyző 
terjessze és megkedveltesse hívei között a szö-
vetkezeti eszmét, hogy a szétszórt erők szer-
vezése által a földmívelő nép könnyebben 
boldogulhasson, megelégedetté legyen s anyagi 
és erkölcsi javítása céltudatosan előmozdít -
tassék. 

A gabonatermelés annyira összeforrt a ma-
gyar föld termő állapotaval s a magyar ember-
nek mezőgazdálkodási foglalkozásával, hogy a 
„gabona" kifejezés helyett némely helyen az 
„élet" fogalmának kifejezését használják. Es 
valóban, a „gabona" csaknem azonos a magyar 
ember életével. 

Ennek az „életnek", illetőleg a gabonának az 
értékesítését célszerűen és hasznothozóan kell 
tehát berendezni, miért is — különösen az 
alföldi községekben — a különféle hasznos 
szövetkezetek közül egy sem lehet aktuálisabb 
a szövetkezeti gabonaraktárnál. 

Ott, ahol már gazdaszövetség, illetőleg gazda-
kör van, a közös gabonaraktár szükségessége 
egészen természetes s ilyen helyen a jó ügy 
érdekében propagandát csinálni könnyebb is 
lesz, mert e két intézménynek mintegy iker-
testvérnek kell lennie. 

A szövetkezeti gabonaraktárnak, mint min-
den szövetkezetnek, megvannak általános és 
különleges céljai. Általános céljai a következők: 
a főid és a gazdálkodás jövedelmének rendszeres 
és céltudatos gyarapítása; az egyes erők össze-
sítésével a kisbirtokosok tudják kivívni azt, 

amit a nagyon gazdagok pénzhatalmuknál fogva 
tudnak megtenni. A szövetkezetek a közsé-
gekben vezető társadalmat teremtenek s így 
a szövetkezetek a társadalom s a fönnálló 
kormányrendszer részéről több erkölcsi és 
anyagi előnyben részesülnek. Az utóbbi év-
tizedben különösen a íöldmívelésügyi minisz-
térium igyekszik bebizonyítani azt, hogy hazánk 
haladásának kell, hogy az agrárkultúra képezze 
legtermészete >ebb kicsúcsosodását s a szövet-
kezetek, melyek üyen irányban fejlődnek, 
igen kedvező támogatásban részesülnek a 
kormány s az országos jellegű gazdasági 
egyesületek s szövetkezetek részéről. Végül 
általános hivatása a szövetkezetnek: elosz-
latni azon anomáliát, mely beáll akkor, ha a 
kisgazda bajba jut. Az egyes ember, ha szorult 
helyzetbe jut, éppen ahhoz kénytelen segítségért 
fordulni, aki a megszorult ember kényszer-
helyzetét kihasználja, míg a szövetkezetek a 
tömeget s így az egyes tagokat is erősíteni és 
segíteni akarják. 

Most már térjünk át a szövetkezeti gabona-
raktárak különleges céljaira. A szövetkezet 
gabonaraktárak a kisgazdák érdekében alakú 
nak. Legyen egy olyan hely, ahol a nehéz 
munkával behordott gabona tűzveszély s meg-
romlás ellen biztosítva van, hogy az — helyes 
kezeléssel — az eladásra alkalmassá tétessek. 
Ahány a kisgazda, ugyanannyiféle a magter-
més, de a szövetkezeti gabonaraktárak által 
a kereskedelmi forgalomra olyan alkalmassá 
válik, hogy azt nem kell a sok cselfogással 
élő ügynökök által értékesíteni, hanem egye-
nesen a nagykereskedőknek, gőzmalmoknak 
vagy a tőzsdén is eladható. A szövetkezeti 
gabonaraktárak révén nemcsak a gabona mi-
nőségében nyerhet a kisbirtokos, de a raktá-
rak a mennyiségre is hathatós befolyással van-
nak, mert a szövetkezetek a tagoknak a leg-
jobb vetőmaggal is szolgálnak. Az egyes 
kisgazda, ha vásári piacra kénytelen gabonáját 
vinni, ott a legjobb minőségű gabonát a silány-
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nyal egy árban kell eladnia, míg a szövetke-
zetbe beraktározott gabonát tisztítás és osztá-
lyozással s nagyobb mennyiségben éppen olyan 
árban értékesítheti a kisbirtokos, mint a nagy-
termelő földbirtokos. 

A szövetkezeti gabonaraktárak tagjai nin-
csenek kitéve a gabona-uzsora önkényeskedésé-
nek, mert a Központi Hitelszövetkezet kebelébe 
tartozó községi hitelszövetkezet vezetése alatt 
álló gabonaraktár az egyes tagoknak a 
berak tározott s osztályozott gabona leltári 
értékének 60%-a erejéig olcsó előlegkölcsönt 
nyújt. 

Hazánkban az „Országos Hitelszövetkezet" 
központja foglalkozik gabonaraktárak szerve-
zésével. Ahol a kö/ségek sűrűbben állanak egy-
máshoz közel s több egymáshoz közel fekvő 
községben van hitelszövetkezet, ott több köz-
ség hitelszövetkezeti tagjai válhatnak tagjaivá 
egy szövetkezeti gabonaraktárnak. De ilyen 
viszonyok között a gabonaraktár székhelyén 
levő hitelszövetkezet lesz a gabonaraktár veze-
tője és intézője. Azonban nagyobb alföldi köz-
ségekben sokkal célszerűbb, ha egy hitelszö-
vetkezet vezetése alatt, tehát, ha egy községben 
önálló szövetkezeti gabonaraktár alakul meg, O Ö * 
mert a magtári épület, melyre a földmívelés-
ügyi minisztérium mint államsegélyt 8 ezer 
koronát engedélyez, legföljebb 4000 méter-

ázsa gabonát fogadhat be. D O 
Aki gazdatársainak, illetőleg embertársainak 

sorsát szívén viseli s kötelességének tudatában 
szövetkezeti gabonaraktárak kezdeményezésével 
fáradozni akar, az keresse meg e tekintetben az 
„Országos Magyar Gazdaszövetség" igazgató-
ságát, (Budapest, Üllői-út, Köztelek), a honnét 
úgy a szervezési ós üzleti szabályokra, valamint 
a magtári épület, üzletvitel, előleg-kölesönök s 
értékesítésre nézve biztos tájékozást s utasítást 
nyerhet. Ezeknek megismertetésével a hitel-
szövetkezet közgyűlése a megalakulást elvileg 
kimondhatja s ha majd összetartásunk révén 
hazánkban minél több szövetkezeti gabona-
raktár létesülend, úgy a kisbirtokosoknak is 
könnyű lesz a helyes gabonaértékesítés ellen-
táborát legyőzniök. 

(Solt.) Fodor Ignác. 

A tej kezeléséről. 
(Gyakorlati tanítás az ism. isk. II. csoportjában.) 

Lányok! jertek velem, látogassuk meg a 
tehénistállót. Épen jókor jöttünk, úgy látom 
Juliska a fejéshez készül, mert mellette áll a 
fejősajtár, ő pedig kezét mossa, még pedig 
szappannal. 

Menjünk vele az istállóba és nézzük, hogyan 
végzi munkáját. Három tehén vár a fejésre. 
Az eléjük tett takarmánynak már csak mara-
dékát szedegetik szelíden, nyugodtan. Juliska 
nem ad nekik többet, részüket már megkapták. 
Fejés közben nem is jó szénát, szalmát adni, 
mivel a belőle fölszálló porban sok oly kárté-
kony, szabad szemmel nem látható gomba 
(bacillus) van, mely a tejbe jutva, azt rövid 
idő múlva elrontja, élvezhetetlenné teszi. 

Juliska! Ne mosd meg a tehén tőgye't hideg 
1 vízzel, az nem jó, a tehén tőle könnyen meg-
: hül és a tőgy lobos lesz. Próbáld csak meg, 
I törüld meg a tehén tőgyéfc és a tőgy körüli 
: részeit tiszta, száraz ruhával, kezedet ne ned-

vesítsd meg tejjel, de száraz kézzel fejjél. 
Eleinte nehezen megy, de nehánv nap múlva 
megszokod. o . . . 

A hideg víz a tőgyet lehűti, a tej vissza-
tódul a tej medencékbe, a tehén a tejet nehezen 

I adja le. 
Engedj csak engem a tehénhez! Megmuta-

tom, hogyan fejjél, mert ha tovább i*> két ujjal 
I húzogatod â  tőgybimbókat, elrontod a tehenet. 
' Nézz ide! En egész marokra fogom az egyik 

első és az egyik hátsó bimbót és így fejek. 
Ugy-e, mily erős sugarakban adja le a tejet. 

I No, most folytasd! Kifejted rendesen? 
Rózsi! Állítsd a tejgyűjtő edényt az istálló 

i ajtaja elé. 
I Juliska! Szíu-d meg a tejet gondosan, hogy 

piszok ne maradjon benne. 
Erzsi! Csodálkozol, hogy a tejeskannát az 

ajtó elé állíttattam? Ez azért van, mert így 
a meleg tej nem veszi magába az istállószagot 
és kevesebb oly anyag jut a tejbe, mely azt 
megronthatja. 

Kata! Fejd meg a második tehenet úgy, 
amint mutattam. így jól ki tudod fejni és a 
tőgyét el nem rontod. Ne hagyj benne egy 
Csepp tejet sem, ne siess, nyugodtan végezd 
munkádat. 

Ilona! Te fejd meg a harmadikat, de vigyázz! 
Mind a négy ujjad csukd a tőgybimbóra és 
ujjaiddal egymásután gyakorolj felülről lefelé 
menő nyomást, végre hüvelykujjaddal szorítsd 
össze fent a csecsbimbót; így, jól van, csak 
tovább nyugodtan, egyenletesen, a tehenet 
rángatni nem szabad. 

1 Észre veszitek-e lányok, hogy az iskola 
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tehenei nem rúgnak, fejesnél szépen állanak, 
tejüket cseppig leadják? Ez azért van, mert 
szelid, jó bánásmódban részesülnek. 

Ha a tehén a nyugodt bánásmód dacára sem 
adja le a tejet, ne bántalmazzuk, de vízbe 
mártott, kicsavart zsákot tegyünk ágyékára, 
úgy le fogja adni. 

Elvégeztétek a fejést ? Ezen a héten este, 
reggel Juliska, Kata és Erzsi fog fejni, mind-
egyik ugyanazt a tehenet, melyet ma fejt, és 
elvárom, hogy tiszta ruhában, kötényben, feje-
teken kis kendővel lássatok a fejéshez. Minden 
héten más három fog fejni. 

Vigyük most a tejet a tejeskamrába. Sári 
és Böske, töltsétek meg ezt a nagy dézsát 
friss vízzel. Szűrjétek a tejet e tiszta, cinezett 
tejeskannába és állítsátok a hidegvizes dézsába, 
takarjátok le ezzel a ritka vászonruhával, hogy 
légy, por bele ne essenek. 

Menjüuk most vissza a tanterembe, és addig, 
míg a tej lehűl, beszélgessünk kissé a tejről 
és a tej kezeléséről. 

A tej a legtáplálóbb folyadék, az ember-
nek és emlős állatoknak az életidő első szaká-
ban egyedüli tápláléka, mely az emlős állatok 
emlőiben képződik. 

A tehén tőgyében számtalan apró tejmirigy-
hólyag van, ezek belső fala egyszerű sejtekkel 
van borítva, melyek folytonosan szétesnek, 
mintegy folyékonnyá válnak és a tej szilárd 
alkatrészéit képezik, míg ezzel egyidejűleg a 
sejtek folyton újraképződnek. A víz a sejtfalakon 
át legnagyobbrészt egyenesen a vérből megy 
át a tejbe. A tejet tehát joggal nevezhetjük 
folyékony húsnak, benne megvannak mindazon 
tápanyagok, melyekre az emberi és állati test-
nek szüksége van. A tejnek főalkatrészei a zsír, 
fehérje, sajtanyag, tejcukor és tejsók. Ha a 
tejet alaposan vizsgáljuk, úgy azt látjuk, hogy 
az tulajdonképen két folyadék keveréke, ú. m. 
savó és zsír. 

A zsír a tejnek legfontosabb alkatrésze, 
ennek mennyiségétől függ a tej jósága, ez adja 
meg a tej jó ízét. A tejszín jobb ízű mint az 
egész tej, és ez jobb ízű a fölözött tejnél. 

A zsír a tejben golyócskák alakjában van 
jelen, ezen golyócskák oly kicsinyek, hogy 
szabad szemmel nem is láthatók és kicsinysé-
güket némileg fölfoghatjuk, ha tudjuk azt, hogy 
egyetlen köbcentiméter tejben a zsírgolyócskák 
több milliárdja van jelen. 

A jó tej színe sárgásfehér. Sárgás színét 
a tej zsírjától nyeri. Ize kellemes, édes. Ha 
a tej néhány óráig áll, úgy édes ízét el-
veszti és megsavanyodik. Ha a tejnek más íze 
van, lígy az romlott és fogyasztásra nem alkal-
mas, épen ezért a tejet használat előtt vizs-
gáljuk meg színére, szagára és ízére. 

A tej zsírtartalma csekély mértékben függ 
a feletetett takarmánytól, ez az állatoknak 
fajta és egyedi tulajdonsága. A magyar tehén 
kevés, de zsírdús tejet ad. A hollandi sok, de 
zsírszegény tejet. Legzsírdúsabb tejük van a 
yersi teheneknek, ezeket vajteheneknek is ne-
vezik, mert tejük rendkívül sok zsírt tartalmaz 
és ezért vajkészítésre kiválóan alkalmas. 

Tartsunk lehetőleg oly teheneket, melyek 
sok és jó tejet adnak, mert a tehén tartása 
csakis így jövedelmező. Az igazán jó tejelő 
tehén testsúlyának ötszörösét adja egy év alatt 
kilogrammokban ; ha tehát 400 kg. súlyú, úgy 
5 X 400 = 2000 kg. tejet kell adnia. Tartása 
csak akkor jár haszonnal, ha több tejet ad a 
fogyasztott takarmány értékénél. 

Jó tejelő fajták hazánkban a vasmegyei és 
bonyhádi tájfajták. Szegény embereknek igen 
ajánlatos a kis riska-tehén tartása, mely kevés 
takarmányt igényel és a kevésért jó és bő 
tejjel fizet. 

A tej igen kényes portéka. Hamar romlik, 
környezetéből minden rossz szagot azonnal föl-
vesz, különösen míg le nem hült, azért a tej 
csak akkor jó, tartós, ha úgy az istállót, mint 
a tejeskamrát a lehető legtisztábban tartjuk. 
Piszkos emberek ne foglalkozzanak tejjel és tej-
eladással, mert hasznuk nem lesz belőle. 

A tej kezelése az istállóban, még a fejés előtt 
veszi kezdetét. Legyen az istálló száraz, szellős, 
ablakain elég világosság és napfény hatol-
hasson be, mert az állat egészségére mindkettő 
igen fontos, és jó tejet is csak egészséges 
állattól nyerhetünk. 

Adjunk a tehénnek bő és jó takarmányt. Ha 
a tehén csak annyi takarmányt kap, mellyel 
épen csak életét tengetheti, úgy nem várhatunk 
tőle még tejet is. A tej és zsír csakis azon 
takarmányból képződik, melyre a tehénnek 
teste fönntartásához többé szüksége nincsen. 
A takarmány mennyiségét a tehén testsúlya 
szerint kell meghatározni. Ne tartsunk sohase 
több tehenet, mint amennyit bőven láthatunk 
el takarmánnyal, mert a télen át éheztetett 
állatnak sok idő és takarmány kell tavasszal, 
míg régi testsúlyát és erejét visszanyeri, vi-
lágos tehát, hogy ez a tejhozam rovására megy. 

Legyen a takarmány romlatlan, egészséges ; 
okos ember úgy intézi, hogy tehenének télire 
nemcsak elég mennyiségű, de jó takarmányt is 
adhasson. 

Igen fontos és nagy befolyást gyakorol a 
tejelésre a tehén ápolása is. Az ápolatlan tehén 
jó takarmány dacára sem fog jól tejelni, míg 
a bőr ápolása és a tehén tisztántartása a tej 
mennyiségét és minőségét is fokozza. 

A fejés mindig ugyanazon időben történjék, 
lehetőleg ugyanazon személy által. Ezen fontos 
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munkát gondosan kell végezni, a fejő egyén 
ruhája, keze, az edények, melyeket használunk, 
tiszták legyenek. Legjobbak és legkönnyebben 
tisztán tarthatók a cinezett bádogedények. 
Használat után azonnal meg kell mosni az edé-
nyeket forró vízzel, hideggel leöblíteni és meg-
törülgetve, újbóli használatig levegőre, napos 
helyre tenni. Hetenként kétszer vagy szódás, 
vagy mészvízzel mossunk ki gondosan minden 
edényt. A helyiség, melyben a tejet tartjuk, 
tiszta, hűvös és szellős legyen, padlója burkolt, 
hogy az esetleg kiöntött tejet azonnal föl 
lehessen mosni. 

Még a kisebb gazdaságokban is célszerű egy 
külön kis tejeskamrát tartani, mert a tej a 
pincében vagy az éléskamrában könnyen föl-
veszi az ott elhelyezett élelmiszerek szagát és 
ezáltal kellemetlen ízűvé válik, a belőle készí-
tett vaj rossz és hamar romlik. 

Ha a tejet néhány óráig állani hagyjuk, úgy 
a benne levő zsírgolyócskák fölszállanak a tej 
felületére és ott a tejszínt, a tejfelt képezik. 
Állítsuk a tejet hideg vízbe, úgy a zsírgolyócs-
kák hamarabb fölszállanak és a kifölözés töké-
letesebb lesz, habár a természetes fölözés igen 
tökéletlen ; ma már csak a háznál használják. 

Tökéletes fölözés csakis az erre készített 
fölözőgépekkel lehetséges. 

Gondoljuk meg jól, hogy miképen juthatunk 
tejünk értékesítése által nagyobb haszonhoz. 
Ha lehet, űgy adjuk el frissen mint édes tejet, 
ez a legegyszerűbb, a legkevesebb munkába 
kerül, nagyobb befektetést nem igényel, de ha 
több tehenet fejünk és a tejet frissen, haszon-
nal nem értékesíthetjük, úgy készítsünk belőle 
vajat. A .ó minőségű vajnak igen nagy a kelen-
dősége, d'e sajnos, falun alig kap az ember jó, 
ízletes vajat, különösen télen. 

Nem hiszitek el ? pedig úgy van. A legtöbb 
vaj avas, pinceízű, tele van savóval. Ennek 
oka, hogy mikor a tehén kevés tejet ad, a 
gazdasszony c okáig tartogatja, gyűjtögeti a tej-
felt, míg annyit szed össze, hogy vajat köpül-
het belőle. Állott tejfelből jó vajat már nem 
lehet készíteni, mert avas tejfelből friss vajat 
a legügyesebb gazdasszony sem tud köpülni. 

Házilag is készíthetünk jó vajat, ha a tej-
felt másnap azonnal megköpüljük, a vajat jól 
kigyúrjuk de nem kézzel, hanem egy ezen célra 
készített rovatolt nyujtófával. Kezünktől a vaj 
elolvad, az izzadságot fölveszi és az utóbbi 
gyors avasodást idéz elő, A jó teavaj friss 
tejszínből készül, néhány órával a fejés után. 
Kézzel hozzá senki sem nyúl, vízzel nem lesz 
mosva. Az így készített vaj 1—2 hétig, sőt 
ezen időn túl is eltartható anélkül, hogy rossz 
ízűvé válna, íze kellemes, zamatos, színe kissé 
fényes halványsárga. 

Az édes tejszín köpülése után megmaradt 
író jóízű, tápláló, egészséges ital, melyet külö-
nösen nagyobb városokban jól lehet értéke-
síteni. 

Ha a tejet édesen fölözzük le, a fölözött 
vagy sovány tejet 3—4 fillérért el lehet adni. 

Kívánatos volna, hogy a szegényebb embe-
rek minél több fölözött tejet fogyaszszanak, 
mert olcsó és ugyanazon értékes tápanyagokat 
tartalmazza, mint az egész tej, belőle csakis a 
zsír hiányzik. A házilag fölözött tejben pedig 
zsír is marad. 

A fölözött tejet emberi táplálékon kívül föl-
használhatjuk borjúnevelésre, hizlalásra, sertés-
és baromfihízlalásra, mely utóbbinál különösen 
nagy nyereség érhető el. Sovány sajtot, túrót 
is lehet belőle készíteni, sőt az újabb időben 
nagyban kezd terjedni a tejnek ipari feldol-
gozása. Készítenek fölözött tejből szappant,, 
festéket, ragasztó enyvet, kazeint, galailit nevü 
anyagot, me'yből gyönyörű elefántcsont- és 
korall-utánzatokat készítenek. 

Láthatjátok mily sokféleképen lehet a tejet 
fölhasználni. Különösen célszerű, ha a tej érté-
kesítésére, feldolgozására szövetkezeteket alakí-
tanak, hol a tejet vajjá, sajttá ahhoz értő egyén 
dolgozza föl és azt vagy Budapesten, vagy kül-
földi nagy városokban adják el. 

(Heves.) Stegmüller Mariska. 

A hazánkban termő mérges 
növények. 

(VIII. Befejező közlemény.) 

Maszlagos nadragulya. (Álomhozó fű, bolon-
bingó vagy bolondfü, bölénymag, farkasbogyó, 
fekete vagy kendőző farkascseresznye, matra-
guna, nagyfü vagy nagyfű-szilva, ördögszőlő. 
Atropa Belladonna L.) Évelő növény, mely 
embermagasságra is megnő. Szára terebélyesen 
ágas, mirigyesen pelyhes. Levelei hosszúkás 
tojásalakúak, rövidnyelűek és a nyélre lefutók, 
épek. Virágai egyenként bókolnak az ágak és 
levelek hónaljában. Pártája 2—3 cm. hosszú, 
gyüszüalakú, szennyes lilaszínü, töve felé sárga, 
széle 5 karimájú. Á csésze megmarad és 1 cm. 
hosszú, kihegyezett karéjaival gallérformán 
veszi körül a fénylőfekete, 1—1"5 cm. át-
mérőjű bogyót. Utóbbi leve violaszínű. Terem 
erdőkben, főleg irtásokban az egész ország 
hegyvidékén. Virít májustól októberig. Bogyója 
édeskés, undorító, levele kesernyés, kellemetlen. 
Minden része atropint tartalmaz, és ettől mér-
ges ; kivált a húsos tőkéje és a gyümölcse 
erős méreg, de — kivált a szemorvoslásban — 
becses orvosság is. Levelét nyáron gyűjtik. 

I Hatása olyasféle, mint a beléndekfűé. Ellen-
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szere a kávé és opium. Háziszernek veszedel-
mes ; csak orvos rendelheti. 

Rokona a Scopolia carniolica Jacq. 3—5 dm. 
magas, kopasz növény. Szára villáságú. Levelei 
nyelesek, tojásdad-lándzsásak, épek. Pártája 
hengeres, széle 5 fogú, bíborszínű. Termését a 
harangalakú csésze fogja körül. Terem hazánk 
délkeleti hegyvidékén, nyirkos erdőkben, de 
nagyon szórványosan. Virít kora tavasszal. 
Mérgesebb a nadragulyánál és hernyóhoz ha-
sonló húsos tökéje értékes orvosság. 

Igen ritka növény. 
t * 

Piros ebszölö. (Keserédes csucsor, fölfutó-, 
•erdei-, vad-, vízi-, vagy veres szőlő vagy eb-
szőlő, juszalag, kalina vagy kalyinka, mellfü, 
temondádfű, zolna. Solanum dulcamare L.) 
Évelő. Lecsepült vagy fölfutó szára 2 m. 
hosszúra is nő. Levelei szíves tojásalakúak, 
kihegyezettek és épek. Virágai a levelekkel 
szemben ágas kunkorokban fejlődnek. Pártája 
lilaszínü, ötfelé metszett, ritkán fehér. Arany-
szín sárga öt portokja kúposán emelkedik ki. 
Hosszúkás bogyói miniumveresek. Terem árkok 
mentén, nyirkos cserjésekben, főleg fűzesekben. 
Virít májustól késő őszig. 

Levele egérszagú, szárának és gyökerének 
kérge eleinte keserű, aztán édes. Bogyója állító-
lag nem mérges, egyéb részei azonban a 
bennük lévő dulcamarintól mérgesek. 

Háziszerül gyűjtik, még pedig az előző évi 
hajtásokat szedik ősszel; ezek forrázatát izzasztó 
teának használják a rheumás betegek. 20 gr.-ot 
számítanak 1 liter vízre. 

* 

Fekete ebszölo. (Fekete zolna, kutyabogyó, 
szép szőlő vagy szépasszony szőlője. Solanum 
nigrum L.) Mívelt talajon kipusztíthatlan gyom, 
kertekben nagyon gyakori. Virága fehér, bogyói 
eleinte zöldek, később feketék, de van olyan 
fajta is, melyen zöld vagy sárga bogyók terem-
nek. Virít junius végétől késő őszig. A bogyók 
íze savanykásan keserű; nyálkásak. Mérgezési 
tünetek: rosszullét, görcsös rángatódzás. 

Kertben játszó gyermekekre vigyázni kell. * 

A termesztett rokonnövények közül mérges: 
a burgonya némely része, kivált a bogyója, 
csírája és az elzöldült gumója. Aki a kicsírá-
zott burgonyát sebes kézzel tisztítja, vérmér-
gezést kaphat. A zöld gumókat pedig nem 
szabad fogyasztani, sem takarmányozni. A 
dohány minden része. Úgyszólván minden do-
hányos ember kezdetben kisebb-nagyobb niko-
tinmérgezésen megy keresztül. A tünetek a 
következők : fojtó érzés a torokban, hányás, 
hideg verejték, nehéz lélegzés, izomgyengeség, 

remegés, gyér pulzus, sárgaság. Ellenszer : 
tannin, fekete kávé, konyak. A paprikát és a 
paradicsomot is a mérges növények közé lehet 
sorozni. 

* 

Piros gyűszűvirág. (Ujjasfű, Digitalis pur-
purea L.) Kétéves. Szára egy m. magasra is 
nő. Tojásdad-lándzsás levele alsó lapján szür-
kén molyhos. A kocsány és a levélnyél mi-
rigyesen gyapjas. Gyűszűalakú virága nagy, 
piros, belül fehérszegélyű, bíborszínű foltokkal 
van ékesítve. Szép kerti növényünk, mely 
helyenként vadon is tenyészik. Igen mérges 
orvosi növény. Alkaloidja a digitalin. Legmér-
gesebb a levele, ezt augusztusban szokták 
gyűjteni. 

A mérgezés tünetei : hányás, hasmenés, sza-
pora és rendetlen szívverés, a szemcsillag meg-
szűkül. A betegnek fekete kávét, konyakot 
vagy tannint lehet adni. 

A hazánkban minden hegyvidéken termő, 
sárgavirágú rokonfajai is mind mérgesek. A 
legközönségesebb ezek közül a nagyvirágú gy. 
(D. ambigua Murr.) A legmérgesebb közülök 
a piros gy. 

* 
Orvosi csikorkai (Innyujtó fü, Isten kegyel-

me, kegyelemfű, réti csikorgófü. Gratiola offi-
cinalis L.) Kúszó tőkéje évelő. Szára 3 dm. m., 
felső részében négyéiű. Levelei lándzsásak, 
nyeletlenek, fűrészesek ; az alsók azonban 
gyakran épek is. Virágai a levelek hónaljában 
fejlődnek. A párta ajakos, csöve élénksárga; 
háta barnás, karimája fehér v. lila. Termése 
kétrekeszü tok. Terem nedves réteken, árkok 
mentén az egész országban. Virít júniustól 
késő őszig. Szára és levele undorító és keserű 
ízű; igen mérges; erős hánytató és hashajtó 
hatása van és gilisztát is űz. Jobb volna azon-
ban, ha háziszerül sehol sem használnák. 

* 

Földi bodza. ('Gyalog b. Sambucus Ebulus L. 
Ebulum humile, Garcke.) Ismert növény. Utak, 
szántóföldek szélén mindenütt közönséges. Né-
mely vidéken lekvárt és pálinkát főznek a 
bogyójából ; bort is festenek vele. Levele, szét-
dörzsölve, undorító szagú ; gyökere is mérges. 
Kneipp vízkórság ellen és vesebajban ajánlja 
a gyökeréből készített teát. Egyszeri vételre 
egy késhegynyi por forrázatát javasolja. Levele 
bolhát, poloskát irt és egeret űz; a jószág 
hasmenést kap tőle. Gyökerét ősszel szedik. * 

Fekete földitök. (Büdös gőnye, ebcseresznye, 
kúszó répa, fehér burján. Bryonia alba L.) 
Kacsokkal kapaszkodó évelő növény. Szára 
megnő 2—3 m. hosszúra. Levele ötszögűen 
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karéjos ; emlékeztet az uborka levelére. Virágai 
egylakiak, vagyis ugyanazon növényen van 
úgy csak porzós, mint a csak termo virága. 
A párta zöldes-sárga. Bogyói feketék. Terem 
kerítések, árkok mentén, gyepűkben az egész 
országban. Virít június- és júliusban. 

Nagyon hasonlít hozzá a piros földitök. 
(Kabakbogyó. B. dioica. Jacq.) Virága kétlaki, 
vagyis egy-egy növény vagy csak porzós, vagy 
csak termő virágot fejleszt. Virágai sárgás-
fehérek, bogyói pirosak. Terem hasonló helye-
ken, de ritkább. 

Mind a kettőnek különösen a répás gyökere 
mérges. Azt háziszerül gyűjtik ősszel vagy 
tavasszal és fölszeletelve szárítják. Frissen un-
dorító szaga van, íze csípős, keserű. Rheuma, 
láz, tüdőgyulladás, vízkórság és egyéb beteg-
ségekben használják. Bogyói gyermekekre ve-
szélyesek. 

* 

Keszegsaláta. (Keserű vadsaláta, sárgicska. 
Lactuca Scariola L.) Ősszel csírázó, egyéves 
vagy kétéves növény. Szára egy méternél 
magasabbra nőhet. A szárlevelek lemeze függő-
legesen áll a délkör síkjában, tehát északot 
és delet mutatnak. Alapjuk szárölelő és kivált 
az alsók öblösen agyarasok, kacúrosak. Bugája 
kúpalakú, bókoló ágakkal. Virága halavány-
sárga fészek. Termésének szemes része körül-
belül olyan hosszú, mint a csőre. Terem úton-
útfélen, köves parlagokon, folyók mentén, vasúti 
töltéseken az egész országban. Virít júliustól 
tél beálltáig. 

Megtört részéből tejnedv serked ; ez szárítva, 
hasonló hatású, mint a mérges saláta (L. vi-
rosa L.), mely lactucarium néven orvosság. 
Keserű szaga emlékeztet az ópiuméra, hatása 
is hasonló ezéhez, de sokkal gyengébb. 

A termesztett fejes saláta vén korában szin-
tén mérges. 

(Arad.) Wagner János. 
(Vége.) 

A tenyészállatok kiválasztása. 
(Gyakorlati tanítás a gazdasági ism. isk. I. osztályában.) 

Tanító : Ide figyeljetek ! 
Minden gazda csak akkor gazdálkodik helye-

sen és hasznothozóan, ha nemcsak azért tartja 
állatjait, hogy azokkal szántson, vessen és fuva-
rozzon, hanem azért is, hogy azok szaporítása 
által a maga részére megfelelő állatokat nevel-
jen és a nem-szükségeseket jó pénzért eladja. 
De ha a maga számára és eladásra állatokat 
akar nevelni, hiába tömi azokat szénával, zab-
bal, ha nem olyan szülőktől származtak, milye-
nekről most beszélni fogok, mert azok legföl-Ö " O 

jebb elhíznak, de értékük nagyon kevéssel 
lesz több a sovány jószágénál. Első teendője 
a gazdának az állattenyésztésnél, hogy meg-
felelő apa- és anyaállatokat szerezzen be. Meg-
felelni pedig csak az fog, mellyel a gazda 
gazdaságában dolgát elvégezheti, nem kényes 
természetű, kevéssel beéri és jövedelmet szol-
gáltat. 

T. : Miért kell a jó gazdának állatokat tar-
tani és nevelni? 

Gyermek: A jó gazdának nemcsak azért 
kell állatokat tartani és nevelni, hogy azokkal 
szántson, vessen és fuvarozzon, hanem azért is, 
hogy azok szaporítása által részint a maga 
részére megfelelő állatokat neveljen, részint, 
hogy a fölöslegeseket jó pénzért e'atlja. 

T.: Mi a gazda első teendője, ha állatokat 
akar nevelni ? 

Gy. : A gazda első teendője, hogy jó apa-
és anyaállatokat szerezzen be. 

T.: Milyenek a jó és megfelelő apa- és 
anyaállatok ? 

Gy. : Jó és megfelelő apa- és anyaállatok 
azok, melyekkel a gazda a gazdaságában elő-
forduló dolgát elvégezheti, nem kényes ter-
mészetűek, elég erősek, kevés takarmánnyal 
beérik és jövedelmet adnak a gazdának. 

T. : Bizonyára hallottátok azt a közmondást : 
„Az alma nem esik messze fájától." Ez azt 
teszi, hogy aki értéktelen, silány fákat tart 
kertjében, annak almatermése is értéktelen, 
silány lesz. Aki tenyészállatait a vásáron talá-
lomra és minél olcsóbban szerzi be, annak az 
állat után nyert szaporulatja is csak nagyon 
ritkán lesz értékes. Ellenben, ha valaki biztos, 
helyről vásárol, hol csak hasznos, értékes 
állatokat tenyésztenek, akkor, ha látszólag 
drágább is lesz állatja, de majd az utódokban 
bőségesen visszakapja azt, a mennyivel drá-
gábban vásárolt. Még okosabban cselekszik az 
a gazda, ki a beszerzésnél a kerületi állat-
tenyésztési felügyelőhöz folyamodik, ki a köz-
vetítést díjmentesen eszközli. 

T. : Milyen helyről kell apa- és anyaállatokat 
beszerezni ? 

Gy. : Apa- és anyaállatokat megbízható 
tenyészetekből kell beszerezni, mert a piacon 
ritkán találja el a vásárt a gazda ; még helye-
sebben cselekszik az, ki a kerületi állattenyész-
tési felügyelő közvetítésével szerzi be apa- és 
anyaállatjait. 

T. : Lovaknál — minthogy apaállatokról az 
állam gondoskodik, amennyiben állami mén-
telepeket tart fönn és azokat csekély díjért 
mindenki használhatja — nem sok teendője 
van a gazdának az állatok kiválasztása körül, 
de annyival több dolga akad a jó kanca 
beszerzésénél. 
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Azt mondtam előbb, hogy az apa- és anya-
állatoknál fődolog, hogy egészségesek és hibát-
lanok legyenek. 

A kanca egészséges voltát könnyen föl-
ismerheti a gazda, ha sebes hajtás után nem 
mozog gyorsan és mélyen a horpasza, ha orr-
lyukai tiszták s azok színe halvány rózsa-piros, 
s ha jó étvággyal eszik az állat, akkor a leg-
több ló egészséges. Az egészség után követ-
kezik, hogy ne szenvedjen átörökíthető hibában. 
Az átörökíthető hibákat a gazda ha maga 
föl nem ismeri, kérje ki valamely ahhoz értő 
jó ismerősének vagy állatorvosnak a tanácsát. 
A jövő tanévben ezekről is fogunk tanulni. 

T.: Lovaknál az apa- és anyaállatok ki-
választása körül milyen teendői vannak a gaz-
dának ? 

Gry.: Ló-apaállatokról az állam gondoskodik, 
itt csak az anyaállatok kiválasztására kell a 
gazdának gondot fordítani. A kancánál fődolog, O — _ O' 
hogy egészséges legyen és átörökíthető hibá-
ban ne szenvedjen. 

T. : Mikor mondhatjuk, hogy a ló egészséges ? 
Gy. : A ló akkor egészséges, ha sebes hajtás 

után horpasza nem mozog gyorsan, ha orr-
lyukai tiszták, ha jó étvággyal eszik. Az át-
örökíthető hibákat ha a gazda maga nem 
ismeri föl, forduljon ahhoz értő emberhez tanács-
kéréssel. 

T.: A szarvasmarhánál az apa- és anyaállat 
akkor megfelelő, ha nemi jelleggel bír, vagyis 
a bika legyen vaskos, izmos, vastag nyakú és 
szarvú, nagy lebernyegű, magyar marhánál 
nyakán feketés szőrrel; a tehén pedig legyen 
finomabb, vékonyabb szarvú, keskenyebb nyakú, 
nagy tőgyű, de nem húsos, legyen bő tejelő, 
szelid természetű. Mindkét nemnél legyen a 
has öblös, a hát és a far egyenes. 

T.: Szarvasmarháknál milyenek a megfelelő 
apa- és anyaállatok ? 

Gy.: Szarvasmarháknál azok a megfelelő 
apa- és anyaállatok, melyek nemi jelleggel 
bírnak. 

T.: Mit értesz a nemi jelleg alatt? 
Gy.: Nemi jelleg alatt azt értem, hogy a 

bika legyen vaskos, izmos, vastag nyakú, nagy 
lebernyegű, magyar marhánál a nyakon feketés 
szőrrel; a tehén pedig legyen finomabb, véko-
nyabb szarvú, keskenyebb nyakú, nagy, de 
nem húsos tőgyű ; legyen bő tejelő és szelid 
természetű. Mindkét nemnél pedig legyen a has 
öblös, a hát egyenes, a far szintén egyenes. 

T.: A sertések és juhok apa- és anyaállatai 
kiválasztásánál is az egészséges, ép testű állatok 
veendők figyelembe és csakis azok hagyandók 
meg. Sertéseknél különösen fődolog, hogy ne 
legyenek kényes természetűek, betegségre haj-
landók és könnyen hízzanak ; juhoknál pedig, 

hogy dongások, szép gyapjasok legyenek és 
legelni szeressenek. 

T.: Melyek a követelmények sertéseknél az 
apa- és anyaállatok kiválasztása körül ? 

Gy.: Az apa- és anyaserjiés legyen egészsé-
ges, ép testű, ne legyen kényes természetű és 
betegségekre hajlandó. , 

T.: Hát a juhoknál mi a főkövetelme'ny ? 
Gy.: Juhoknál f'őkövetelmény az egészséges 

és ép testen kívül, hogy dongásak. szép gyap-
jasok legyenek és legelni szeressenek. 

T.: Amiket elmondottam, azok általában a 
különböző állatok minden fajtájánál figyelembe 

i veendők, de hogy melyik gazda milyen fajta 
í állatokat tenyésszen, arról majd máskor fogok 
! beszélni. 

T.: Még egyszer összefoglalva, esetleg kissé 
bővítve és magyarázva elmondja az apa- és 
anyaállatokról előadottakat és azt több gyer-
mektől kikérdezi. 

(Mezőtúr.) » 'S agy Kálmán. 

Növénykértaiti levelek. 
(Decern bei1 hó.) 

Kedves kartársaim ! 
Utolsó levelemben a szőlő még hátralévő 

rovarellenségeivel, úgyszintén annak élősdi 
gombák által előidézett megbetegedéseivel kí-
vánok foglalkozni. 

A bagolypille (Agrotis segetum) hernyói 
fiatal ültetésekben nagy kárt okozhatnak, 
amennyiben nyár elején a gyönge hajtásokat 
rágják el. Némelyek szerint tanácsos a szőlő-
ben kukoricaszárakat elszórni, melyekkel együtt 
az odahúzódott hernyók is elpusztíthatok. 

A cserebogár, melyről már többször volt szó, 
pajor alakjában a fiatal ültetésekben igen 
nagy károkat okoz. Az állatok összeszedése'n s 
a talajnak tavasszal történő szénkénegezésén 
kívül Perényi cuprum arsenicumba áztatott 
szalmának az elültetendő ojtványokhoz vagy 
betakarandó bujtásokhoz való mellékelését 
ajánlja, miután a pajorok szívesen keresik fel 
a rothadó szalmát, melynek élvezete folytán 
aztán elpuszutlnak. Ugyancsak nagy károkat 
okozhat a kalló-cserebogár (Polyphvila fullo L.) 
is, mely tarka szárnyfedelei alapján ismerhető 
föl. Irtása úgy történik, mint a cserebogáré. 
A sold cserebogár (Anomala Vitis Fab.) bogár 
alakjában pusztítja különösen a homoki szőlőt ; 
június végén a tőkék minél gyakrabban meg-
rázandók s a lehulló bogarak megsemmi-D O 
sítendők. 

A csajkó (Lethus cephalotes Pali.) egy 
12 mm. hosszú, fekete bogár, a tőke hajtásait 
pusztítja ; összeszedésén kívül ellene semmit 
sem tehetünk. 
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A lendermagbogár (Peritelus familiaris Boh.), 
mely „vincellér" név alatt is ismeretes, kora ! 
tavasszal jelenik meg s a fiatal hajtásokat 
pusztítja. A tőkék kora tavasszal Balbiani-féle 
kenőccsel bekenendők. 

-A hamvas vincellérbogár (Otiorhynchus 
ligustici L.) 11—12 mm. hosszú, széles, göm-
bölyded, hamvas-kékesszínű bogár, mely május 
elején összerágja a rügyeket s fejlődő hajtá-
sokat, miáltal nagyobb károkat okozhat. Irtása 
csak összegyűjtése s a tőkéknek az előbb 
említett kenőcs által történő bekenése által 
történhetik. 

A szőlőeszelény (Rychnites Betuleti Fabr.) 
kékes vagy zöldes ércfényü bogár, mely má-
jusban a zsenge levelekre veti magát s azokon 
élősködik ; párzása után a nőstény a leveleket 
szivaralakúan összecsavarja s e fészkekbe petéit 
rakja. Irtása a bogarak s az összecsavarodott 
levelek összeszedése és megsemmisítése által 
történik. 

A comboly (Eumolpus Vitis Fabr.) 5 mm. 
hosszú, sárgásszürke, szőrös bogár, mely a 
leveleken vonalalakú rágásokat idéz elő, mi-
által a levél mintegy rostaszerüvé válik. 
Nagyobb kárt okoz a bogár álcája is, mely a 
gyökereket pusztítja ; gyakran megjelenik azon-
ban a levélen is, hol szintén vonalakat rág 
ki annak szövetéből, amiért a kártevő firkáló 
bogár név alatt is ismeretes. Osszefogdosásán 
kívül ellene semmit sem tehetünk. 

Az idősebb szőlőtőkék nyakán s a vastagabb 
ágakon néha mutatkozó, félkagyló-alakú, barna-
színű paizsok a Pulvinaria Vitis L. nevű 
paizstetü petéit takarják, melyekből későbben 
a zöld részekre átmenő lárvák kelnek ki. A 
téli kéreghántás ajánlható. A Dactylopius Vitis 
Nied, nevű tetűfajnak paizsa nincs ; az apró 
állatok teste gyapotos, viaszos anyaggal van 
bevonva, mely a leveleken igen feltűnővé te-
szik őket. Cukorszerű váladékukon parazitikus 
gombák ütnek tanyát, mert ez okból is károsak. 
Ahol erősebb pusztításuk észleltetett, a tőkék 
nyakát gyűrűalakban avas olajban fölolvasz-
tott földi szurokkal kell bevonni, míg a télire 
menekülő rovarok szintén kéreghántás által 
irthatok. A levelek alsó részén keletkező fehér, 
majd vöröses, nemezszerü foltokat, majd a levél 
felső felületének hólyagosodását a Phytoptus 
Vitis Land, nevü atkafaj idézi elő. A beteg-
séget, mely erinosis vagy nemezbetegség név 
alatt is ismeretes, a levelek alsó részén föllépő 
fehérszínű foltok következtében sokan a pero-
noszporával tévesztik össze, bár utóbbi hólyago-
sodást sohasem idéz elő. A megbetegedett 

o ö 
levelek összeszedendők s elégetendők. 

Van még sok kártevője a szőlőnek, úgy a 
rovarok és madarak, valamint a négylábúak 

között is ; ezeket azonban csekélyebb fontos-
; ságuknál fogva mellőzöm s inkább kimerítőbben 

az élősdi gombák által előidézett szőlőbeteg-
ségekkel foglalkozom, amennyiben ezek tete-
mesebb károk okozóivá is válhatnak. 

A antralcnózis (fenésedés, himlő, ragya) a 
szőlő összes zöld részeit támadja meg; a meg-
betegedett leveleken apró, kerekded, kiemel-
kedő, majd besüppedő, barna, későbben szürke 
foltok keletkeznek, miáltal a levél idővel vagy 
kilyukad, vagy összecsavarodik s összeszárad ; 
hasonlóan lép föl a baj a zöld hajtásokon is, 
miáltal azok elfekélyesednek s előbb-utóbb 
szintén elpusztulnak ; a fürt nyelén s a kacso-
kon összefolyó sebhelyek képződnek ; míg a 
szirmok megtámadtatásánál a virág elrugatása 
áll be. Legnagyobb kártételekkel a betegségnek 
a bogyókon való föllépése j á r ; ily esetben 
azokon kisebb-nagyobb fehéres-szürke, fekete 
szegéllyel bíró foltok -keletkeznek, melyek a 
bogyó korai pusztítását idézik elő. A kártéte-
leket a G'oeosporium ampelophagnum Sacc. 
nevű gomba idézi elő. 

A szőlőhimlő, melynek kártételei hasonlók, 
leginkább a hajtásokat támadja meg, hol apró, 
kiemelkedő, vöröses-barna pettyek keletkeznek, 
melyek későbben megfeketednek s összefolynak, 
miáltal a venyigén hosszú, fekete sávok kelet-
keznek. 

A levéltorzító antraknózis főleg a leveleket 
támadja meg, melyek össze-vissza hólyagosod-
nak, anélkül, hogy zöld színüket elvesztenék. 
A fiatalabb lombozaton nem ritkán barnás-
sárga sávok láthatók, míg a levelek alsó lapján 
előbb fakó, későbben barna színű foltok kelet-
keznek, melyek a levél nyelén is láthatók. A 
hajtásokon a bántalom szintén apró, hosszúkás, 
barna pettyek alakjában jelentkezik. A szőlő-
himlőt s torzító antrakr ózist állítólag egy a 
legalacsonyabb gombák közé tartozó szervezet, 
a Cladocliytrium viticolum Pum. nevü parazita 
okozza, mely a szőlőn egyéb megbetegedéseket 
is idézhet elő. 

A foltos antraknózisnak leginkább a sárga o o 
muskotály, oportó, zöld veltelini, kék frankos, 
rajnai és olasz rizling, zöld sylvani s a fehér 
gyöngyszőlő van kitéve. 

A megbetegedett részeket a szőlőből el kell 
távolítani s elégetni ; a metszést jó lesz ily 
esetekben már ősszel elvégezni. Ajánlatos 
továbbá a zöld részeknek finomra tört mész-
porral történő kéthetenkénti behíntése mind-
addig, míg a bogyók színesedni kezdenek. 
Tavasszal a szőlő összes földfölötti részeit 
vasgálic, víz és kénsav keverékével kell be-
kenni. E keverék helyes elkészítése céljából 
alkalmas faedénybe 50 kilogramm vasgálicot 
teszünk, mire arra 1 liter kénsavat, majd 1 
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hektoliter forró vizet öntünk s a vegyületet 
addig keverjük, míg a vasgálic föloldódott. 
Az oldat langyosan használandó. 10 kilogramm 
réz- s ugyanannyi vasgálicnak egy hektoliter 
vízben való föloldása által szintén sikeresen 
használható bekenési anyagot nyerünk. 

A fakórothadás a vesszőt, a leveleket s a 
fürtöket támadhatja meg ; kártételei igen jelen-
tékenyek lehetnek. A beteg hajtások felülete-
tele van fekete szemölcsökkel, melyek a gomba 
terméstesteit képezik: a leveleken a foltoso-
dással járó bántalom ritkán mutatkozik. Az 
amerikai szőlő hajtásain gyűrüzés alakjában 
lép föl a betegség; ez esetben a kéreg és a | 

gomba idézi elő. A betegség ellen a gyengébb 
oldatokkal történő, de gyakrabban ismétlődő 
permetezést ajánlják ; az eljárást jó kénporo-
zással fölváltani, mely esetben a permetezés-
nek a kénporozást mindig meg kell előznie. A 
fürtöket az éredés idejétől kezdve oly sűrűen 
kell permetezni és kénporozni, hogy bizonyos 
mértékben állandóan védekező anyaggal legye-
nek borítva, mely eljárást természetesen csak 
addig folytathatjuk, míg a fürt értékteleníté-
sének veszélye munkánknak határt nem szab. 
Jégverés után az irifekció veszélye a leg-
nagyobb, amiért ilyenkor azonnal kell per-
metezni. Ha az amerikai vesszőtelepeken is 

Kem kénporozot t és a l i sz tharmat 
által meg támado t t szőlőfür t . 

(Vetter után.) 

Nem pe rme teze t t és a peronoszpóra á l ta l Nem pe rme teze t t és a peronoszpóra által 
megtámadot t , szürke ro thadásban ezen- megtámadot t , barna ro thadásban sEen-

vedő szőlőfür t . (Természet u tán . ) vedő szőlőfür t . (Természet u t án . ) 

háncs elszárad s a fától elválik, miáltal a fa 
szabadon láthatóvá válik. A bántalmazott, be-
süppedt helyek szürkés-fehérek, némelykor bar-
nák vagy feketék, pontozottak s feltűnően 
égési sebekhez hasonlítanak. 

A fakórothadás a legnagyobb kártételeket 
mint fürtpusztító betegség okozza. A bogyó 
megtámadtatása esetén előbb szivárványszínűvé 
lesz, majd megfakul s meglevesedik, mialatt 
felületén apró, szürkés szemölcsök képződnek. 
Az így megtámadott bogyók vagy elrothad-
nak s szétfolynak, vagy megbarnulnak, esetleg 
megfeketednek s összeszáradnak, mely állapot-
ban télen át is a tőkén maradhatnak. A beteg-
séget a Charrinia diplodiella V. et il. nevű 

föllépett a betegség, ezeket is permetezni kell; 
itt már erősebb oldatokat (2—3Vo-os bordói 
lét) is használhatunk. A tönkretett fürtök a 
tőkéről leszedendők s elégetendők. 

A gyökérpenész foltok alakjában terjed; a 
megtámadott tőkék hajtásai gyengülnek, rövi-
debbek lesznek, a levelek sem fejlődnek ki 
rendesen, míg az egész növény is visszamarad, 
fürtőt nem hoz, megsárgul s elpusztul. E jelen-
séget a filloxera is idézheti elő ; ez esetben 
azonban a foltok széléről kiásott tőkék gyö-
kerein található s a rovar szúrásai által elő-
idézett daganatok (nodosítások) világosan a 
baj eredetére engednek következtetni. 

A gyökér megpenészesedését több gomba 
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(Dematophora necatrix Hart. D. glomerata V. 
Fibrillaria xylothrica Pers. Pilacre Friesii NY. 
Agaricus melleus L. stb.) idézi elő ; a baj több-
nyire nedves fekvésű szőlőkben észlelhető. Ily 
helyeken szőlőt telepíteni nem tanácsos, s ha 
ez mégis már megtörtént s a bajt konstatál-
tuk, csak a nedvességnek nyilt árkok vagy 
alagcsövezés rítján történő levezetése vezethet 
sikerre. A már elhalt s még élő, de pusztuló 
tőkék a szőlőből eltávolítandók. 

A szőlő zöld részein néha mutatkozó fekete 
bevonatokat, melyek 7rorompenész név alatt 
ismeretetek, legtöbbször a Meliola Pcnzigi Sacr. 
var. Oleae Túl. nevü gomba idézi elő. A beteg-
ség föllépését s nagyobb terjedését a szőlőn 
élősködő paizstetvek (lásd előbbi levelemet) 
teszik lehetővé, amennyiben ezek édes vála-
déka (mézharmat) a gombasporák csírázását 
előmozdítja s abban az élősdi is igen jól fej-
lődik. A bevonatok sűrűsége folytán az illető 
szervek rendes élettevékenységüket nem foly-
tathatják s korán elszáradnak, miáltal a ter-
més is részben éretlen marad ; ha a gomba 
szervei a borba kerülnek, ott veszedelmes bor-
betegségeket is idéznek elő, amiért ennek 
elkerülésére már a szüretnél is gondot kell 
fordítani. Tanácsos a tetves vesszőket jó korán 
lehorzsolni s a rovarokat összenyomni. A lom-
bozat gyakran ritkítandó. Vannak egyéb korom-
penészfajok is, ezek azonban ritkábbak, amiért 
ismertetésük mellőzhető. 

A lisztharmat a szőlő összes zöld részeit 
támadja meg s azokon szennyesfehér bevo-
natok alakjában jelentkezik. A fiatal hajtáso-
kon e bevonatok jó vastagok s későbben már 
csak egyes foltokon jelentkeznek ; ily helyeken 
a hajtás megbarnul s vagy egészen elszárad, 
vagy venyigévé lesz, melyen a betegség által 
okozott piszkosbarna foltok élénken feltűnnek. 
Ugyancsak szennyesfehér bevonatok keletkez-
nek a levelek felső lapján is, miáltal a beteg-
ség a peronoszporától, melynél a tiszta fehér 
bevonatok a levél alsó lapján jelentkeznek, jól 
megkülönböztethető. A legnagyobb kártételek 
a fürtökön észlelhetők. Korai támadásnál ezek 
fejlődése megakad ; a bogyók aprók maradnak 
s elszáradnak ; késői támadásnál a bevonatok 
hatása alatt a héj foltosodása, majd megrepe-
dése áll be, a magvak azonban rendesen tovább-
fejlődnek, s miután a megsérült bogyóban nem 
férnek el, abból kitódulnak; a kórkép ily eset-
ben a jégverés által okozott kártételekhez 
hasonlít. 

A leírt, nagy károkat okozó betegséget az 
Uncinula spiralis B. et C. (azelőtt Oidium 
Tuckeri B.) nevű gomba okozza, mely a szer-
vek felületén élősködik, s azokba szívókákat 
bocsát, melyekkel táplálékát a szőlőből föl-

szívja. A melegség és nedvesség a gomba ter-
jedését fokozza ; lugasra mívelt szőlők sokat 
szenvednek a betegségtől, úgyszintén gyakran 
lisztharmatosak a fák alatt termő szőlőtövek 
is. Az oportó, kék kadarka, kecskecsöcsü, mus-
kotály, sárfehér, zöld sylváni s gyöngyszőlő a 
gomba támadás» iránt legfogékonyabb. 

A lisztharmat ellen legsikeresebben kén-
porozással védekezhetünk ; az eljárásnak gyó-
gyító hatása is van. Leggyakrabban a kén-
virág, őrölt kén s a rézkénpor kerül alkal-
mazásba. Az első kénporozás júniusban eszköz-
lendő, a másodikat virágzás után alkalmazzuk ; 
harmadszor, ha szükséges, 20—30 nappal az 
érés ideje előtt kénporozunk. Ha szőlőnkben 
permetezünk s kénporozunk, ami úgy a liszt-
harmat, mint a peronoszpóra távoltartása cél-
jából szükséges, a permetezésnek a kénporozást • 
meg kell előznie, s ha mégis előbb kénporpz-
tunk, a permetezéssel legalább is egy hétig 
vámunk kell. A nagyon megtámadott szemeket 
a szőlőből el kell távolítani s elégetni. Tekin-
tettel a gomba újabb időben kimutatott áttele-
lési módozataira, tanácsos a liszt harmatos haj-
tásokat már ősszel levágni s a meghagyott ép 
csapokat 3%>-os bordói lével beecsetelni, esetleg 
e munkát tavasszal ismételni. 

A peronoszpóra kártételei talán legismerete-
sebbek. Nyár elejétől kezdve a leveleken előbb 
sárgás, majd barna foltok keletkeznek, melyek 
nagyobb hőség által okozott perzselésekhez 
hasonlítanak. A peronoszpóránál azonban a 
foltok megfelelő helyein, a levél alsó részén 
tiszta fehér bevonatokat találunk, melyek min-
den egyéb levélfoltoso4ásnál hiányoznak. A 
foltosodás mindinkább terjed, a levelek meg-
barnulnak, összezsugorodnak, elszáradnak s 
lehullanak, miáltal a tőke sokszor már nyár 
közepén lombozat nélkül áll. A betegség föllép 
a hajtásokon, fürtökön s bogyókon is. A haj-
tásokon ily esetben ólomszürke foltok kelet-
keznek, melyek mindinkább nagyobbodnak, 
miáltal a szervezet hamar elpusztul. Ha a baj 
a már erősebb hajtást érte, úgy az venyigévé 
lesz, de ez esetben azon, a betegségre emlé-
keztető besüppedt foltok keletkeznek, melyek 
a vesszőt szaporítási célokra alkalmatlanná 
teszik. A fürt megtámadtatásánál azon, szintén 
fehér bevonatok keletkeznek ; a kártétel e neme 
ritkább. A bogyó megtámadtatása kétféle mó-
don történik : vagy egész felszinén fakulva, 
összeráncosodik, vagy szürke, majd bama fol-
tok keletkeznek rajta, melyek mindinkább 
nagyobbodnak s a bogyó száradását, majd 
szintén összeráncosodását s pusztulását okoz-
zák. Előbbi alakban a betegség a már majd-
nem teljesen kifejlődött bogyókat támadja meg 
s azok barna rothadását idézik elő ; utóbbi 
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esetben a betegséget a kezdetben jelentkező 
szürke foltok után szürke rothadásnak is ne-
vezzük, mely különösen a még fejletlen bogyó-
kat pusztítja, bár fölléphet későbben is. A 
betegség támadása folytán a tőkék is elgyen-
gülnek, miért a fagy által okozott károk oka 
sokszor itt keresendő. 

A leírt kártételek előidézője a Plasmopara 
viticóla B. et T. nevű gomba, mely a meg-
támadott szervezetekben élősködik. 

A lehullott lombozat elégetése s a szaporí-
tásra szolgáló vesszők gondos megválogatása 
mellett a peronoszpóra elleni védekezés főleg 
a ma már általánosan eszközölt permetezésből 
áll, melyre legtöbb helyen bordói lét, azurint 
vagy Aschenbrandt-féle bordói port használnak. 
Az eljárás szakszerűsége itt igen nagy fontos-
ságot játszik, amiért úgy az anyagok meg-
választására, mint a permetező oldatok elkészí-
tésére, az eljárás keresztülvitelének idejére s 
módjára, szóval a védelem minden egyes körül-
ményére, bár jelentéktelennek is lássék az, 
kiváló siílyt kell fektetni. Amennyiben e mun-
kálatokat igen alaposan már áprilisi levelem-
ben ismertettem, itt azokra nem kell kiterjesz-
kednem. A permetezés által egyéb szőlőbeteg-
ségek ellen is sikeresen védekezhetünk ; e téren 
fölmerülő költségeinket s munkánkat a biztos 
siker gazdagon kárpótolja. 

A szőlőbetegségek fönti ismertetése után 
kitűzött föladatomat tehetségem szerint elvé-
geztem; leveleimet tehát befejezhetem. Vannak 
még gazdasági növények, melyekre ki nem 
terjeszkedtem, úgyszintén létezik még igen sok, 
a figyelemre méltatott növényeken élősködő 
rovar és gomba, melyek leveleimben nem sze-
repeltek. Nyugodt vagyok azonban abban, hogy 
tapasztalataim kellő mérlegelése s a szakiroda-
lom mindenre kiterjedő áttekintése révén mind-

« azt nyújtottam, mire különösen nekünk van 
szükségünk, mit annyival is inkább tehettem, 
miután szakmámat mint tanító is szolgálom s o 
így nemcsak az ismeretet birom, hanem igé-
nyeinket is ismerem. 

Vajha sikerült volna a növényvédelemnek 
saját érdekünkben minél több hívet szereznem 
s kai-társaimat arról meggyőznöm, hogy a 
küzdelemben, melyet ann^i millió ellenség ellen 
az ész fegyvereivel folytatnunk kell, a magyar 
tanítóságra is nagy szükségünk van. Járjunk 
elől a harcban s legyünk azon, hogy minden 
lépésünket lelkes sereg kövesse! 

Mielőtt utolsó levelemet is befejezném, nem 
mulaszthatom el, hogy egyrészt a tekintetes 
szerkesztőségnek, s különösen e rovat vezetőjének, 
kedves munkatársamnak dolgozataim közléseért. 
másrészt tisztelt kollégáimnak munkásságom 
iránt való érdeklődésükért hálás köszönetet ne 

mondjak. Az év folyamán annyi közlés, külde-
mény stb. érkezett be hozzám, hogy azokat 
egyenként nem köszönhettem meg, amiért e 
kötelességemet most teljesítem. 

A természet nagy s igen sokat nyújt; a 
legjelentéktelenebbnek látszó lelet is szíves 
fogadtatásra számíthat s minden e szakmába 
tartozó ügy részemről mindenkoron a lehető 
legjobb, az érdekelt fél és érdekeit előmozdító 
elintézésben fog részesülni. Jövő munkásságo-
mat s törekvéseimet így t. olvasóink szíves 
figyelmébe ajánlom, a múltat pedig tartsuk 
mindnyájan jó emlékezetben ! 

(•GrinádJ Fósch Károly. 

A cukor történetéből. 
Ha valamiről, úgy a cukorról leginkább el 

lehet azt mondani, hogy nem fényűzési cikk az 
ember háztartásában, hanem szükséglet, amelyet, 
ha az emberiség valamikép elveszítene, mind-
nyájunk élete egy csapásra keserűvé, vagy leg-
alább is keserűbbé lenne. Ettől azonban egy 
csöppet sem kell tartanunk, mert a nagy termé-
szetben kiszámíthatatlan mennyiségű cukor van 
elrejtve, amelyet az ember kutató észszel, kitartó 
szorgalommal a saját céljaira mindenkor előállít-
hat. Es mégis volt idő, voltak emberek, voltak 
egész nemzetek, akik előtt a cukor mai alakjá- i 
ban ismeretlen fogalom volt. 

A történelem tanúbizonyságot tesz arról, 
hogy a legrégibb népfajok a cukrot nem ismer-
ték és ehelyett mézzel édesítették meg ételei-
ket. Az ó-kor kitűnő műveltségű népei, a 
görögök és rómaiak, csak művelődésük fény-
korában ismerték meg a cukrot, amit különben 
háztartásukban nem használtak. A görögök, a 
macedón ok a világhódító Nagy Sándor ázsiai 
hadjáratában ismerkedtek meg a cukorra], ezt 
következtethetjük Theoplirastos, a jeles író és 
bölcsész müvéből, amelyben olyan sóról tesz 
említést, amelyik édes és egy növényből magá-
tól keletkezik. Theophrastos édes sója való-
színű, hogy nem volt egyéb, mint a cukornád-
ból keletkezett cukor. 

A föld népei közül tán Ázsia legdélibb részén 
lakó népek élvezhették legelőször a cukort. A 
bámulatos műveltséggel bíró indusok, perzsák 
és arabok eleinte orvosságul használták, később 
azonban már a lakomákon az ételek ízessé 
tételére is alkalmazták. A kalifák történetében 
olvasom, hogy Maskadi Benrittale kalifa kedves 
menyasszonyának Bagdadba való bevonulásakor 
olyan lukullusi lakomát rendeztetett, hogy egy 
óriási teremben fölállított asztalon csupán az 

j asztaldísznek elkészítésére 40,000 kilogramm 
! cukor használtatott föl. Ezen történetkéből 
i következtethetjük, hogy az araboknak elég sok 
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cukruk volt, habár tagadhatatlan, hogy a kép-
zelőtehetség erősen növelte a valót, midőn ily 
óriási mennyiségű cukorról tesz említést. 

Európában csak a XII. század körül kezdik 
jobban-jobban megismerni a cukrot, de annak 
általánosabb használata csak a középkor vége 
felé terjedt el. Az akkori fejletlen kereskede-
lem. a közlekedési eszközök gyarlósága volt a 
legfőbb ok, hogy a cukor kezdetben csak a 
fejedelmi udvarokban volt használatos, úgy-
annyira, hogy egészen a XVIII. század elejéig 
csak a leggazdagabb emberek élhettek vele. Oö o 

Európában a XII. században készítettek 
először cukrot, és pedig Cyprus-szigeten és 
ugyancsak ezen század körül Malta- és Szicilia-
szigeten is megkezdték a cukorkészítést. A 
cukorgyártás igen sokat köszönhet II. Vilmos, 
Szicilia királyának, aki a XII. században egy 
szent Benedek-rendű szerzetnek, kegyes ajándék-
képen, minden oly dolgot adományozott, ami 
a cukor gyártásához szükséges. 

Néhány századdal később a legtöbb cukrot 
Európába a Kanári-szigetekről hozták, ahol a 
kedvező klimatikus viszonyok mellett a cukor-
nád, amelyből a cukrot előállították, szépen 
díszlett. így vándorolt ez a nevezetes kultúr-
növény Ázsia belsejéből nyugat felé. Amerika 
fölfedezése, mint mindenre, úgy a cukorgyár-
tásra is nagy befolyást gyakorolt. Érdekes, 
hogy az új világrészben a» cukornádat nem 
ismerték, azt a bátor lelkű tengerészek hono-
sították ott meg és így szaporodott meg Ame-
rika dórája egy valóban fontos kultúrnövény-
nyel, amelynek az új világrész talaja, éghajlata 
annyira kedvezett, hogy csakhamar — a hide-
gebb tájak kivételével — mindenütt bőségesen 
tenyészett az, úgyannyira, hogy még ma is a 
nyugatindiai szigetek szolgáltatják a legtöbb 
nádcukrot. 

A XVin. századig az emberek csak azt a 
cukrot ismerték, amelyet a cukornádból állí-
tottak elő úgy, hogy annak nedvét mészszel 
való derítés után főzés, párlás által besűrítve, 
agyag- vagy bádogból készített mintákban 
kristályosodni, míg a kristályosíthatatlan ször-
pöt — az úgynevezett melaszt — edényekbe 
lefolyni engedték. 

A természettudományoknak, különösen a 
chemia óriási fejlődésének köszönhető azon 
vivmány, hogy ma már más anyagokból, növé-
nyekből is előállítható kitűnő minőségű cukor. 

A természet három országában a legtöbb 
cukrot a növényországban találhatjuk, míg az 
állatvilág édes termékei közül a tejcukor érde-
mel említést, mint tisztán az állati szerveze-
tek egészséges összműködésének produktuma. 
A szorgalmas méheknek édes mézét tulajdon-
képpen a növényvilág szolgáltatja, miért is a 

mézből keletkezett cukor nem lehet tisztán az 
állatvilág kincse. 

A növényekben úgyszólván mindenütt ott 
találjuk a mézga, a keményítő mellett a cuk-
rot is, mint a víznek és szénnek vegyületét. 
A különféle növények cukortartalmát vizsgálva, 
ugyanis kitűnik, hogy a savtar talmúakban szőlő-
cukor (C12H24O12), míg a kevésbbé savtartal-
múakban az úgynevezett nádcukor (C12H22O11) 
található. Ezen utóbbi cukorfajták erjedésnek 
indulhatnak bizonyos körülmények között, míg 
ellenben a tejcukor, továbbá a „manna" a 
kőrisfák (Fraxinus ornus, F. rotundifolia) ki-
izzadt nedve, amely mint gyenge hashajtószer 
a gyógyászatban nyer alkalmazást,' erjedni 
nem tud. 

Az iparban és kereskedelemben csak a kris-
tályosodott cukor bír jelentőséggel, amelyet 
igen sokféle módon előállíthatunk. Ha vizs-
gáljuk a mazsolaszőlőt, benne kicsiny, mák-
szemnyi fehéres és édes szemcséket találunk, 
ami nem egyéb, mint kristályosodott cukor. 
A fáradhatatlan méhek édes nektárát vászonba 
göngyölve, ha sajtoljuk, cukrot kaphatunk. 
Az iparra, kereskedelemre és a mezőgazdaságra 
a legnagyobb hatást azonban a cukornádból 
készített és a cukorrépából nyert cukor gya-
korolta, amennyiben milliókra menő összegeket 
hozott forgalomba. 

Margraf vegyész volt az, aki a XVIII. század 
első felében fölhívta a világ figyelmét a cukor-
répára, mint olyan növényre, amelyből kitűnő 
minőségű cukrot lehet előállítani s amely a 
nádcukortól semmiben sem különbözik. Néhány 
év elteltével Sziléziában állították föl az első 
répacukor-gyárat, majd Morva- és Csehország-
ban akadt vállalkozó, aki megkísértette az 
újfajta cukor gyártását, de a fejletlen technikai, 
chemiai és mechanikai ismeretek meghiúsítot-
ták kezdetben a cukor enemű gyártásának 
föllendülését. A XIX. században a természet-
tudományok fejlődése azonban segítségére jött 
az iparnak és ma már az Európában gyártott 
répacukor forgalma oly óriási, hogy millió 
métermázsákat tesz ki. 

Magyarországban is tekintélyes helyet foglal 
el az iparban, a kereskedelemben és a mező-
gazdaságban a cukorrépa-termesztés és a cukor-
gyártás. 

A mezőgazdaságra nézve legfontosabb cukor-
répa-fajták a fehérhűsűak közül : az imperiál, 
a Breustedt és a koránérő Vilmorin ; a rózsa-
színű húsú közül legtöbbet ér a quedlinburgi. 
A cukorrépa-termesztésnek hazánkban az a 
legnagyobb hibája, hogy a magyar gazda-
közönség nem fordít gondot arra, hogy a répa-
magot maga állítsa elő, pedig a mostani fóld-
mívelésügyi miniszterünk szavaival élve: „az 
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a másfél millióra mennő cukorrépa-mag be-
hozatalunk intő je^ arra, hogy a gazdaközönség 
a répamag nagyobb arányú termelésére töre-
kedjék, hogy így minél hamarabb emancipál-
hassuk magunkat ezen téren a külföldtől." 

A cukorgyártásra legalkalmasabb, a mostani 
chemiai ismeretek mellett, a cukornád és a 
cukorrépa, de csalódnék az, aki azt hinné, 
hogy csak ezek azok a növények, amelyekből 
cukrot lehet előállítani, mert még számtalan 
olyan növény van, amelynek cukortartalmát 
ki lehet zsákmányolni. 

Legnevezetesebb ilyen cukorkészítésre alkal-
mas növény a cukorjuhar. (Acer saccharinum.) 
Észak-Amerikában már vagy száz éve annak, 
hogy a juharfa nedvéből cukrot tudnak elő-
állítani. Igaz, hogy a juhar-cukortermelés már 
alig érdemel említést, de volt idő (1850.), hogy 
tizenkét millió kiló cukornál is többet hoztak 
forgalomba. A juharcukor előállítása nem is 
oly fáradságos, amennyiben az év első hónapjai-
ban, mielőtt még a természet életre kelne, a 
juhart a törzs alsó részén megfúrják és a kelet-
kezett,lyukba bodzafa-, vagy n idcsövet illesztve, 
a bőven, 4—5 napig folydogáló nedvet össze-
gyűjtve, nyomban. a helyszínén kifőzik és 
kristályosítják. A finomítással nem sokat törőd-
nek, mert sokak előtt becsesebb a kellemes 
mellékízzel bíró barnaszínü nyers juharcukor, 
mint a finomított, amelyeket akár a nádcukor 
helyett lehetne forgalomba hozni, oly fehér. 

Van egy olyan cukortartalmú növény is, 
amelyik a politikában is szerepelt hajdan, s ez 
a cukorcirok és ennek másik fajtája, a chinai 
cukornád. Az amerikai Egyesült-Államok kelet-
kezése előtt tudvalevőleg rabszolgák munkálták O o 
a cukornádat, és ezen barbár, a szeretet taná-
val össze nem egyeztethető rabszolgatartást 
úgy akarták némiképp lerontani, hogy a cirok-

ból iparkodtak nagyobb mennyiségű cukrot elő-
állítani a rabszolgatartás ellenségei. A szép 
remények azonban nem teljesülhettek, mert 
a cirokból nyert cukor kristályosítása nehéz 
föladat. 

Nagy cukortartalmú növények a különféle 
pálmák is, különösen a mézga-pálma, a datolya-
pálma, amelyek nedvét edényekben összegyűjtve 
és kristályosítva, évenként százezernél több 
métermázsa cukrot állítanak elő Kelet-Indiában. 

Érdekes és említésre méltó, hogy a tengeri-
szárból is gyártottak már cukrot és pedig a 
franciák, Toulouse környékén, de az efajta 
cukor nem volt versenyképes. 

Az itt felsorolt növényeken kívül számtalan 
azon növények száma, amelyeknek nedvéből 
több-kevesebb fáradsággal cukrot, lehet elő-
állítani. A cukorgyártás terén legtöbbet még 
mindig a chemiától és a fejlődő mechanikától 
várhatunk; tudvalevő dolog ugyanis az, hogy 
a keményítő és a farost szőlőcukorrá változ-
tatható és lehet, hogy csak a közel jövő kér-
dése az, hogy ezen anyagokból mesterséges 
úton könnyen kristályosodni tudó cukor állít-
ható elő. Ezt bátran remélhetjük is, mert 
hiszen korunkban a természettudományok tö-
kéletesedése oly óriási lépésekben halad előre, 
hogy — amint mondani szoktuk — napjaink-
ban semmi sem lehetetlen. Mindezt megfon-
tolva, lehetséges, hogy igazuk lesz és reményük 
teljesülni fog azoknak, akik a chemia haladá-
sára gondolva az,t állítják —• amint egy ide-
vágó szakkönyvből olvasom — hogy unokáink 
egykor cukorszükségletüket nem Kelet-India 
cukorültetvényeiből, vagy a mi répaföldjeinkről 
fogják fedezni, hanem talán a fürészporból, a 
fürészmalmok forgácsaiból, vagy éppenséggel a 
fölaprózott kerítéslécekből fogják azt előállítani. 
' (Szarvas.) Némethy Kálmán. 

Csepregliy Endre jubileuma. 
November 12-én új, fényes hajlékba költö-

zött át a kiskúnfélegyházi állami tanítóképző-
intézet. A régi, tisztes falak közül Csepreghj 
Endre igazgató vezette át ide. Az intézet eme o o 
felavatási ünnepélye jubiláris alkalom is volt. 
Az igazgató 42 éves szolgálatát ünnepelte a 
fényes közönség. 

Kis-Zomborban mint néptanító kezdette 
pályafutását ; az élet delelőjén már a tanító-
képző élére került. A hosszú pályafutás ki-
magasló vonása, hogy a földmíves-nép gazda-

sági oktatásával foglalkozik önszántából, s tel-
jesen önzetlenül. Itt, ezen működési területen 
találja őt Darányi miniszter ezirányú országos 
akciója, s azóta ezen akció lelkes munkása. 

Működését jellemzi nemcsak az, hogy a 
kiskúnfélegyházi gazd. egyesület és a szom-
szédos gazdakörök tisztelegnek jubileumán, 
hanem az is, hogy a földmíves-nép érdekeit 
szívükön viselő emberbarátok önkéntes ado-
mányokból alapítványt létesítenek neve alatt 
s működésének emlékére ; az intézetnél helyezik 
el, hogy kamataiból a gazdasági téren kiváló 
tanulók jutalmaztassanak. 
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Csepreghynek jelzett irányú tevékenységét 
élénk világításba helyezi Magyar Kázmér föld-
míves-iskolai tanfelügyelő levele, melyet az 
ünnepély alkalmából hozzá intézett s melyet 
egész terjedelmében közlünk : 

„Csepreghy Endrét, az igazgatót és érdemeit 
mások méltányolják; hivatott, avatott emberek. 

Én Csepreghy Endrével, a tanítóval óhajtok 
foglalkozni. Ezzel a látszat szerint rendes 
sablonban mozgó egyéniséggel ; de akinek a 
munkássága, munkásságának eredménye az át-
lagos vonalon jóval felül emelkedik. 

Kedves modorú, nyugodt, szelid, egyenes 
lelkű embernek ismerik, akik ismerik. De 
rendszerint nem ismerik eléggé. Mert diplo-
mata is. Egészen a Talleyrand-féle stílusból 
való. 

Két hatalmat szolgált és szolgál egyszerre. 
(A kultusz és a földmívelésügy is a magáénak 
vallja.) Csakhogy Talleyrandnál is külömb. 
Nem szorul rá, hogy az egyik fél érdekeit a 
másik előnyére kijátsza. Sikere enélkül is biztos. 

Rá való nézés szerint nem régen, naptár 
szerint bizony elég nagy ideje már, hogy mint 
fiatal kezdő néptanító „a messze pusztákon" 
tanítja az iskolás gyermekeket ; de már ugyan-
ekkor odaszegődik a szegény földmíves elem 
mellé segítő társul, buzdító, fölvilágosító apos-
tolnak, az anyagi érdekek és a lelkiek és er-
kölcsiek munkálása okából. Lelki szüksége viszi 
erre a nemes és teljesen önzetlen működésre. 
Eszköze nincs más, mint a természet háztartá-
sának nyitott könyve ; abban tanulmányoz és 
szedi össze as alap és örök igazságokat, melyek 
a tájékozatlanság, az elfogultság, az elmara-
dottság gyógy- és segítőszerei. Ezekkel indul 
apostoli útjára. 

Nem volt úttörő. Már voltak elődjei, akik 
fölismerték a szegény nép, különösen a föld-
míves elem sokféle jaját, baját, s fölismerték 
a felnőttek oktatásának égető szükségét, föl-
ismerték és meg is indultak a cél felé. 

Csakhogy: nehézkes természet, bizonyos fokú 
gyanakvás, zárkózott kedélyvilág s borongó 
lélek a szegény ember portáján a tüske-kerités ; 
bizalmatlanság a kis kapu retesze. 

És Csepreghy elődjei itt meg is rekedtek. 
De a fiatal tanító egyéniségében, hangjában 

és szavában varázserő rejlett, mely a reteszt 
kezelni tudta. Behatolt a szegényes portára ; 
a laboda helyett ha nem fakadt is mindjárt 
virány a lába nyomán, de a főzelék plántája j 
meghonosodott. A tüske-kerítés orgona és jáz- | 
min bokrokká változott át. 

Ez volt Csepreghy Endre működése fiatal, j 
kezdő korában, s ezt a működési tért ma sem 
hagyta el. Sok, sok ember szerencséje ez. De 
még többnek szerencséje, hogy Csepreghy 

Endre nem egyedül működött. Tényei buzdítok 
voltak, sokan utánozták, egész tábor kerekedett 
nyomdokán. 

Hát ezelőtt a Csepreghy Endre tanító úr 
előtt állok én meg gondolatban most is. 

Szólok hozzád, üdvözöllek igaz áhítattal, 
szorítok veled kezet magyar barátsággal. 

„Isten éltessen Csepreghy Endre, te igaz 
néptanító ! " 

Kézfogásomban érzed-e a földmíves ember 
kérges tenyerét ? . . . Melyet a hála melege 
szorít a Tiédhez ? 

Érzed-e, hogy most nemcsak neked szólok ? 
Az egyén tűnni kezd előlem. A fogalom lép 

helyébe, melyet Te testesítesz. Üdvözletem 
azokat a lelkes tanítókat keresi föl, akik a 
kötelesség szoros határvonalain túl is önzetlen 
barátjai, jóltevői, igaz, valódi tanítói a derék 
magyar népnek ! ! 

Nem gondolom, hogy a helyzet és a pillanat 
magasztos összhangjából kirína emez én egy-
szerű üdvözletem. 

A fölavatott új csarnok, a tanítóképző-intézet 
otthona. Mi az intézet célja ? Néptanítók ne-
velése által a népérdek szolgálta. 

És ezt a hivatást bizonnyal fényes ered-
ménnyel fogja teljesíteni. Nem lehet másként, 
mikor a vezetés szövétnt' olyan egyéniség 
tartja kezében, mint Te va -ki a népéletet 
alaposan ismered, s a tanítójelöltek nevelését 
ezek igényeihez alkahnazottan intézed ! 

Neveljen hát ez az intézet sok kiváló nép-
tanítót; olyanokat mint Te voltál és Te vagy. 
Egészen. Az élet, a hivatás terhét hajlani kezdő 
korban is olyan rugalmas erővel hordozzák 
mint Te. Azok se öregedjenek meg soha ! 

Valódi néptanítók sokasága gazdagítsa ezt 
a hazát. Szálljon működésűkre áldás ! Közöl-
tessék velük az alkotás ereje, hogy csak át-
menetileg legyenek ama két hatalmat s/.olgáló 
diplomaták. Az iskolai oktatást, nevelést sike-
rüljön végezniök akként, hogy annak ered-
ménye a felnőttek oktatására nézve a néptanítót 
és működését fölöslegessé tegye ! 

A magyar géniusz őrködjék fölöttetek!" 
K. 

Gazdasági Tanácsadó. 
E. M. Versec. A Kísérletügyi Közlemé-

nyekből a ministérium a felesleges számban 
levő egyes példányokat küldi meg az ezért 
hozzá fordulóknak. Teljes évfolyamokat csak a 
készlet nagyságához mérten küld. Ezért nem 
tudhatom biztosan, hogy eredménnyel fog-e 
végződni közbenjárásom. — 15. K. 1. Bajzák 
Károly (Martonos, Bács-Bodrog m.) tanítókolle-
gánk a szőlőtörköly eltartására vonatkozólag 
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a következőket közli: „Tessék a törkölyt jól 
letapostatni, a tetejére ujjnyi vastagságban 
szalmát (vagy falevelet) hinteni, ezt mintegy 
arasznyi vastagságban polyvás sárral megsimí-
tani s akkor a törköly tavaszig is eláll. A ki-
főzött törkölyről a víz lecsurgatandó. " — Az 
eredeti Langshan-baromfitörzs megszerzése 
végett forduljon Hreblay Emil állattenyésztési 
kir. felügyelőhöz, a „Baromfitenyésztés" szer-
kesztőjéhez (Budapest, Földmív. minisztérium), 
aki szívesen szolgál útbaigazítással és ismeri 
az összes eladókat, illetve baromfikereskedéssel 
foglalkozó tenyésztőket. — Sz. S. Puszta-
Szent-Mihály. Forduljon kérelmével lehetőleg 
december hó 10-ig a földmiv. ministeriumhoz. 
A kérvényre, melyet az iskola gondnoksága 
állítson ki, egykoronás bélyeg kell. Azt, hogy 
melyik faiskolából fogják megkapni a gledicsiát, 
csak bízza a minisztériumra. Jó lesz megjelölni, 
hogy mily célra kell az, mekkora területre, s 
ha esetleg nem kaphatnák meg ingyen a cse-
metéket, úgy kérjék azokat a lehető legked-
vezőbb árban. A gledicsia-csemeték piaci ára 
— tudomásunk szerint — 10 kor. ezrenként, 
tehát nagy összegről itt nem lehet szó. — 
I). J. Maros-Szentkirály. Ha nem is ingyen, 
de igen kedvezményes árban megkaphatják az 
említett fákat. A kérvény úgy szerelendő fel, 
mint azt fennebb említém (Sz. J . jelzés alatt) 
s a földmív. miniszter úrhoz címezendő. — 
N. J. Orosháza. Kérelmének legnagyobb saj-
nálatunkra nem tehettünk eleget. Az említett 
szakmunkájáról — mely állítása szerint kezdő 
kertészek és tanítók részére hasznos kézikönyvül 
szolgáland — nem emlékezhetünk meg az 

O. O 
Irodalom rovatban, mert a kérdéses munkát 
rovatvezetőnk mai napig, tehát lapunk zártáig, 
nem kapta meg. — Sz. J. Kánya. Miután 
nem tudjuk, bogy mivel pörkölte ki hordóját, 
nem mondhatunk véleményt. Azonban abból, 
hogy azt állítja: „a pörkölt szénszag erősen 
érzik", azt következtetjük, hogy a hordó bel-
seje megégett. Erre mi az orvosság ? Első 
sorban ]s a hordót jól ki kell szellőztetni, ha 
ez nem segítene a bajon, gyújtsunk egy kis 
ként (einschlag) a hordóban, zárjuk le 12—24 
órára, aztán mossuk ki jól a hordót s egy 
kevés spiritnssz.il égessük ki. A hordó azután 
ismét jól kiöblítendő s igen valószínű, hogy 
ez eljárással el fogja veszíteni a „pörkölt" 
szagot. — Sz. K. Rába-Szt-Mihály. A galamb-
trágyát komposzt-trágyával, vagy ennek hiá-
nyaban földdel keverten a konyhakert trá-
gyázására célszerű felhasználni. Ezt azért 
ajánljuk, mert a galambtrágya igen értékes és 
igen hatékony trágya, mely jobban érvényesül 
a kertben, mint a szántóföldön. Természetes 
dolog azonban, hogy a szántóföldön elszórva, 

szintén igen hasznosan fog érvényesülni. 
K. F. Hencse. Kérvénye még a f. év január 
elején nyert elintézést oly formán, hogy „K. F. 
ref. tanító, Hencse, Tolna m., vasúti állomás 
Nagy-Dorogh" címre 109.425/1378. szám alatt 
10 filléres kedvezményes árban 10 drb szilva-, 
20 drb kajszin-, 30 drb őszibarack-, 10 drb 
cseresznye-, 15 darab meggy- és 30 darab 
mandulafa. küldetett el a tihanyi áll. faiskola-
telepről, 118. tételszám alatt. Ezeket tehát 
meg kellett kapnia. Jó volna kérdést intézni 
emiatt a tihanyi telephez. — V. J. Kűn-
Szent-Miklós, L. S. Ekei és R. M. Melence. 
1. Szőlővesszőkért, gyümölcsfa-csemetékért és 
méhészeti eszközökért közvetlenül kell folya-
modni a földmív. minisztériumhoz. A kérvényre 
— melyben megemlítendő, hogy milyen célra 
milyen mennyiség és fajta szükséges — egy 
koronás bélyeget tegyenek. A kérvényt lehet 
— de nem feltétlenül szükséges — a község 
elöljáróságával láttamoztatni. Jó lesz a kér-
vényben megemlíteni, hogy amennyiben nem 
kaphatják ingyen, úgy kedvezményes árban 
kérik a vesszőt, illetve fát etc. — 2. A sima 
szőlővessző ára 8—24 korona között váltakozik 
ezrenként. — 3. Szőlővesszőt minden tanító 
kaphat, tekintet nélkül arra, hogy mily vidé-
ken, síkságon-e, vagy hegyvidéken lakik. 

Gazdasági irodalom. 
— „A tejgazdaság gyakorlati kézikönyve" 

cím alatt Sierbán János orsz. tejgazdasági m. kir. 
felügyelő és dr. Koerfer István földtnívelésügyi 
minisztériumi fogalmazó tollából sajtó alatt 
van egy könyv, mely tartalmazni fogja a tej 
legcélszerűbb földolgozásának és leghasznosabb o O _ ~ 
értékesítésének módszereit és már irályánál 
fogva is egyenesen a kisgazda céljait kívánja 
szolgálni. Föltárja a tejgazdaság terén beáll-
ható hiányokat és megfelelő utat és módot 
ajánl azok gyors orvoslására. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület könyvkiadó vál-
lalata arról, hogy ezen népszerűen megírt 
hasznos kézikönyvből hány példányt nyomasson, 
már jó előre tájékozva óhajt lenni, fölkéri az 
érdeklődőket, hogy megrendeléseiket már most 
küldjék be. A könyv ára 1 korona lesz. amely 
összeg előre küldendő be. O 

V e g y e s e k . 
— Spárga télen. A spárgakedvelők és akik 

abból jó hasznot óhajtanak látni, csekély költ-
séggel elérhetik azt, hogy spárgát élvezhetnek 
vagy értékesíthetnek egész tél folyamán s így 
a spárgáért rajongóknak nem kell, hogy vár-
janak április utoljáig, hogy azt a tavasz} csálé-
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kony napsugarak bujtassák ki a földből, mikor 
oly könnyű szerrel előbb is lehet spárgát elő-
állítani. A spárga-telepen egy bizonyos nagy-
ságú területen, ahol az erőteljes spárgagyöke-
rek pihennek, 60—70 centim, szélességű és 
ugyanannyi mélységű árkot ásunk; természetesen, 
hogy a terület nagysága a körülillesztendő deszka 
méretéhez alkalmazandó azért, hogy a deszkák 
megerősítéséhez szükséges cövekeket pontos 
méretekben rakhassuk le, ezen méretet szem 
előtt tartva, bármily nagyságú területet elő-
készíthetünk a spárga hajtatására. Ha már az 
árokkal elkészültünk, a karók pontos leverése 
után 30 cm. szélességű deszkákkal körülszö-
gezzük oly módon, hogy a deszka a föld színe 
fölé jöjjön ; most ezen bekerített területet 
vigyázattal fölássuk, hogy a spárgagyökereket 
meg ne sértsük. Ha már most a fönnt leírt 
munkákkal teljesen rendben vagyunk, a spárga-
ágy fölé készített keretet letakarjuk jó erősen 
deszkákkal és úgy az árkot, mint a deszkával 
letakart spárgaágyat megrakjuk jó szalmás 
friss lótrágyával ; természetes, az időjáráshoz 
alkalmazkodva tesszük ezt ; ha hidegebb az 
idő, a trágyát vastagabb rétekben alkalmazzuk, 
mert minél melegebb az ágy, annál előbb 
jelentkeznek a hófehér és szálkátlan spárga-
hajtások, melyeket külön letakarni fölösleges, 
mert a deszkával, trágyával befödött ágyban 
elég a sötétség arra, hogy a spárga-hajtások 
harmatgyengévé fejlődjenek. Az így előkészí-
tett ágyban a hajtásokat 30—35 cm. hosszú-
ságig meg lehet nevelni ; fás része nincs, 
sokkal finomabb a tavaszi szeles napok által 
agyonkeserített spárgánál, tehát fele cukorral 
is jobb, finomabb az így előállított spárga, 
melyet kevés trágyafölújítással egész télen át 
élvezhetünk. 

— Evötakarmány adagolása. Szárazon-e 
vagy nedvesen ? Ez a kérdés. Az erőtakarmá-
nyokat moslékban vagy másféle hígított alak-
ban adagolni nem célszerű. Maga az állat is 
szemlátomást szívesebben csemegézi a száraz 
abrakot, s nyálával alaposan fölkérődzi azt. 
Hátránya még a nedves adagolásnak, hogy 
könnyen áll be savanyodás, továbbá könnyen 
fejlődnek éles szagú illékony anyagok, melyeket 
még a tej is fölvesz. Ilyen névszerint a repce-
pogácsa. Mindezen okoknál fogva, kivált ké-
rődző állatoknál föltétlenül előnyösebb az ab-
rakot száraz alakban nyújtani. 

— Aloinszalma szecskázása. Az alom-
szalmát is ajánlatos szecskázni, mert így 
35—40%-ot lehet megtakarítani. Másik előnye, 
hogy a vizeletet jobban fölszívja és így am-
moniakban a veszteség kisebb. A trágya táp-
dúsabb és az istálló levegője jobb marad. 
Továbbá könnyebb az istállótisztítás, a trágya-

dombon jobban elkeveredik és hamarább meg-
ülepszik a trágya s kocsira föl- és lerakása is 
könnyebb s a földön is hamarabb szétteríthető. 
Alászántása is egyenletesebb és könnyebben 
oszlásnak indul, mert egyenletesebben elkeve-
rődik és így a tápanyagok rendszeresebben 
megoszlanak a földön. 

— Téliszántás. Télen át a rögöket a ned-
vesség és fagy fölaprózza s így új tápsókat 
fejleszt. A laza talaj a csapadékból is többet 
tud fölvenni. Ilyenkor a mély szántás nem árt 
meg, mert az új réteg tavaszig kiérik termé-
kenyre. A föld korai időnyíláskor rendelkezé-
sünkre áll. Fölhasználhatjuk jól a munkátlan 
időt s foglalkoztatjuk cselédeinket és állatjain-
kat. A friss trágyát is veszteség nélkül hasz-
náljuk el, ha mindjárt alászántjuk. így tehát 
külön áldozat nélkül javítjuk talajunkat. 

— Mennyit tojhat egy tyúk egész életé-
ben. Általánosan az a nézet van elteijedve, 
hogy a tyúk egész életében legfeljebb 600 
tojást tojhat. A francia és német szaklapok 
ezen nézetet megcáfolni igyekeznek s példákat 
hoznak fel. így az egyik szaklap azt írja, 
hogy a Créve-Goeur-kakas és a Cochintojótól 
származó ivadékok közül egy tojó 4'/a év alatt 
535 tojást tojt és levágatás után még 300 

! apró tojást és tojáspetét találtak benne. Egy 
i másik ilyfajta tyúk 647 darab tojást tojt öt 

év alatt s a tyúk most is oly egészséges, 
hogy még több évig remélik mint tojót meg-
tarthatni. 

— A formalin mint fertőtlenítő szer. 
A formalin igen alkalmas fertőtlenítő szer s 
bármiféle tárgyakat lehet vele fertőtleníteni, 
mert a betegség csíráinak nemcsak a fejlődését 
akasztja meg, hanem meg is öli a csirákat. 

' A szobapadló vagy más hasonló felületek (tyúk-
ólak, méhkaptárak és efféle) fertőtlenítéséhez 
elég, ha ezen tárgyak hígított íormalin-oldattal 
(1 evőkanál formalin- és 1 liter vízből álló 
keverékkel) lesuroltatnak. Ilyenképpen lak-
lielyiségeket, betegszobát, iskolahelyiséget, is-
tállókat, állatszállító-kocsikat, sertés- és tyúk-
ólakat, méheseket, hal- és vadelárusító helyeket 
stb. stb. sikeresen lehet fertőtleníteni. 

Tartalom : Alakítsunk szövetkezeti gabonaraktá-
rakat. Fodor Ignác. — A tej kezeléséről. Steg millier 
Mariska. — A hazánkban termő mérges növények. 
Wagner János. — A tenyészállatok kiválasztása. Nagy 
Kálmán. — Növénykórtani levelek. (Három képpel.) 
Posch Károly. — A cukor történetéből. Némethy Kál-
mán. — Csepreghy Endre jubileuma. (Tárca.) K. — 
Gazdasági Tanácsadó. — Gazdasági irodalom. — 
Yegyesek. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és tan í tóképző - in téze tek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megkü ldése i rán t i fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügyelő által l á t t amozo t t 
községi előljárósági b izony í tvánnya l együt t , a „Néptan í tók 
Lapja" szerkesztősegéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u tolsó pós ta vi lágosan ki i randó. 

E lő f i ze t é s i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre e lőf izetés t nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k á r szabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóér t , minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n ' m i n d e n k i ál tal k iszámítható h i rde tés i d í j e lőre k ü l d e n d ő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d r é szé t 
tevő pe t i t nyomás i i és egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, t . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

LCéziratoltat n e m a d u n k v i s s z a . 

A népoktatás reformja. 
Dr. Berzeviczy Albert vallás- és közok-

tatásügyi miniszter f. hó 3-án megjelent 
józsefvárosi választói közt, ahol a 
Józsefvárosi Kör elnöke melegen üdvö-
zölte ő nagyméltóságát, akinek ez alka-
lommal jól sikerült arcképét is kifüggesz-
tették a kör képesszobájában. 

Az üdvözlés és ováció után dr. 
Berzeviczy Albert miniszter emelkedett 
föl szólásra és hosszabb beszédet mon-
dott, melyben nyilatkozott a népoktatás 
reformjára vonatkozó törvényjavaslatról 
is. A miniszter beszédének ezt a részét, 
mint minket közelről érdeklőt, az aláb-
biakban lehetőleg szó szerint közöljük. 

„A népoktatási közoktatás tárgyában 
benyújtott törvényjavaslatom — mon-
dotta dr. Berzeviczy Albert miniszter — 
általában a magyar közvéleményben 
eléggé kedvező fogadtatásra talált, habár 
olyanok, akik adott viszonyainkkal és erőink-
kel kevésbé skrupulózusan számolnak, keveslik 
rendelkezéseit; egyébiránt mindig elis-
mertem és hangsúlyoztam, hogy ez a 
minimuma annak, amit követelnünk kell, 
bár azzal a nevetséges inszinuációval 
szemben, mintha e javaslat nemzeti 

szempontból visszaesést jelentene, könnyű 
bebizonyítani, hogy 1868 óta soha még 
törvényt nem hoztunk, mely az állami és 
nemzeti érdeket iskolai téren ily hathatósan és 
messzemenőleg érvényesítette volna mint ez. 

A nemzetiségeknek egyes agitátorok 
által félrevezetett csoportjai és a nem-
zetiségi sajtó bol- és külföldön valóságos 
háborút indítottak a javaslat ellen s 
harcba hívják ellene a müveit világ 
humánus közvéleményét. Hogy ebben a ja-
vaslatban jogtiprás, elnyomás, erőszakos 
magyarosítás nincs s hogy azzal csak 
azoknak van okuk szembeszállni, akik nem 
csak e javaslatnak álláspontját, de fönn-
álló törvényeinket is megtagadják és nem 
akarják, hogy az elemi iskolát végzett 
nemzetiségi gyermekek anyanyelvük mel-
lett magyarul is megtanuljanak, azt 
bizonyítani is fölösleges. De teljesen 
informálva vagyok affelől is, hogy a 
Magyarországon lakó nemzetiségek nagy 
tömegei — amelyeket az izgatás eddig 
félre nem vezethetett — épenséggel 
nem irtóznak a tervbe vett reformtól, 
sőt kívánják gyermekeik saját érdekében, hogy 
azok magyarul megtanuljanak; e tekintet-
ben tapasztalataim is vannak s Mára-
maros és Bereg megyék értelmiségének 
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nemzetiségi különbség nélkül való haza-
fias állásfoglalása is igazolja ezt. 

Nagyon óhajtandó volna, vajha a 
parlamenti helyzet megengedné, hogy 
mielőtt ennek az országgyűlésnek napjai 
meg lesznek számlálva, ez a javaslat 
törvénnyé válhatnék s ezzel véget vet-
nénk oly agitációnak, mely valóban nem 
hazafias célokat szolgál. Egyébiránt bár-
mit hoz a jövő, e reform szükséges és 
sürgős voltáról meg lévén győződve, annak 
létrejöttét sürgetni fogom, akár a minisz-
teri székben, akár a képviselői padokon 
foglaljak helyet." 

Kétezer könyvtár. 
Ünnepet ül a nemzeti kultúra. Az 

ország kultúrájának legfőbb őre: Berze-
viczy Albert dr. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter immár föltárta a magyar 
ifjúsági irodalom és költészet ragyogó 
kapuit, hogy a nép millióinak serdülő 
ifjúsága megismerje és élvezze Arany, 
Petőfi, Jókai, Tompa, Vörösmarty és a 
többi nagy íróinknak az ifjúság lelki 
világához mért halhatatlan műveit. Alig 
pár hete, hogy kimondotta a miniszter, 
hogy egyszerre óhajtja az egész ország-
ban a népiskolai ifjúsági könyvtárakat 
fölállítani, és ma már arról adhatunk 
hírt, hogy az óhaj tet té vált és a mi-
niszter kétezerszázkilencvenhat könyvtárt 
már meg is rendelt az állami és álla-
milag segélyezett községi népiskolák 
számára. 

A kultuszminiszter rendelete a nem-
zeti kultúra történetében fordulópont. 
A magyar iíjusági irodalom nagyarányú 
föllendülésének és a magyar népiskola 
nemzeti szellemben való megerősödé-
sének fordulópontja ez. Méltó arra, hogy 
a magyar tanítóság hálásan lelkébe vésse. 

Micsoda kincsesház lesz ezentúl min-
den állami elemi iskola ! Több mint 
kétszázezer kötet könyv forog a kis 

iskolás gyermekek kezében! Minden is-
kola megkapja a helyi viszonyainak meg-
felelő könyvtártípusokat. A legtöbb 
helyen az első típusú könyvtár, szám 
szerint: 1572 terjeszti áldásait, azután 
a második típusú: 373 és végül a har-
madik típusú: 251 könyvtár! A magyar 
könyvesház ily nagyszámú könyvtár egy-
szerre való szervezését eddigelé nem 
ismerte. 

Berzeviczy kultuszminiszter, mint a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsának volt elnöke, mélyen á t -
érezte, hogy a nép művelődése első 
sorban a jó könyvek út ján fejleszthető. 
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a nép-
könyvtárak rohamos terjesztésével. Nem 
csoda, hogy mint kultuszminiszter, hiva-
tali elődjének: Wlassics volt miniszter-
nek a népiskolai ifjúsági könyvtárak 
szervezésére vonatkozó kezdeményezé-
sét energikus kézzel ragadta meg és 
dűlőre vitte. Pedig rendkívül nehéz és 
körűiményes tárgyalások előzték meg e 
nagy akciót. 

A miniszter előbb a kir. tanfelü-
gyelőktől pontos adatokat kívánt arról, 
hogy hány iskola számára rendelendők 
meg az egyes könyvtár-tipusok ; mennyi 
fordítható e célra a beiratási díjakból 
és mennyi pótolandó államsegéllyel, és 
végül hány iskola részére kell tisztán 
államsegítséggel fölállítani az ifjúsági 
könyvtárakat. A kir. tanfelügyelőktől 
beérkezett kimutatások a legbehatóbb 
tanulmány tárgyává tétet tek. 

Örvendetes, hogy minden államsegély 
nélkül tisztán a beiratási díjakból: 1122 
iskola szerezheti be az ifjúsági könyv-
tárt . Érdekes, hogy ezek közül Bereg 
vármegye a legtöbb könyvtárt, szám-
szerint: 67-et saját erejéből tudja be-
szerezni; azután következik Bihar és 
Nyitva vármegye 55 könyvtárral, Há-
romszék vármegye ötvennél és csak ezután 
jő Pest megye 46 könyvtárral; amelyek 
szintén tisztán a beiratási díjak összegé-
ből szerezhetik be a könyvtárt. 
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Az ideális állapot az volna, ha a 
többi vármegyék is követnék Bereg 
és az említett megyék példáját, mer t 
nem tekintve azt, hogy az állami iskolai 
gondnoksági utasítás 22. §-ának 6. pont ja 
értelmében a beíratási díjak első sorban 
az ifjúsági könyvtárakra fordítandók, 
maga az a körülmény, hogy a gyermek 
szülője egyenesen erre a célra fizeti be 
a beiratási díjat, — ezt az összeget a 
valódi rendeltetésének kell visszaadni. 

Ezért helyesen utasí t ja a kultusz-
miniszter most kiadott rendeletében 
az állami iskolák igazgatóit, illetve 
tanítóit, hogy az ifjúsági könyvtárak 
árának törlesztésére az arra első sorban 
rendelt beiratási díjak fordíttassanak 
s csak ahol beiratási díjak vagy egyáltalán 
nem szedhetők, vagy le vannak kötve 
más régibb, de csakis miniszterüeg en-
gedélyezett tudományos folyóiratok és 
egyéb megrendelések törlesztésére, vagy 
végre nem elegendők arra, hogy a meg-
felelő V« résznyi törlesztési összeget 
fedezzék: csak ott kérelmezhető állam-
segély s csakis oly mértékig, hogy az 
államsegély a beiratási díjak erre for-
dítható összegét a törlesztési ár V«-ára 
egészítse ki. 

Egyáltalán arra kell törekednie az 
iskola igazgatójának, illetve tanítójának, 
hogy amennyire csak lehetséges, minél 
rövidebb idő alatt úgy törlessze a 
könyvtárak árát, hogy az igénybe veendő 
államsegély évről-évre kevesebb legyen. 
Ezzel fokozza a könyvtár iránt való 
érdeklődést és utat-módot nyújt a 
könyvtár minél gyorsabb gyarapodására. 

Részint a beiratási díjakból, részint 
államsegélyből 588 iskola törleszt-
heti a vételárösszeget. Sajnos, hogy 
447 iskolának tisztán államsegélyre van 
szüksége, hogy az ifjúsági könyvtárt 
fölállíthassa s bármi más törlesztési 
forrás nem áll rendelkezésére. 

Kicsiny számmal ugyan, de mégis 
vannak oly iskoláink is, amelyek azon-
nal kifizethetik a vételár egész összegét. 

Érdemesek arra, hogy följegyezzük. 
Ilyenek: a magyar-pécskai; a budapesti 
M. Á. V. el. isk. ; a bolyai (Nagy-Kükül lő 
m.); a zalaegerszegi; a zalalövői; a nagy-
miMlyi áll. el. iskolák. 

Akadtak Mecenások is, akik a kultusz-
miniszter nagyfontosságú akcióját meg-
értve és ennek hatása alatt állva föl-
ajánlották, hogy megajándékozzák a 
hozzájuk közel álló iskolát egy-egy 
ifjúsági könyvtárral. Gróf Eszterliázy 
János a nyitra-újlaki községi iskola 
részére megrendelte saját költségén az 
első típusú könyvtárt. A zemplénmegyei 
kelecsényi iskola könyvtárát a megye-
beli magyarnyelv- és népnevelés-ter-
jesztő egyesület ál l í t ja föl. Szatmár vár-
megyében a könyvtárállítás eszméjét 
különösen a megyei Széchenyi-társulat 
propagálja, A székesfőváros közoktatás-
ügyi bizottságában pedig dr. Havas 
Rezső, a hazafias akciók e fáradhatat-
lan harcosa, kívánta a népiskolai könyv-
tárak rendszeresítését. 

Íme, megjelölve az út, amelyen ha-
ladva, a társadalmi téren is nagy és be-
cses eredményeket lehetne elérni az ifjú-
sági könyvtárak szervezésével. Menynyire 
megkönnyítené az ifjúsági könyvtárak 
kibővítését egy-egy társadalmi akció ! 

Erős a meggyőződésünk, hogy ez az 
akció nem fog sokáig késni. Az ifjú-
sági könyvtárakat a kultuszminiszter 
rendelete értelmében 1905. év április 
hó 30-ig kell átadni a közhasználatnak. 
Fontos pillanat lesz ez! A legutolsó 
oláh faluban is, ahol állami elemi iskola 
van, egyszerre kibontja szárnyait a 
magyar kultúra és melengeti kebelén 
a serdülő ifjúságot. 

Méltó arra — amint azt a kultusz-
miniszter el is rendelte — bogy ünne-
pélyesen adassék át az ifjúsági könyvtár 
a közhasználatnak. Az ünnepély rövid, 
egyszerű és olyan legyen — így szól 
a kultuszminiszter rendelete — hogy az 
ügy fontosságához méltó ós maradandó 
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emléket hagyjon a fogékony ifjúság 
lelkében. 

A magyar tanítóság bizonyára átérzi 
a kultuszminiszter szavainak mélységét. 
Nem a külső csillogás, nem a nagy-
hangú ünnepség méltó az ifjúsági könyv-
tárak szervezésének nagy akciójához; 
hanem a tanítóság őszinte, benső, igaz 
lelkesedése és ama buzgó törekvése, 
hogy az ifjúsági könyvtárak a nép-
művelődésnek új erőforrásai legyenek. 

Magyar iskolák a magyar iparért. 
A napokban egy rendkívül érdekes 

cikket olvastam az egyik fővárosi napi-
lapban. „Iparpártolás az iskolákban" 
címen azt fejtegette Fodor Lajos, a cikk 
írója, hogy a magyar iskolák tervszerű 
iparpártolással évenként 30—40 millió 
koronát játszva jut tathatnának hazai 
iparosainknak. 

Azután fölemlítette a késmárki áll. 
polgári és felső kereskedelmi iskolát, 
amely ez eszmét már a gyakorlatban is 
megvalósította. Az igazgató, a tanári 
testület és az ifjúság magyar szövetből 
készült ruhát visel, magyar gyártmányú 
iskolaszereket használ stb. S ezt oly 
módon teszik, hogy a tanári testület 
akcióját sem félremagyarázás, sem meg-
gyanusítás, sem másféle nehézség nem 
korlátozza. Fölemlíti továbbá a cikk 
írója, hogy ezt a példát a belényesi 
gör. kath. gimnázium internátusa is kö-
vette, amennyiben 150 tanulója részére 
magyar gyártmányú ruhát csináltatott. 

Mindez annyira életbevágó cseleke-
det, hogy érdemes vele komolyan fog-
lalkozni s követendő például az összes isko-
lák figyelmébe ajánlani. 

Addig is tehát, amíg a derék kés-
márki testület fölvilágosító körlevele 
napvilágot lát — amely a módokat és 
becses részleteket fogja megismertetni — 
szükséges az alábbiak elmondása. 

Magyarországnak életkérdése a ma-
gyar ipar megteremtése. Mindent el 
kell követnünk arra nézve, hogy, ahol 

csak lehet, magyar gyártmányú cikke-
ket vásároljunk. Úgy kell tennünk, mint 
azoknak a fanatikus magyar hazafiak-
nak, akik inkább nem vásárolnak, mint-
sem hogy külföldiért adják oda a pén-
züket. 

Tegyünk tehát mindnyájan úgy, amint 
ifjú Körösi József, a fővárosi statiszti-
kus fia, aki minden körülmények között 
csak honi iparcikket vesz. Maga vásá-
rolja meg a honiposztót, a magyar 
gombot, a bélésnek valót, annyira, hogy 
még a cérna is magyar a ruháján.. 
S Körösi ezt nem különösködésből, nem 
feltűnésből, hanem igazi magyar vir-
tusból teszi, mert tudja, hogy csak úgy 
lehet magyar ipart teremteni s a kis-
iparost a kivándorlástól megmenteni.. 

Körösihez hasonló módon cselekszik 
Beák Lajos marostordai kir. tanfelügyelő, 
aki csak olyan külföldi cikket vásárol, 
amit idehaza nem tudnak előállítani. 
Egyébként ő raj ta is, a házában is 
minden tárgy honi. 

De nemcsak egyesek, hanem tes tü-
letek, városok is találhatók már, ame-
lyek a magyar iparpártolást tettekkel 
bizonyítják. E tekintetben ki kell emel-
nünk Debreczen városát, amely elhatá-
rozta, hogy csakis magyar iparosok 
készítményeit használja. A szegedi ipar-
pártoló szövetség pedig épp a napok-
ban indított nagyszabású akciót az 
osztrák Sicht-féle szappan kiszorítására. 
Ez alkalomból Szabolcska Mihály a 
temesvári költő-pap még reklám-verset 
is írt • a magyar szappan védelmére, 
(íme, még a költőket is meg lehet szó-
laltatni a magyar ipar érdekében!) 

Mindez igen örvendetes jelenség. így 
lehet magyar ipart teremteni, így lehet 
az önálló vámtorületet megcsinálni tisz-
tán a saját buzgalmunkból. Ehhez nem 
kell parlamenti hozzájárulás : ez tisztán 
tőlünk függ és a siker biztos. 

Jegyezzük meg tehát mindannyian, 
hogy a magyar ipar támogatása nem ipa-
ros érdek, hanem elsőrendű országos ügy. 
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í g y gondolkodot t Kossuth Lajos , Beák 
Ferenc , Széchenyi I s tván és így gondol-
kodik ma Zichy J e n ő gróf és sok ezer 
igaz m a g y a r ! 

A 40-es években a m a g y a r ipar pár-
to l á sában a felsőbb t á r sada lom j á r t elül, 
b o g y basson lefelé. 

Más boldogabb országokban az ilyen 
mozga lmak felülről j ö n n e k : főurak, fő-
papok, sőt maguk a fejedelmek a veze-
tők . Nagy Károly császár például kö-
zönséges bá ránybőr bekecsben j á r t , 
csakhogy a f r a n k ipart megkedvel tesse ; 
a Bourbonok szintén minden t elkövet-
t e k a f rancia ipar érdekében. 

"Nálunk azonban csakis a társadalom 
cs iná lha t ja meg az önálló vámte rü l e t e t 
o lyformán, hogyha ki-ki a saját küszöbén 
állítja föl a vámsorompót. J á r j o n elül 
t e h á t mindenki, de kivál tképen az 
iskola ! 

Az iparkamarák , a hatóságok pedig 
ál l í tsák össze a hazai iparosok névsorát, 
készí tményeik jegyzékét s ju t t a s sák el 
Magyarország minden házába ingyen. 

De addig is, amíg ez elkészül, a nép 
s az ifjúság f igyelmét hívja föl minden 
iskola a kiválóbb magyar iparosok cik-
keire. 

Kövessük a késmárkiak példáját s kezd-
j ü k meg a nemes munká t mos t ka rá -
csony előtt , a karácsonyi a jándékok 
vételénél. 

A karácsonyi vásár is rendkívül fon-
tos . Ez magában véve is legalább tíz millió 
koronát tesz ki, még akkor is, hogyha 
hazánk huszadfél millió lakosa közül 
t íz millió csak egy-egy koronás a ján-
dékka l ked tesked ik is szeret teinek. 
Tíz millió ko rona ! úgy-e bá r milyen 
óriási összeg . . . és lám e tömérdek 
pénz t egy kis j ó a k a r a t t a l meg lehetne 
menten i a hazának. 

A szere te t ünnepén gondoljunk sze-
r e t e t t e l a szegény magyar iparra , amely 
eddig olyan e lhagya to t t volt , amint az 
u t c á n bolyongó árva gye rmek szent 
ka rácsony estéjén. . . . s. 

- Adat a tanító házi fegyelmi jogához. 
Egyetlen alkalmat sem akarok elmulasztani 
akkor, midőn a tanítókat érdeklő olyan felső 
bírói határozatnak jövök nyomára, amelyről 
nem szabad elfelejtkeznie a tanítónak hivatá-
sának gyakorlása közben, hogy ebből mint 
tükörből, megláthassa föllobbanásának követ-
kezményeit. Egy ilyen nevezetes határozatot 
hozott közelebb a kir. Kúria a tanítók házi 
fegyelmi jogát illetőleg, amely házi fegyelmi 
jog körül a bírói határozatok a legnagyobb 
mértékben ingadoznak. A kir. Kúria 1904. évi 
október 18-án 8505/903. B. sz. a. a következő 
határozatot mondta ki: „Vádlott tanító sér-
tettet az iskolában vékony nádpálcával és 
kézzel a fején és kezén megverte akként, hogy 
az orvosi vélemény szerint rajta nyolc nap 
alatt gyógyult testi sértéseket ejtett. Vádlott-
nak ez a tette nem áll arányban a sértett 
iskolás fiú által az iskola helyiségében elkö-
vetett fegyelmetlenséggel s túlhaladja azon 
határokat, melyek között a házi fegyelmi jog 
gyakorlása a büntethetőséget kizárja." — Te-
hát a tanítót könnyű testi sértésért megbün-
tették. . . Cave Caesar! (K. N. S.) 

A népoktatási törvényjavaslat 
mirólnnk. 

A népoktatásügyi törvényjavaslat, amelyért 
első sorban mi állami tanítók és tanítónők 
tartozunk a legmélyebb hálával dr. Berzeviczy 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak : 
az állami tanítónők és óvónők férjhezmene-
telének ügyét is intézkedésének körébe vonja. 

A közoktatásügyi kormány, valószínűleg a 
tanítónők és óvónők túlprodukciója folytán, 
abba a kényszerhelyzetbe jutott, hogy ha már 
évenként olyan sokan kerülnek ki országszerte 
a tanítónő- és óvónőképzőkből, olyan meg-
oldási módozatot keressen, amely nem lévén se 
méltánytalan, se igazságtalan, lehetetlenné tegye 
az állásbeli összeférhetetlenséget, többnek jut-
tathasson működési teret s előmozdítsa a neve-
lés és tanítás érdekeit. 

A törvényjavaslat idevágó rendelete szószerint 
így hangzik: „Azon esetben, ha bármilyen jel-
legű népiskolánál alkalmazott tanítónő, vagy 
bármilyen jellegű kisdedóvodánál alkalmazott 
kisdedóvónő más helyre férjhez megy, állásáról 
lemondottnak tekintendő" (57. §.). 

Indokolása pedig a következő : „Úgy az 
iskola, mint az iskolafönntartók érdekében ki 
kell mondani, hogy ha a tanítónő, vagy kisded-
óvónő más helyre férjhez megy, állásáról le-
mondottnak tekintetik. Különösen a kinevezés 
alá eső tanítószemélyzet ilyen házasságok esetén 
valósággal ostromolja a közoktatási kormányt 
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az érdekeiknek megfelelő áthelyezésekkel, ame-
lyek pedig csak ritkább esetben fedik az iskola 
érdekeit. " 

Tömérdek eszmecserét termelt már ez a 
tárgykör, amelyek nyomában a törvények és 
rendeletek egész özöne támadt, behatolva a 
dolgok legapróbb részleteibe, de azoknak gya-
korlati keresztülvitelében minduntalan olyan 
helyzetek támadtak, amelyek újabb intézkedé-
seket provokálnak. Az új népoktatási törvény-
javaslat mélyebben belevág a nőtanítóság érde-
keibe, mintsem első tekintetre- gondolnók, mert 
levonva belőle a következtetéseket, arra a 
konklúzióra kell jutnunk, hogy többrendbeli 
szempontból kívánatos, sőt szükséges, hogy a 
tanítónők, amíg hivatásuknak élnek, ne men-
jenek férjhez. A tanügyi kormányt semmi esetre 
sem lehet elhamarkodottsággal vádolni, tömér-
dek visszásságnak kellett történnie, míg a köz-
oktatásügyi kormány a törvényjavaslat 57. §-ára 
magát elhatározta. 

Hogy a nő tanítónő lehessen, ez a kérdés 
már régen le van tárgyalva, de hogy hivatalá-
ban minő állapotú, férjes vagy hajadon legyen : 
teljességgel eldöntve még nincs. Emellett bizo-
nyít az, hogy Franciaországban a tanítónők 
nagy része férjes, holott Németországban még 
mindig afelől vitatkoznak, hogy általában való-e 
a nő tanításra, vagy pedig nem. 

Nálunk az arany középútat alkotta meg a 
törvény s miután intézkedéseivel, amelyekhez 
a mostani is tartozik, magasabb és inkább köz-
hasznú célokat óhajt elérni, azért elesnek azok 
az esetleges ellenvélemények, amelyek legfeljebb 
csak érzékenységből származhatnak. Tehát a 
tanítónő ne menjen más helyre férjhez, nehogy 
az áthelyezés miatt kényszerhelyzetet teremtsen, 
s ha mégis megtenné, állásáról lemondottnak 
tekintetik. Ugyanez áll az óvónőre nézve is. 
Az intézkedésnek ez a része amily rövid, épp 
oly világos s ezáltal megszűnnek az olyan 
tragikomikus helyzetek (nem egy volt ilyen, 
vagy talán ma is van), hogy Dunántúl élt a 
férj és Tiszántúl a feleség. 

Ezzel a dolog külső látszatra nézve el lenne 
intézve; azonban van itt egy más szempont, 
amely sokkal mélyebben hat a dolog velejébe. 
Ez a tanítónő cölibátusa, melyre vonatkozólag 
a külföldön már törvényes intézkedések is van-
nak. Ilyen szellemű törvény van Ausztria több 
tartományában, úgyszintén Szászországban és 
Poroszországban is. 

Ausztria egyik tartományának népoktatási 
törvényei közül a következőt idézzük: „A szol-
gálattol való önkétes megválás, vagy önhatalmú 
távozás megfosztja a tanítót a nyugdíj igényétől. 
A szolgálattól való önkéntes megválásnak tekin-
tetik az is, ha a főtanítónő vagy tanítónő férj-

hez megy, valamint az is, ha a még nem vég-
legesített tanító az iskolai hatóság engedélye 
nélkül házasodik." 

Szászországban is van egy némileg idevágó 
intézkedés, amely szerint, ha a tanítónő férjhez 
akar menni, felsőbb hatóságától kell erre enge-
délyt szereznie, sőt ha egy ki nem nevezett, 
tehát csak helyettes tanító nősülni akar, úgy 
ennek is felsőbb hatóságától kell engedéllyel 
bírnia. Poroszország népoktatási törvényének 
idevágó része így hangzik: „Rendes tanítónővé 
psak az alkalmazható, aki nem férjes. Kézi-
munkatanítónőnek az Alföldön is legtöbbnyire 
a tanítók feleségei vagy leányai nyernek alkal-
mazást. Az esetre, ha egy tanítónő férjhez 
megy, az újabbi szabályzat szerint a tanítónő 
kinevezési okmányába fölveendő, hogy a férjhez-
menetellel egyidejűleg a szolgálati viszony is-
megszűnik. " 

Súlyosabb érvek kínálkoznak a férjes tanító-
nők helyzetének köréből. A férjes tanítónő a 
legtermészetesebb módon éri el a maga leg-
közelebbi célját s a házasság mivolta szerint a 
legemberibb, tehát a legszebb hivatás körébe 
jut. Eszerint az a társadalmi beosztás és véde-
lem a legjózanabb, amely intézkedéseivel oda 
hat, hogy senki a maga hivatásában meg ne 
zavartassék, attól el ne vonassék. A férjes 
tanítónő oltalmat, fönntartót nyer férjében s a 
legszentebb kötelességek körét teljesíti család-
anyai hivatásában. Másképp áll a dolog a férjes-
tanítónőnél különösen akkor, ha a férj maga. 
is tanító, sőt nejével egy és ugyanazon iskolá-
nál működik. Ebben az esetben három szem-
pontból esik a dolog elbírálás alá. Az első-
szempont maga az iskola; mert az olyan tan-
testületben, ahol a férj és feleség együtt mű-
ködnek, lazul a fegyelem. Ha ugyanis a férj, 
mint tanító az iskola beléletébe vágó hibát 
követ el, bizonyos, hogy a nő, mint feleség, 
urának a pártjára áll, sőt neki a tantestületi 
jóbarátok között híveket szerez. De abszurddá 
válik az állapot az olyan iskolában, ahol csak 
két tanerő működik : a férj és a feleség. Ebben 
az esetben az ellenőrzés teljesen lehetetlenné 
válik. 

A dolgok természetes menete szerint a férjes-
tanítónő előbb-utóbb betegeskedni kezd s ter-
mészetes helyzetbe jut. Ebben az esetben a nő 
már a humanitás szempontjából kíméletre szorul, 
tehát helyettesítéséről kell gondoskodni. A gyer-
mekekre való hatás sem mellőzendő, nem a 
tanítónő külső megjelenése szempontjából, mert 
hiszen a gyermek ilyesmit otthon is lát, hanem 
ama változás alapján, amely az áldott állapot- . 
ban levő nő természetében bekövetkezik. Az 
ilyen tanítónő ideges, türelmetlen, a legcseké-
lyebb dologért ingerült. A lebetegedés után is 
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megmarad ennek az utóhatása s azt szinte el-O 
várni nem is lehet, hogy minden figyelmét 
tanítványaira fordítsa, mikor egész lénye otthon 
levő csecsemőjén csüng. 

A második szempont a család szempontja. 
Nehezen lehet jó Láziasszony, gondos család-
anya, aki két fontos hivatás által mintegy két 
részre van osztva. Két úrnak egyszerre szol-
gálni nem lehet s ha ezt minden erejét meg-
feszítve mégis meg akarná tenni, úgy az ilyen 
nő az élet valóságos lielótájává válik, akinek 
minden tehetségét lelketlen uzsorával szipo-
lyozzák. Mert vagy jó tanítónő, vagy jó család-
anya, de legtöbbször egyik sem.* A férjes 
tanítónő saját gyermekeivel alig, vagy éjien 
nem is foglalkozik ; de lehet-e ezen csodál-
kozni ? ! Hazajön az iskolából fáradtan és ki-
merülten, azt sem tudja mihez fogjon előbb s 
mikor kis gyermeke feléje közelít, szinte már 
idegeä lesz s küldi magától el. A gyermek 
felnő a cseléd kezei alatt, innen van az, hogy 
az állásban levő férjes tanítónők gyermekei 
nagyobbára rakoncátlanok s neveletlenek. Szint-
úgy van a háztartása is, hisz tudjuk nagyon 
jól, mit ér az oly gazdálkodás, amely cselé-
dekre van bízva, mert a cseléd, ha még oly 
jó is, fizetett ellenség. 

Harmadik a társadalmi szempont. Manapság 
a szociális kérdések óriási súllyal nehezednek 
az emberiségre, úgy, hogy a kormányok és 
maga a társadalom aggódva néznek a jövőbe. 
Az igények nagyok, élni kíván mindenki, azért 
az állam azon van, hogy mentül több meg-
élhetési forrást teremtsen. A szociális baj némi 
csökkentését képezné az, ha a férjes tanítónők 
átadnák helyöket a képzőkből annyi számban 
kikerülő aspiránsoknak s így az állásnélküliek 
száma is kevesebb lenne.** 

A fönnebbieket nem azért mondottam el, 
mintha a fölhozott külföldi törvénycikkekhez 
hasonló intézkedéseket óhajtanék nálunk is. 
Csak minden oldalról meg akartam világítani o O 
ezt a kérdést, melyet dr. Berzeviczy miniszter 
törvényjavaslata liberális szellemben, az állami 
iskolaügy érdekeinek szempontjából oldott meg. 

(Rákosliget.) Stumpf Mariska. 

A néppel való foglalkozás. 
Minden ősszel el kell hangzania ennek a 

fölhívásnak kartársaim előtt, hogy bírjuk őket 

* Ezt így általánosságban mondani nem lehet. Szerk. 
** Arra kellene törekedni, hogy a képzőkből ne kerül-

jön ki oly sok tanítónő! A magánvizsgálatok enge-
délyezését mindenesetre sürgősen korlátozandónak, 
lehetőleg teljesen megszüntetendőnek tartjuk. Az, hogy 
ezrével vannak az országban állás nélkül oki. tanító-
nők és óvónők : komoly társadalmi baj. Szerk. 

elhatározásra : megvalósítani azt, amit meg kell 
tennie a néptanítónak, ha azt akarja, hogy 
köszönjön neki is valamit a nép. 

De nem ábrándvilágba hívom én a tanítót, 
hanem a nemes hivatás terére : tenni a népért. 

Miért? Mert a tanítót a néphez igen neve-
zetes kapocs fűzi: a tanítványa, a nép gyer-
meke. 

A tanító és tanítvány közötti viszony : a 
szeretet. Ez a szeretet elvezeti a tanítót érdek-
lődéssel a gyermek szülei házába, templomába, 
búzaföldjére, tanácskozására. Ez a szeretet el-
vezeti őt oda, ahol megláthatja a nép egész 
életét: otthonába. Itt meg is látja hibáit, eré-
nyeit, nemes tulajdonait, de látja napról-napra 
súlyosodé terheit is, néha földúlt lelkét és azt, 
hogy mily módon lehet és kell rajta. segíteni. 

Önként föléled a látottak után az az érzet 
a tanítóban, hogy miként kezdjen hivatásához ? 
Pedig ehhez nem is kell egyéb, mint szeretet 
és lelkesedés. Jelenlegi hívó szózatom is inkább 
kívánja fölébreszteni a lelkesedést, mint tár-
gyat nyújtani. 

De azért el kell mondanom egyet mást, hogy 
a teendőkből is lásson valamit, a módját is 
megismerve és érezve a hivatás köteles voltát, 
tettre keljen minden tanító, hogy láthassa 
virulni faluját, hogy láthassa a múlttal szem-
ben a nemzedékeknél a különbséget; azzal a 
múlttal szemben, mely boldog volt, mert nem 
volt tevékeny, ez pedig boldog legyen azért, 
mert épül önmaga és alkot. 

Mit tegyen először a tanító ? Tanulmányoz-
zon és hallgasson. Tanulmányozását kezdje a 
bölcsőnél. Itt látni fogja, hogy az ifjú anya 
korábban kelt föl betegágyából, mint szabad 
lett volna az élet törvényei szerint. Terjessze 
ki megfigyelését a keresztelőre. Itt meg azt 
fogja látni, hogy az ezzel összekötött szokások 
és költekezések túllépik a rendes határokat, 
vagy mert vétenek az észszerűség ellen, vagy 
majmolnak, vagy mert tovább nyújtózkodnak, 
mint a takaró ér. 

Innen tegyen egy ugrást és tekintse meg a 
nép lakodalmát, ennek minden fázisát. Innen 
megint egy ugrást és nézze meg temetését és 
a torozást. Ha semmit sem venne észre javí-
tani valót, mérje össze más vidék, más népfaj 
hasonló szokásaival és észszerűségével ; azután 
majd vonja le nekik a következtetést. De erről 
egy pár szót kell mondanunk. 

Van olyan vidék (Kalotaszegen), hol csak 
tavasszal házasodnak, hogy az új pár a nyár 
folyamán beszerezhesse a télire valót. Van olyan, 
hol már a halotti torozás, a keresztelő dáridója, 
a lakodalmi 100 forintok kidobása helyett vesz-
nek valamit, avagy hasznos befektetést csinál-
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nak stb. De roppant hosszú volna mind meg-
említeni ezeket. 

Mikor itt végzett, vagyis midőn látta a böl-
csőt, az élet kezdését és az utolsó útat, nézzen 
bele életükbe is. Itt is kezdje alól. Először azt, 
hogy mint van otthon a tanuló gyermek ? Az-
után, mit engednek meg és mit tesz a Serdülő 
fiú? milyen az ifjúság mulatsága? mit csinál 
a nép a korcsmában ? mit eszik otthon ? és 
végül nézze meg : hol, mit és mint dolgozik ? 
Ismernie kell az asszonyt is otthon, a kertben, 
a mezőn. Mint főz, mint varr, mint beszél és 
sző-e ? fon-e ? megmossa-e gyermekeit ? tiszta-e 
a sajtár ? gondos-e ? könnyelmű-e ? van-e major-
sága? Azután meg kell ismernie a férfi ter-
veit is. 

Mikor szánt ? mit vet ? tart-e jó állatokat ? 
Jót vet-e ? Jók-e az eszközei ? 

Ezt is össze kell hasonlítani a más vidékek 
s tán más országok hasonló körülményeivel és 
majd ebből is le lehet szűrni a jót, a tanul-
ságosat. 

Mindezt azonban nagy tapintattal, hogy a 
nép ne is vegye észre, hogy megfigyelik őt. 

Most jön a közfelfogás tanulmányozása. 
Ültet-e fát oda, hol más nem terem, hol a 

víz mos ? Gondozza-e az útakat kellőleg ? ter-
meszt-e hasznos növényeket és jó fajta állato-
kat honosít-e meg?' 

A háziipar űzése szégyenszámba megy-e ? 
A község közgazdasági, erkölcsi, politikai, köz-
igazgatási, igazságszolgáltatási és kulturális 
ügyei minők ? 

Még van egy. Ez a napszámos-osztály kérdése. 
\an-e sok napszámos? ez kap-e dolgot? 

gyűjt-e télire? Van-e ösztöne arra, hogy ő is 
ember legyen, t. i. polgár és némi műveltség 
által nemesebb ? 

Ezzel a hazafiság fontos és édes kérdésén 
kívül a helyi tanulmányozás keretje, egyes ki-
ugró jelenségeket kivéve, ki volna töltve. 

Am most jön az ország rendszere, tevékeny-
sége és közfelfogása. Ezt követi a külföld. A 
tanító mindenikről kell, hogy tudja a legjobbat, 
a leglényegesebbet és főleg azt, amire az ő 
népe érdekében szüksége van. Az mellékes, 
hogy a tudomány aktuális kérdései is érdekel-
hetik, hiszen hallani, olvasni annyira szeretünk, 
hogy néha nem is találunk annyi olvasni valót, 
mint amennyit kíván a lelkünk. 

Ha ezeken a gondolatokon már fáradozott 
is a tanító: jön a kiható tevékenysége. 

Elkezd foglalkozni a néppel, a nép kérdé-
seivel, közgazdasági ügyeivel, szokásaival, össze-
mérve mindezeket idegenekkel : tanítja őket. 
De ismételve hangsúlyozom : mindezt tapintat-
tal kell megtenni és semmiesetre sem túlságos 
oktató módon. A mi népünket csak úgy lehet 

tanítani, ha nem veszi észre, hogy tanítani 
akarják. Ezen fordul meg a siker. 

A másik része: a szórakoztatása. 
A tanítás egészen más időt, más körülménye-

ket igényel, mint a szórakoztatás. A tanítás 
egy összeforrott, irányító tevékenységben kell, 
hogy nyilvánuljon. P. o. úgy az egyeseknek is 
adhat útmutatást, mit ők haszonnal követ-
hetnek, mint az egésznek. A faluházán a hetek 
bölcsének is elmondhatja, hogy ezt vagy azt a 
kérdést itt meg itt, amúgy oldják meg stb. 
Tehát mindenütt van helye és hivatása a tanító-
nak. Sőt közügyekben és magánügyekben is 
lehetnek kérvényei úgy az elöljárósághoz, mint 
felsőbb hatóságokhoz is. 

Mindez tulajdonképen mi ? A tanító érdek-
lődése, jósága párosulva a szakértelemmel. 

Mert bizony tanítani kell a népet még a 
biztosításokra is, valamint az együttérzésre, az 
egymás segélyezésére. Figyelmeztetni kell a 
kölcsönök fölvételénél is az óvatos útakra. Az-
után a körülmények adják meg, hogy minő 
egyesületeket alkosson, miként nevelje az ifjú-
ságot stb. 

De ezek mindenike egy külön szakkérdés 
lévén, nem foglalkozhatunk bővebben vele. 

Hanem van egy kérdés, melyet röviden tár-
gyalnunk kell. Ez a nép szórakoztatása. 

A szórakoztatás ideje vasárnapra esik. Célja 
a szabad idő kitöltése, a korcsmától való el-
vonás és a lélek nemesítése. 

Már maga a cél kifejezi, hogy ennek nagyon 
érdekesnek kell lenni és csak harmadsorban jöhet 
szóba a tanulságra törekvés is. Ami szép, míg 
egyfelől meghódítja őket, addig másfelől vonzó 
is és a tömeges látogatást is eredményezi. Ez 
a nép szórakoztatása télen nem igen lehet más, 
mint az iigynevezett fölolvasások tartása. Nyá-
ron már lehet kirándulás, az ifjúság labda-
játékai, mulatságai stb. 

Mi lehet a fölolvasások tárgya? 
A babona világából való tárgyak. A ter-

mészettudomány érdekes jelenségei. A mese-
világból való gyöngyszemek. A történelemből 
szintén. A földrajzból a világ népe, a földről 
általában és a többi égitestek stb., stb. Azután 
a mindennapi életből a hírek, a nagy esemé-
nyek, p. o. a háború stb. 

Mindezekhez nem kell fölolvasásokat írni a 
tanítónak, csak keresnie kell és tanulnia, mert 
elfogyaszthatatlan és kimeríthetetlen sokat ír 
a tudós- és íróvilág és ez oly szépen is írja 
meg, miképp a hatása is bizonyos. Tanítani 
fogja ez a népet többféle jóra. Arra, hogy a 
könyvvilága olyan édes, mint az élet, az ott 
olvasottak pedig lelkét önkénytelenül is neme-
sítik, szellemi kincseit is gyarapítják és terem-
tenek : egy új kedélyvilágot. Olybá hat a lélekre 
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az olvasás, vagyis a könyv, hogy amit netalán 
napjainkban veszít a hit terén, azt megnyeri 
a szellemi világ ábrándjaiban, meséiben, törté-
neteiben, bölcseletében. 

Ám e nagy munka a tanítót is neveli, ő is 
átélvezi és átéli mindezt, másfelől e munkájá-
nak sikere : föl is emeli. 

Ezek a néppel való foglalkozás módjai. 
Mindezt az erény, a hazaszeretet és a nép 

boldogsága kívánja a tanítótól. 
(Temesvár.) Mező Dániel. 

Nemzeti szellemünk a műveltség 
szolgálatában. 

Ha találkoznék valaki, aki a magyar nyelv 
tanításáról megírt cikkeket egybegyüjtené s az 
azokban foglaltató módszertani elveket, metho-
dikai eljárásokat gyakorlati szempontok szerint 
csoportosítaná, meggyőződnénk arról, hogy 
emi cikkek összeségükben népoktatásunk fejlő-
dését, előhaladottságát tükröztetik vissza. E 
cikkek élő tanúságtétele annak, hogy a magyar 
néptanítók egészséges munkálkodását a nemzeti 
élet alapját tevő nemzeti műveltség irányítja. 

Bármit mondjanak is ellenségeink állítólagos 
elmaradottságunkról, azt nem fogják tudni 
tőlünk elvitatni soha sem, hogy nemzeti társa-
dalmunk egységes alakulására s helyes irányí-
tására szükséges szellemi s hazafias erkölcsi 
tőkével igenis rendelkezünk. 

Kívülünk nincs nemzet a világon, mely iga-
zolni tudná azt, amit mi tudunk igazolni, 
hogy t. i. a legnagyobb megpróbáltatások ide-
jén adott nekünk a Gondviselés költőket, író-
kat, tudósokat, államférfiakat, hadvezéreket, 
akik nemzetünkről a megsemmisülés veszedel-
mét elhárították. 

Annak a föladatnak nem csekély részét, 
amely föladatot történelmi életünk folyamán 
tudósaink, költőink, államférfiaink, hadvezéreink 
oldottak meg, a viszonyok korszerű alakulása 
folytán a népiskola van hivatva teljesíteni. A 
magyar néptanító hivatásában, nemzeti művelt-
ségében futnak össze amaz érdekszálak, melyek 
nemzetünket egy nagy nemzeti társadalomba 
vonják össze. A magyar néptanító hivatásában, 
nemzeti műveltségében rejlik nemzetünknek 
azon ereje, mellyel jelenét, jövőjét biztosíthatja. 

Minél jobban belemélyed a magyar néptanító 
irodalmunk termékeinek olvasásába, annál kö-
zelebb jut a jó hazafi tökéletességéhez, ahhoz 
a tökéletességhez, amely a magyar néptanító 
hivatását az öröm, a lelki megnyugvás, a tiszta 
erkölcsi élvezet dicső fényével bearanyozza. 

Irodalmunk jelesebb termékeinek olvasása s 
az azokba való belemélvedés megnyitja a ma-

gyar néptanítónak azt a szellemi világot, mely-
ből a nemzeti gondolat gyöngyeit kiválaszt-
hatja. A nemzeti eszmegyöngyök gyűjtése által 
a néptanító megtanul a magyar nemzeti lélek-
ben búvárkodni s rájön annak a módjára, 
hogyan kell tanítványai lelkébe a nemes ihlett-
séget varázsolni, azt az ihlettséget, mely a lel-
ket az erényes, szép, hasznos dolgok kutató-
jává teszi. A nemzeti gondolat gyöngyei s az 
ismeretnyújtó mondatok által a lélekbe érzelmi 
s értelmi fogékonyságot plántálhatunk, lia a 
magyar nyelv tanításának módját ezen célunk-
hoz alkalmazzuk. E módot illetőleg mutatok 
be rövid megjegyzések kíséretében néhány 
példát. 

1. Tárgyalásra kiszemelt mondat: „A ten-
geri kikötő-helyeken a narancsok hegyszámra 
vannak fölhalmozva." E mondatot leiratom a 
táblára. A mondat nyelvtani elemzését idő-
kímélésből mellőzöm. Ehelyett arra figyelmez-
tetem tanítványaimat, hogy a dült betűvel nyo-
mott szó a narancsok mennyiségét, a tengeri 
hajókon hozott narancsokat egybegyűjtve, hason-
lítással fejezi ki. A mennyiségnek hasonlítással 
történhető eme kifejezését a tanulók a 4., esetleg 
5. osztálytól kezdve minden különös magyará-
zat nélkül megértik. Fődolog ebben az, hogy 
a mennyiségnek hasonlítással való kifejezheté-
sét tanítványaink lelkében szókincsük gyara-
pítása, értelmiségük fokozása, nyelvérzékük fej-
lesztése, vagyis ezen kifejezésmódnak alkalmi 
használata céljából ébren tartsuk. 

2. „Dalmáciában nyolc olajfa után megél 
egy család. Az olajfa itt oly jelentőségű, mint 
Alföldünkön a búza." A dült betűvel nyomott 
szavakra azon figyelmeztetéssel utalunk, hogy 
Dalmáciában az olajfa tenyésztésében, az Alföl-
dön pedig a búzatermesztésben van a nép egyik 
keresetforrása. E mondatokat a keresetforrás 
címe alá sorozzuk s ekként más tartalmú mon-
datoktól megkülönböztetjük. 

A különböző mondatok tartalmuk szerint ily 
módon a többi közt pl. ily címek alá foglal-
hatók, egyesíthetők: 1. Előrelátás. Példa: „A 
dalmát tengerparton a Bóra pusztításai miatt erős 
épületek vannak." Az előrelátás kézzelfogható 
magyarázata a dült betűvel nyomott szókban 
rejlik. 2. Kutatás. Példa : „ A fenyő magja a toboz 
p'kkelyének tövén rejlik." A kutatást a toboz 
pikkelyének kiszemelt helye (a töve) tünteti 
ki. 3. Viszonosság. Példa: „A pillangók sohse 
látták anyjukat, valamint, hogy az anyjuk sem 
látta őket, mert az anya meghal, amint lerakta 
petéit." Itt a dült betűvel nyomott szók és a pil-
langó metamorfózisa magyarázzák a jegyzékbe 
vett viszonosságot. 4. Megfigyelés. Példa : „A 
vörösbegy „cin" hangot ad." A dült betűvel nyo-
mott szó jelzi, hogy a vörösbegy hangját milyen-
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nek figyelték meg. 5.Keletkezés. Példa: „Szeged 
romjai talán a Duna-torkolatok deltájában rakód-
nak majd le zátonynak. " A dűlt betűvel nyomott 
szavak magyarázzák, miből keletkezhetnek a 
mondatban jelzett zátonyok s miért lehet e 
mondatnak „keletkezés" címet adni. 6. Rokon-
szenv. Példa: 

„Ha ketten vü gyünk, harmadiknak 
Az öröm mindjárt közénk ül." 

Tóth Kálmán. 

Itt a rokonszenvet az együttlét alkalmából 
támadt öröm magyarázza. 7. A hazaszeretet 
becse. Példa: 

„L honszerelmet Isten oltá a szívbe, 
Szereti, kik a hazát szeretik." 

Tótli Kálmán. 

Itt a hazaszeretet becsét a „szereti" szó 
mutatja, amelyből megtudjuk, hogy a hon-
szerelmet Isten viszonozza. 

Magától értetik, hogy a mondatok ilyen 
csoportosításának tervszerű tanulmányon kell 
alapulnia. E tanulmány azután megmutathatná, 
hogyan kell a magyar nyelv tanítása alkal-
mával a száraz grammatizálásból teljesen hiányzó 
nemzeti szellemet az alapvető műveltségnek a 
népiskola útján való terjesztése érdekében érvé-
nyesíteni. 

(Nagy-Tapolcsány ) Zsoldos Károly. 

Községi és egyéb helynevek. 
Lapunk m. számában megkezdettük a köz-

ségek és egyéb helységek megváltozott hiva-
talos neveinek közlesét. Folytatjuk most IJajdu, 
Heves és Fejér vármegyékkel. Ismételten megje-
gyezzük azonban, hogy az alább fölsoroltakon 
kívül is változás történt helyesírás tekintetében 
az összetett neveknél, amelyek ezentúl nem kötő-
jellel és elválasztva, hanem kötőjel nélkül, egy 
szóba írva használandók, pl. Nagy-Enyed helyett 
ezentúl Nayyenyed írandó, Békés-Szent-András 
helyett Békésszentandrás stb. Az Uj jelző a 
községnevekben mindig ékezetes u-val haszná-
landó, tehát az eddigi Bács-Ujfalu helyett 
Bácsújfalu stb. 

Hajdú vármegye. 
I. Központi járás. Balmazújváros községhez 

tartozó Hort (eddig Nagyhort és Kishort néven), 
Lászlóháza (eddig Nagyszeg néven). — Csege = 
Tiszacsege. — Hajdú-Vámos-Pércs = Vámos-
pércs. 

II. Hajdúszoboszlói járás. Szovát = Iíajdu-
szovát. 

Rendezett tanácsú városok: Hajdú-Böször-
mény = Hajdúböszörmény, Hajdú-Nánás=Hajdú-
nánás, Hajdú-Szoboszló = Hajdúszoboszló. 

Débreçzen sz. kir. városhoz tartozó Ujföld 
eddig Ujosztású földek néven is), Debreczeni 
Parlag (eddig Pallag néven is), Elep (eddig 
Kiselep és Nagyelep néven is), Nagyhegyes 
(eddig részben Gyulaihegyes néven is), Telegdi 
sósfürdő (eddig Telegdi Sóstó néven is), Olaj-
ütő (eddig Kiskasza néven is), Majorsági földek 
(eddig részben Átkosföld néven is), Álomzug 
(eddig Nagyálomzug és Kisálomzug néven is). 

Heves vármegye. 

I. Egri járás. Bessenyő = Besenyőtelek. — 
Deménd = Demjén községhez tartozó Albert-
major (eddig Pusztapázmánd néven is). — 
Egerszalók községhez tartozó Belsőmajor (eddig 
Major néven), Kócspuszta (eddig Hidegvölgy-
puszta néven). — Feldebrő községhez tartozó 
Nagyrétitanya (eddig Ujhodály néven). — Fel-
német _ községhez tartozó Szentjánosmalom 
(eddig Érseki öregmalom néven), Zúgószőlőtelep 
(eddig Grőberszőllőtelep néven), Vizicsárda (ed-
dig Borjáthcsárda néven), Czinege téglagyártelep 
(eddig Wind téglagyártelep néven). — Felső-
Nána = Kisnána. — Mezőtárkány községhez 
tartozó Lőrincztanya (eddigMlinkótanya néven).— 
Szarvaskő községhez tartozó Malomhegy-
tanya (eddig Érseki erdőőri lak néven. — Szent-
Mária=Tarnaszentmária községhez tartozó Dobi-ig 
puszta (eddig Pusztadobi néven is). — Szólát = 
Egerszólát községhez tartozó Istvántanya (eddig 
Simonyitanya néven), Kistóvölgyitanya (eddig 
Andreánszkytanya néven), Hangostanya (eddig 
Mocsárytanya néven), Kovácstanya (eddig Wolf-
tanya néven), Piacsektanya (eddig Arendts-
schildtanya néven). — Vécs községhez tartozó 
Harasztipuszta (eddig Alsóharaszt és Felső-
haraszt néven). — Verpelét községhez tartozó 
Sztáraytanya (eddig Mátraitanya néven), Ma-
lomitanya (eddig Alsómalomitanya néven). 

II. Gyöngyösi járás. Adács községhez tartozó 
Istvántanya (eddig Andrétanya néven). János-
tanya (eddig Bencsiktanya néven), Alajostanya 
(eddig Farkastanya néven), Monostordombi-
tanya (eddig Czudariktanya néven). — Atkái-
községhez tartozó Tas (eddig Pusztatass né-
ven). — Detk községhez tartozó Tarnóczapuszta 
(eddig Pusztatarnócza néven). — Domoszló 
községhez tartozó Gunyhóstanya (eddig Koli-
biszka néven), Gólyatanya (eddig Máhrtanya 
néven). — Gyöngyöspata községhez tartozó 
Csákberektanya (eddig Pusztacsákberek néven 
is), Medgyestanya (eddig Uj tanya néven is)r 
Nyitra (eddig Alsónyitra és Felsőnyitra néven 
is). — Gyöngyöstarján községhez tartozó Puszta-
fajzat (eddig Fajzát néven is), Pu^ztacserepes 
(eddig Cserepes néven is). — Halmaj = Gyön-
gyöshalmaj községhez tartozó Józseftan va (eddig 
Égrestanya és Lötyögitanva néven). — Kará-
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csönd községhez tartozó Gönczytanya (eddig 
Marestanya néven), Komáromytanya (eddig 
Nemodatanya néven), Varnyaspuszta (eddig 
Pasztacsókás néven). — Markaz községhez tar-
tozó Buzásnyiget (eddig Felsőnyiget néven). — 
Nagyfüged községhez tartozó Tarcsapuszta 
(eddig Móczártanya néven is), Kisczinér (eddig 
Czinér néven is). — Nagyréde községhez tar-
tozó Kisrédepuszta (eddig Kisrédetanya néven 
is), Lászlótanya (eddig Isaáktanya néven is), 
Malvinatanya (eddig Skultétytanya néven is), 
Margitmajor (eddig Csevesi tanya néven is), 
Rózatanya (eddig Deutschtanya és Cserestanya 
néven is), Vilmostanya (eddig Földvárytanya 
néven is). — Sár = Abasár. -— Solymos — Gyön-
gyössohmos. — Szűcsi = Szűcsi községhez tar-
tozó Kistanya (eddig Matyasovszkytanya néven 
is). — Ugra = Hevesugra. — Vörösmart = Pálos-
vörösmart. — Visonta községhez tartozó Alsó-
jeges (eddig Borhytanya néven is). — Visznek 
községhez tartozó Pusztavisznek (eddig külön 
Vinczetanya és Szilfátanya néven is), Domon-
kostanya (eddig Józseftanya néven is), Homok-
tanya (eddig Farkas tanya néven is). 

III. Hatvani járás. Csány községhez tartozó 
Árenda (eddig Pusztacsány néven is), Puszta-
csány (eddig Briinauertanya néven is), Fehér 
Ferencz tanya (eddig Burián Lajos tanya néven).— 
Ecséd községhez tartozó Fáy felsőtanya (eddig 
Engeltanya néven), Fáy alsótanya (eddig Dankó-
tanya néven), Bernát alsótanya (eddig Richter-
tanya néven). — Hasznos községhez tartozó 
Felsőhuta (eddig Almásihuta néven is). — 
Hort községhez tartozó Pusztahort (eddig Win-
terbergtanya néven is), Pusztanagyhát (eddig 
Agnestanya és Hortitanya néven is). — Pásztó 
községhez tartozó Hidegvölgy (eddig Alsóhideg-
völgy és Felsőhidegvölgy néven is). — Szent-
Jakab = Zagyvaszentjakab. 

IV. Hevesi járás. Atány községhez tartozó 
Doboczkytanya (eddig Székesgyep néven is), 
Coburgtanya (eddig Péterkút néven is). — 
Boczonád községhez tartozó Sándortanya, Cor-
néliatanya (e kettő eddig Szerele mtany a 
közös néven), Andortanya (eddig Csárda-
tanya néven), Kálmántanya (eddig Szijlapos 
néven). — Heves községhez tartozó Pusztacsász 
(eddig Csász néven is). — Kis-Kőre = Kisköre. — 
Kömlő községhez tartozó Kistanya (eddig Fi-
nomtanya néven is), Pasztahidvég (eddig Hi-
degtanya néven is). — Pély községhez tartozó 
Pusztakishatrongyos (eddig Túlhatrongyos né-
ven is). — Tarnabod községhez tartozó Puszta-
báb (eddig Báb néven is). — Tarnaszentmiklós 
községhez tartozó Egri káptalantanya (eddig 
Nagytanya néven is). — Vezekény =Heve»-
vezebény. — Zaránk községhez tartozó Újmajor 
(eddig Fogacsalja néven is). — Zsadány = 

Tarnazsadány községhez tartozó Zoltántanya 
(eddig Birótanya néven). 

V. Pétervásári járás. Aranyos = Hevesara-
nyos. — Bakta = Egerbakta. — Balla = Mátra-
balla. — Bocs = Egerbocs. — Csehi = Eger-
csehi. — Derecske = Mátraderecske. — Dorog-
háza községhez tartozó Pálházipuszta (eddig 
Pálháza néven is). — Füzes = Kisfüzes. — 
Istenmezeje községhez tartozó Lászlótanya (ed-
dig Hosszúoromi tanya névén), Andortanya 
(eddig Peresitanya néven). — Lelesz = Tarna-
lelesz. — Párád községhez tartozó Csevicze-
forrás (eddig Sasvár Cseviczeforrás). — Péter-
vására községhez tartozó Mátracser (eddig 
Cseri néven), Zámorszénégető (eddig Szénégető 
néven), Mátravezekény (eddig Vezekény néven). — 
Szék = Bükkszék községhez tartozó Cser (eddig 
Práfftanya néven is). — Szent-Erzsébet = Bükk-
szenterzsébet községhez tartozó Hosszúverői-
puszta (eddig Menyhárttanya néven is). 

VI. Tiszafüredi járás. Lőrinczfalva = Uj-
lőrinczfalva. — Poroszló községhez tartozó Kis-
tanya (eddig Károlymajor néven is). — Sarud 
községhez tartozó Tölgyeshát (eddig Kincses 
néven is). — Tiszaigar községhez tartozó Kút-
hát (eddig Csernyustanya néven is), Fehér-
cserepes (eddig Nagypaphalma néven is), Kis-
csókás (eddig Kistanya néven is), Rétitanya 
(eddig Gacsal néven), Határtanya (eddig Job-
bágy néven). — Tisza-Örs = Tiszaörs községhez 
tartozó Orsipuszta (eddig Pusztaörs néven is). — 
Tisza-Örvény = Örvény. — Tisza-Szőlős = Tisza-
szőllős. 

Fejér vármegye. 

I. Adonyi járás. Baracs községhez tartozó 
Matildpuszta (eddig Szitányi Károly-féle puszta 
néven), Báró Lippe puszta (eddig Galambos 
Adolf-féle puszta néven), Annamajor (eddig 
Korniss Károly-féle puszta néven), Irénmajor 
(eddig Braun Árpád - féle puszta néven), 
Templompuszta (eddig Csapó-féle puszta néven), 
Mariskamajor (eddig Szitányi Béla-féle puszta 
néven), Irmamajor (eddig Braun Pál-féle puszta 
néven), Gézamajor (eddig Reichard-féle puszta 
néven), Világosmajor (eddig Világos néven), 
Idamajor (eddig Vásárhelyi puszta és Új-Baracs 
szőllőhegy néven), Krisztinamajor (eddig Weisz 
puszta és Amadey néven). — Batta — Száz-
halombatta. — Duna-Adony - Adony községhez 
tartozó Liviamajor (eddig Liviapuszta néven), 
Tamf'a (eddig Födelerics néven). — Dunapentele 
községhez tartozó Oroszpuszta (eddig Bavics 
Miklós-féle puszta néven), Szedrespuszta (eddig 
Franki Zsiga-féle puszta néven). — Ercsi köz-
séghez tartozó Bevár (eddig Rohoda néven), 
Kisbesnyő (eddig Sörkevár néven), Malomtó 
(eddig Szlatina és Malonta néven), Máriaháza 
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(eddig Krizsandolina néven), Ferenczmajor (eddig 
Pálinkaház néven), Anasztázia (eddig Újmajor 
néven). — Iváncsa községhez tartozó Harmatos-
major (eddig Latyakpuszta néven). — Rácz-
keresztúr községhez tartozó Rácszentmiklós 
(eddig Alsóráczszentmiklós és Felsőráczszent-
miklós néven). — Szabolcs = Pusztaszabolcs. 

II. Móri járás. Bakonysárkány községhez tar-
tozó Györgymajor (eddig Vértesy puszta néven), 
Jánosmajor (eddig Dietrich János major néven), 
Istvánmajor (eddig Presznyik István major 
néven). — Csákvár községhez tartozó Móricz-
major (eddig Újmajor néven). — Csókakő 
községhez tartozó Csókakői belmajor (eddig 
Újmajor néven). — Csurgó = Fehérvárcsurgó. — 
Gúttamási községhez tartozó Kincses (eddig 
Okincses néven). — Isztimér községhez tar-
tozó Mellár (eddig Kiscsősz néven). — Kozma = 
Vérteskozma. — Kuti = Bakonykúti. — Ondód = 
Pusztavám községhez tartozó Vértesnána (eddig 
Nánapuszta néven), Ménesmajor (eddig Felső-
erdei major néven). — Yeleg = Nagyveleg. 

III. Sárbogárdi járás. Alsó-Alap = Alap. — 
Alsószentiván községhez tartozó Alsóhangos o o _ 
(eddig Kustyán néven), Felsőhangos (eddig 
Hangos néven), Benedekpuszta (eddig Nekeresd 
néven), Telekpuszta (eddig Madarassy - féle 
major néven), Kálmánpuszta (eddig Tamássy-
féle major néven), Sándorpuszta (eddig Nagy 
Sándor-féle major néven), Elekpuszta (eddig 
Szluháné-féle felső puszta néven), Egyházpuszta 
(eddig Dunamelléki egyház pusztája néven), 
Zedregpuszta (eddig Koller-féle puszta néven), 
Kápolnapuszta (eddig Szluha István pusztája 
néven), Felsőpuszta (eddig Nagy Sándor pusz-
tája néven). — Czecze községhez tartozó Roboz-
hegy (eddig Robozmenyőd néven), Diós (eddig 
Alsódiós néven). — Herczegfalva községhez 
tartozó Mária major (eddig Alsósismánd néven), 
Farkassismánd (eddig Felsősismánd néven), 
Nagy Gyula Sismánd (eddig Sismánd néven), 
Herczegfalvapuszta (eddig Selyemmajor néven).— 
Kálóz községhez tartozó Számadólak (eddig 
Kiilmajor néven). — Pusztaegres községhez 
tartozó Pusztaegresi Tarnócza (eddig csak 
Tarnócza néven), Örspuszta (eddig csak Örs 
néven), Ödönmajor (eddig Ödönpuszta néven). — 
Sárkeresztúr községhez tartozó Lászlótelke 
(eddig Szentlászló néven). — Sárosd községhez 
tartozó Zsigmondmajor (eddig Károlymajor 
néven). — Sárszentmiklós községhez tartozó 
Hadnagypuszta (eddig Gróf puszta néven), Tinód-
puszta (eddig Ujpuszta néven). — Szolgaegy-
háza községhez tartozó Középszolgaegyháza 
(eddig Griebsch puszta néven). 

IV. Székesfehérvári járás. Aba községhez 
tartozó Fiáthkajtor (eddig Külsőkajtor né-

ven), Bodakajtor (eddig Belsőkajtor néven). — 
Kápolnás-Nyék-Pettend — Kápolnásnyék község-
hez tartozó Nádasdypuszta (eddig Gróf tanya 
néven), Kollegiumtanya (eddig Vastanya néven), 
Méreymajor (eddig Méreytanya néven), Janos-
major (eddig Sárközytanya néven), Ménestanya 
(eddig Luczenbacher szőllőtelep néven), Ada-
major (eddig Kiskarolintanya néven). — 
Keresztes = Sárkeresztes. — Kis-Keszi = Sár-
keszi. — Polgárdi községhez tartozó Polgárdi-
tekercs (eddig kidön Alsótekercs, Felsőtekeivs 
és Középtekercs néven). — S^abadbattyán köz-
séghez tartozó Külcsabda (eddig Felsőcsabda 
néven), Lajostelep (eddig Alsócsabda néven). — 
Szent-Mihály = Sárszentmihály. — Tácz község-
hez tartozó Fövenypuszta (eddig Belsőfoveny 
és Külsőföveny néven), Világosmajor (eddig 
Kültáczi puszta néven). — Urhida = Urhida. — 
Zámoly községhez tartozó Antalmajor (eddig 
Farkaspuszta néven). 

V. Váli járás. Acsa = Vértesacsa. — Baracska 
községhez tartozó Kajászószentiván (eddig 
Felsőszentiván néven). — Bot községhez tar-
tozó Sándormajor (eddig Újmajor néven). — 
Doboz = Vértesdoboz. — Éttyek = Etyek. — 
Gyúró = Gyúró. — Kuldó községhez tartozó 
Kuldói puszta (eddig Sabesztanya néven). — 
Mány községhez tartozó Sajgómajor (eddig 
Alsósajgó néven). — Pázmánd községhez tartozó 
Kispázmánd (eddig Csekés néven). — Szár 
községhez tartozó Tamáspuszta (eddig Juhászlak 
néven). — Tabajd községhez tartozó Fűz-
matanya (eddig Mohostanya néven). — Tárnok 
községhez tartozó Berki (eddig Berke néven), 
Kistárnok (eddig Libadöglő csárda néven). — 
Uj-Barok = Ujbarok. — Vál községhez tartozó 
Gyűrüsaljapuszta (eddig Lillymajornéven), Antal-
major (eddig Antalpuszta néven), Pogányvár 
(eddig Hosszúdiilő néven). — Vereb községhez 
tartozó Felsőmajor (eddig Újmajor néven). 

Székesfehérvár törvényhatósági városhoz tar-
tozó Fövenyi tanya (eddig Havranek tanya néven). 

— Tanítók névmagyarosítása. Folyó évi 
november hóban belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg nevü-
ket : 1. Weimourm Sámuel pilisvörösvári tanító 
„Boros"-r a. 2. Koller Ferenc székesfővárosi 
tanító „Koltai"-ra. 3. Girda Gábor bonczhidai 
állami iskolai tanító „Gá7-dau-va. 4. Bauer 
Rezső tolnai tanító „ Bajor " -ra. (T. S.) 
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Az amerikai fiú. 
Az Amerikai Egyesült Államok újonnan meg-

választott elnöke : Roosewelt Tivadar az állami 
ügyek vezetése mellett arra is ráér, hogy köny-
veket írjon. Nagyon természetes, hogy amerikai 
ügyekről ír. Tőle való ez a cikk is, az amerikai 
fiúról, melyet lényegtelenebb kihagyásokkal az 
alábbiakban közlünk : 

„Minden amerikai fiútól elvárható, hogy jó 
amerikai polgárrá is váljék. Kevés kilátása van 
arra, hogy rendszerető emberré váljék, ha nem 
volt rendszerető fiú. Nem szabad gyávának, 
gyengének, ellenszegülőnek, alattomosnak, szőr-
szálhasogatónak lennie. Kell, hogy tiszta feje 
legyen és tiszta életmódot folytasson. Minden-
kivel szemben és minden körülmények között 
helyt kell állnia: csak így válhatik belőle oly 
polgár, akire Amerika joggal büszke lehet. 

Sokféle befolyás van az életben, mely a jóra 
vagy a rosszra vezet. Minden következő nem-
zedék e befolyások alatt áll, melyek az egyiket 
erőssé, a másikat gyengévé teszik. Fájdalom, 
nem mindig a jók azok, akik erősekké s a 
rosszak, akik gyengékké lesznek. Ámde tíz év 
óta határozott javulás vehető észre a mi fiaink-
ban. A sport iránt való növekvő kedvtelés, 
habár ez sem veszélynélküli, ha egyoldalúan 
és egészségtelen módon űzik, rendkívüli módon 
előmozdítja a férfias tulajdonságok fejlődését. 
Még 40—50 év előtt az amerikai erkölcs-
prédikátor kénytelen volt a gazdag születésű 
ifjú amerikainak elpuhulása és elkényeztetése 
ellen szónokolni. A jómódú szülők gyermeke 
akkor, különösen a nagy, keleti városokban, 
nagyon dúsan élt ; a biliárdjáték ártatlan 
mulatságainak legfőbbje volt s épen nem szé-
gyelte bevallani, hogy a szabad természetben 
való játékokra alkalmatlan. Ha ellenben ma-
napság a gazdag szülők fiai még oly bolond-
ságokhoz vonzódnak is, társaik nézete mégis 
arra kényszeríti őket, hogy férfias játékokban 
gyakorolják magukat s emellett többé-kevésbbé 
jellemüket is az edző sporttal fejlesszék ; ebből 
bátorságnak, erélynek és erőnek kell származnia. 

Magától értetődik, hogy oly fiúk, kik a 
házon kívül dolgoznak s kiknek tevékenysége 
a szabad természetben űzött játékkal egy fokon 
áll, kevesebb szükségét érzik a testgyakorla-
toknak. A polgárháborúban azok a katonák, 
akik a pusztákról, a vadonbpl vagy úttalan 

hegységekből jöttek s akik már mint gyer-
mekek megülték a lovat s tudtak a fegyverrel 
bánni és minden alkalommal a szabad ég alatt 
háltak, sokkal ügyesebbek voltak a katonai 
szolgálatra, mint a tudós iskolák növendékei. 

De a gimnasztika értékét sem túlságosan 
nagyra becsülni nem szabad, sem kevésre. 

A görögök híres gimnaszták voltak s amed-
dig mértékkel űzték a testgyakorlatot, jól 
megállottak. De mikor a gimnasztikáért azokat o o 
a komolyabb tulajdonságokat hanyagolták el, 
melyek a katonára és államférfidra nézve 
elkerülhetetlenül szükségesek, a káros következ-
mények sem maradtak el. 

Talán ifjú olvasóink némelyikének kezébe 
kerülnek az ifjabb Plinius híres levelei, aki 
időszámításunk első századában oly gondola-
tokat írt le, amelyek csodálatosan moderneknek 
tetszenek ma is. Traján császárral folytatott 
levelezésében talán a legnevezetesebb az a meg-
vető hang, mellyel Plinius a görögök gimnasz-
tikai gyakorlatairól beszél, melyeket ő egy 
harciatlan nép elfajulásának tart s amelyre 
tovább is buzdít, ha azt akarják, hogy a görö-
göktől semmit sem féljenek. A perzsa királyok 
is kénytelenek voltak egy időre a polo-játe'kot 
eltiltani, mert a játék mellett népök a katonai 
szolgálatot hanyagolta el. Egy katonának jól 
kell lőnie, egyúttal rendes fedezetről gondos-
kodnia s a szükség idejében menekülni kell 
tudnia. Boxolás és labdarúgás kevesebbet hasz-
nálnak neki. 

Gyakran fölcserélik az eszközt és a célt. 
(Itt a rókavadászatról mint sportról ír, melyet 
jó sportnak nevez ugyan, de nem valami külö-
nösen hasznos időtöltésnek.) 

Egy fiúnak sem szabad munkáját lanyhán 
űznie, mert dolgozni neki annyit jelent, mint 
tanulni. Vannak ugyan példák oly emberekről, 
kik az iskolában az utolsó padban ültek és 
később mégis fényes pályát futottak meg. De 
nagyon ferde dolog ezeket a kivételeket szabá-
lyoknak tekinteni, épúgy, mintha a világtalan-
ságot előnynek tartanok, mert néhány világ-
talan halhatatlan dicsőséget szerzett azáltal, 
hogy testi fogyatkozásuk fölött győzedelmes-
kedtek s nagy tetteket hajtottak végre a 
világban. Sehogysem pártolom az oktatás kép-
telen túlterhelését. De a fiúnak dolgoznia kell, 
megerőltetve dolgoznia, először azért, hogy 
valamit tanuljon, másodszor pedig azon üdvös 
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befolyásnál fogva, melyet a nyugalmas, egyen-
letes dolgozás a jellemre gyakorol. Türelmet-
lenség, izgés-mozgás, közöny a tanulásnál ren-
desen előhírnökei oly ügyetlenségnek, mely 
később az életben való boldogulást megnehe-
zíti. Ha idősebb lesz a fiú, tanulmányaiban 
valamely irányt szabad követnie, amelyhez 
vonzódik, de mindig szívvel-lélekkel kell a 
munkának szentelnie magát. Gyerekeskedé-
sekkel terhére lenni az iskolának s az oktatást 
zavarni : határozottan elítélendő. Abban a né-
zőben vagyok, hogy oly fiúk, kik az iskolaidőn 
kívül rendesen játszanak és lábaikat, karjaikat 
mozgatják, nem érzik szükségét annak, hogy 
a tanítás alatt neveletlenek és nyugtalanok 
legyenek. A fiúknak a tanulásnál úgy, mint a 
labdarúgásnál ugyanazt a lelkesedést kell 
inutatniok. Aranyszabály a régi közmondás : 
Tanulni és játszani, mindent a maga idejében. 
A fiú fizikai és erkölcsi bátorsággal egyaránt 
bírjon. Az egyik a másik hiányáért nem vigasz-
talhat. Később tapasztalni fogják a fiúk, hogy 
a harcmezőn vitéz katonák voltak, kik a poli-
tikában aggodalmaskodtak s kiknek itt semmi oo 
jelentőségük nem volt, míg másrészt a poli-
tikusoknak, kik az ország sorsa fölött való 
elhatározásaikban minden felelősséget magukra 
vállaltak, nem volt bátorságuk önmagukat 
védelmezni, mihelyt saját személyük jutott 
veszedelembe. Mindakettő, a katona úgy, mint 
a politikus csak fél erényekkel bír. A katona 
bátorsága nem menti ki az államférfiú gyáva-
ságát, épp oly kevéssé mentheti ki az állam-
férfiú a harctéren tanúsított félelmét a zöld 
asztal mellett tanúsított bátorságával. 

Ez a fiúkra is talál. Gyáva fiú, aki eltűri a 
sértést, anélkül, hogy védekeznék, hitvány 
teremtés, s mégis voltaképen kevésbbé hitvány, 
mint az a fiú, aki azt, amit helyesnek tart, 
társaival szemben, kiknek az ő nézete szerint 
nincs igazuk, nem minden körülmények között 
védelmezi. Másokat nevetségessé tenni: a leg-
kedveltebb fegyverek egyike, hogy ellenfelünkkel 
rosszat tegyünk. 

Megfoghatatlan, hogy jó és derék fiúk bizo-
nyos társaik gúnyolódásai által befolyásol-
tatják magukat, kik ezáltal felülkerekednek s 
oly tulajdonságokat tesznek nevetségessé, me-
lyeket voltaképen becsülni kell. 

Egyetlen fiúnak sem kell erényhősnek lennie, 
de nem is kevélykedhetik jó magaviselete és 
erényességeért. Ezáltal kiállhatatlanná lesz és 
nevetségessé teszi magát. De minden tekin-
tetben viselje magát rendesen. Legyen tiszta 
kedélyű és őszinte, becsületes és bizalomra 
méltó, udvarias és szerény, de egyúttal bátor 
és vitéz. Mihelyt idősebb lesz, mély megve-

téssel fog tekinteni arra a fiúra, aki hűtelen, 
aljas, becstelen és durva. 

De valamint egy fiúnak semmit sem szabad 
eltűrnie s valamint szégyennek tartja azt, ha 
mások rajta tipornak, úgy a maga részéről 
sem szabad másokat bántania, nem szabad erő-
szakosnak, durvának lennie. 

Fiúk, akik másokat kínoznak, sohasem lesz-
nek bátor férfiakká. Fiúk vagy férfiak, kiknek 
életmódja rossz, előbb javítsák meg életöket, 
mielőtt jó polgárok és amerikaiak lehetnek. 

A fiú leginkább úgy lesz jó férfiúvá, ha jó 
fiú volt. Jó — egyszerűen. A jó a szó leg-
tágabb értelmében mindent magába foglal, ami 
nemes, őszinte, bátor és férfias. A legjobb fiúk, a 
legjobb férfiak, akiket én ismerek, jók az ő 
tanulmányaikban és jók a hivatásukban. Rettent-
hetlenek, erősek, gyűlölve és rettegve mind-
azoktól, kik rosszak és romlottak; ellenálló 
képességgel fölruházva minden visszásság ellen ; 
szigorúak, de szelid lelkűek a gyengék és se-
gélyre szorultak iránt. Egy erőteljes fiúnak 
egész szívéből kell utálnia a gyávát s még 
inkább azt a fiút, aki a kisebb gyermekeket 
kínozza és az állatokkal durva. Első sorban 
azonban azért kell utálnia a gyávát, mert min-
den jó fiúra gyakran az a szomorú kötelesség 
háramlik, hogy a gyávát becsületesen megrakja. 

Magától értetődik, hogy egy erős, őszinte, 
becsületes fiú igen nagy befolyással bír egyenlő 
koní társai fölött és azokra, kik fiatalabbak, 
mint ő. Ha nem erős és bátor, akkor a többiek 
nem fogják őt becsülni és egyéb tulajdonságai 
figyelembe nem jönnek. Ha aljas, durva és 
rossz az ő testi ereje és felsőbbségénél fogva, 
annál ártalmasabb tagja lesz a mi társadal-
munknak. Nem tud jót tenni, ha erejét meg-
fékezni nem bírja. 

Az ő akaratereje neki és minden másnak 
átkává lesz, ha önmaga és gonosz hajlamai 
fölött uralkodni nem tud s ha erejét nem a 
közjó, a tisztesség és becsületesség szolgálatába 
helyezi". 

II. M. 

HIVATALOS RÉSZ. 
O császári és apóst. kir. Fölsége legfelsőbb 

magánpénztárából a kovácsvágási ev. ref. felek, 
népiskola és tanítói lak fölépítési költségeinek 
fedezésére 150, azaz egyszázötven korona 
pénzsegélyt méltóztatott legkegyelmesebben 
adományozni. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: báró Hornig 
Károly veszprémi püspöknek, aki a kislődi róm. 



45. SZÁM. NÉPTANÍTÓK L A P J A . •15 

kath. óvó céljaira 2212 korona értékű telket 
adományozott. 

Kinevezte : Rissányi Mariska oki. tanítónőt 
a zayugróczi áll. el. népisk.-lioz r. tanítónővé ; 
Péter Róza oki. tanítónőt a bodófalvai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Zádor Izrael Imre 
oki. tanítót a bilkei áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá ; Musnai Katalin oki. tanítónőt a 
nagypestényi állami el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Luka László oki. tanítót a bogsánbánya-neuwerk-
telepi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Bodolay 
Erzsébet oki. tanítónőt a bilkei áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé ; Bálás Lajos oki. tanítót 
a szászczegői áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Krisztmann Jolán oki. tanítónőt a felsővisói 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Matiné. Varga 
Ida oki. tanítónőt a felsővisói áll. el. népisko-
lához r. tanítónővé ; Lakács Dénes oki. tanítót 
a szilágykövesdi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Róna Sándor oki. tanítót a kis-zsámbokréti 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Leopold Miksa 
oki. tanítót a hódosi áll. el. népisk.-hoz r. ta-
nítóvá ; Merényi Ignác oki. tanítót a pereesenyi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szakács János 
oki. tanítót a bégamonostori áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Ürmösi Gábor oki. tanítót az 
abrudbányai állami el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Lukács István, Horvát Salamon, Kovács Kornélia 
és Czirbesz Lenke oki. tanítókat, ill. tanító-
nőket a királyhelmeczi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónőkké ; Józsa Dénes és 
Diákonovich Adél oki. tanítót, ill. tanítónőt a 
szászmáthei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé ; Sinka Erzsébet oki. tanítónőt a 
pilisvörösvári áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Becsky Hedvig oki. tanítónőt a szamosardói áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Végleg megerősítette jelen állásában: 
Gerguleszku János bolvásniczai közs. iskolai 
tanítót ; Notáros Szvetiszláv dolovai közs. isk. 
ideigl. tanítót. 

Jelen minőségében áthelyezte : Davidovits 
Győző és Humay Nándor mindszenti külterü-
leti áll. el. isk. tanítókat a mindszenti belterü-
leti áll. el. isk.-hoz; Jákó Dénes, szavai áll. el. 
isk. tanítót a halmágyi áll. el. népisk.-hoz ; 
Sebők Vilmos tótraszlaviczai áll. el. isk. tanítót 
a szolyvai áll. el. isk.-hoz ; Lukásevics Ella 
felsővisói áll. el. isk. tanítónőt a nagytétényi 
áll. el. isk.-hoz ; Schaller Flóris nyitravármegyei 
kir. segédtanfelügyelőt Torontál vármegyébe; 
Szét.-éngi Antal szepesvármegyei kir. s.-tanfel-
ügyelőt Nyitra megyébe ; Katricsné Heimer 
Karolin bilkei áll. el. isk. tanítónőt az ilonczai 
áll. el. isk.-hoz; Czeglédy István torontálvár-
megyei kir. s.-tanfelügyelőt Szepes vármegyébe ; 
özv. Szitáné Molnár Etel zayugróczi áll. el. 
isk. tanítónőt a kisteleki III. sz. tanyai áll. el. 

isk.-hoz ; Kiss Géza szászczegői áll. el. iskolai 
tanítót a magyarláposi áll. el. isk.-hoz; Szla-
tinszky Antal kis-zsámbokréti áll. el. isk. taní-
tót az orechoviczai áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Szabó József 
apai munkaképtelen g. kath. el. isk tanítónak 
évi 600 K-t ; Harrach Róza tömörkényi munka-
képtelen áll. isk. tanítónőnek évi 1260 K-tí 
Sipos Elek komári közs. tanítónak évi 1240 K-t ; 
Papp János szigetvári közs. el. isk. elaggott 
kántortanítónak évi 500 K-t \ Lunacsek József 
saskőváraljai róm. kath. elaggott tanítónak évi 
600 K-t ; Langhoff er Károly morvalieszkói ág. 
h. ev. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 700 
koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néh. Petrovics Imre tiszapalkonyai róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Buda Máriának évi 
300 K-t, Imre és Mária nevű két kiskorú 
árvájának egyenként 50 K-t, együtt 100 K-t, 
mindössze 400 K-t ; néh. Nőtáros Milán bótosi 
közs. elemi isk. tanító özv., szül. Nedélylov 
Zsófiának évi 624 K 60 f-t, Kraszoje, Vojiszlava, 
Deján és Blagoje nevíi 4 kiskorú árvájának 
egyenként 104 fc 10 f-t, együtt 416 K 40 f-t, 
mindössze 1041 K-t; néh. Gálos András gyomai 
ev. ref. volt tanító özv., szül. Csávás Julianná-
nak évi 623 K 20 f-t; Keviczky Béla volt 
rimaszéesi ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. Perecz 
Erzsébetnek 406 K 50 f - t ; néhai Tóth Sámuel 
recskei ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. Szmerek 
Zsuzsannának és 1 kiskorú árvájának 495 Iv 
83 f-t ; néh. Dobokay János moholi róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Mïdler Viktoriának 
és 2 kiskorú árvájának 1066 K 66 f- t ; néhai 
Zselyonka József bozitópusztai uradalmi el. isk. 
tanító özv., szül. Schnur Teréziának évi 644 
koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
E. F. Fia, ha aktivizáltat.ni akarja magát a 

katonaságnál, folyamodjék saját ezrede parancs-
nokságához. — B. L. Csak az isk.-fönntartó intéz-
kedik abban, hogy méltó kárpótlásért a szomszéd 
község kántortanítója a filiáléban teljesített 
szolgálatai alól fölmentessék. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A nemzetiségi sajtó még mindig tá-

madja dr. Berzeviczy miniszter népoktatásügyi 
törvényjavaslatát, de a támadások már nem oly 
hevesek, mint kezdetben voltak, ami arra enged 
következtetni, hogy olvasóik szelid nyomása 
következtében ezek a támadások is teljesen 
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meg fognak szűnni, amennyiben ma már konsta-
tálva van, hogy a nem-magyar ajkú nép élén-
ken óhajtja, hogy fiai magyarul megtanuljanak, 
látván azt a nagy hátrányt, melyet az állam 
hivatalos nyelvének nem tudása miatt el kell 
szenvednie. A nemzetiségi lapok ugyan még 
ezt nem akarják elismerni s így pl. az újvidéki 
Branik legutóbbi (258.) száma is szolidáris 
küzdelemre szólítja föl a szerbeket és tótokat 
a népoktatási törvényjavaslat ellen, de rájuk 
nézve is be fog következni a tisztán látás ideje. 
Karlóczán tudvalevőleg f. hó l.-re „tiltakozó" 
gyűlést akartak tartani a népoktatási törvény-
javaslat ellen, de a horvát kormány a gyűlést, 
nagyon helyesen, betiltotta. A horvát kormány 
e tiltó rendeletét erősen támadja a zágrábi 
szerb lap: a „Szrbobran" 248. számában, vala-
mint az újvidéki „Branik". Ez a tiltó rendelet, 
mondja ez az utóbbi lap, annál is inkább meg-
lepetést okozott, mivel Verseczen akadálytala-
nul tartották meg a tiltakozó gyűlést. Akadály-
talanul, az igaz, de anélkül, hogy a hazafias 
szerb nép lelkében nyomot hagyott volna ! 

— Egy iskola ünnepe. Mezőlivádián a mi-
nap avatták föl az állami iskola új, díszes épü-
letét s ugyanakkor ünnepelte meg Baláss 
Ferenc igazgató-tanító szolgálatának negyed-
százados jubileumát és ezüstlakodalmát. Az igaz-
gató jubileuma alkalmából a puji járáskör 
tanítói a helységben rendkívüli gyűlést tar-
tottak, amelyen a királyi tanfelügyelőség részé-
ről Szabó Elemér királyi segédtanfelügyelő, a 
Hunyadmegyei Ált. Tanítóegyesület megbízásá-
ból Bereezky Lajos titkár, a kartársak nevében 
Salló Károly puji állami tanító és, mint egy-
kori iskolatársa, Boga Károly, a dévai tanító-
képző igazgatója üdvözölték a jubilánst. Az 
avató szertartást, Salló Károly vezetése mellett, 
a járáskör tanítóiból alakult négyes férfikar 
hazafias szövegű szép alkalmi énekkel nyitotta 
meg, majd a Himnusz éneklése fejezte be. Az 
énekkarban a román nemzetiségű felekezeti 
kartársak is részt vettek. 

-— Az Eötvös-alap köréből. A gyarapodás. 
F. év január 1.-től f. év december 4-ig összesen 
1023 új tag lépett be az Eötvös-alap kötelé-
kébe, akik összesen 8815 K-t fizettek be. Az 
új tagok közt van 819 három koronás évdíjas, 
192 ötven koronás és 12 húsz koronás rész-
jegyes tag. — Az elnökség kéri a tagokat, 
hogy — mivel a két Tanítók Háza sok ki-

adással jár — tagsági díjaikat mielőbb, minden-
esetre még az év vége előtt szíveskedjenek bekül-
deni. Befizetési lapokat a tagok a kir. tanfelügye-
lőségeknél vagy az alap titkáránál is kaphat-
nak. Ismételten fölkéri az elnökség a t. tagokat 

~ O 
arra is, hogy a Magyar Tanítók Naptárát, 
mely tanítóknak vidéki középiskolákon tanuló 
fiai ösztöndíjalapja javára jövedelmez, mennél 
tömegesebben rendeljék meg, hogy az ösztöndíj 
már a jövő iskolai év elején kiadható legyen. 
A Magyar Tanítók Naptárát 80 fillérért az 
Athenaeum (VII., Kerepesi-út 54. sz.) bér-
mentve küldi meg. 

— Rövid hírek. Ref. Zeneközlöny cím alatt 
1905 január 1.-én havonként megjelenő zenemű-
folyóirat fog megindulni Sárospatakon, ifj. Föve-
nyessy Bertalan ref. orgonista szerkesztésében és 
kiadásában, 8—10 oldal tartalommal, Ízléses ki-
állítású füzet-alakban. Előfizetési ára 10 K. — 
Jubileum. Klosztermayer János kántortanító 25 
éve működik már Csepelen ; ezt az évfordulót a 
múlt héten szép ünnep keretében ülték meg. — 
A Csanádmegyei Tanítóegyesület pályázatot 
hirdet a kezelése alatt álló árva-alap Il-ik fél-
évi kamatainak elnyerésére. Ezen 4000 korona 
alapítványi tőke kamatai a kezelési szabály 
2. g-a értelmében elsősorban csanádmegyei és 
az egyesület kötelékében volt tanítók, másod-
sorban tanítónők árváinak segélyezésére, har-
madsorban vármegyebeli és az egyesület köte-
lékébe tartozó elaggott, munkaképtelen tanítók, 
tanítónők gyámolítására és negyedsorban csanád-
vármegyei és az egyesület kötelékében lévő 
tanítók és tanítónők jó magaviseletű és kiváló 
előmenetelt tanúsító gyermekeiknek nevelésére 
ösztöndíjképpen adatik ki, nem zárván ki a 
tanítók, illetve tanítónők iparos vagy keres-
kedelmi pályán levő gyermekeit sem, ezen se-
gélyből. Kellően fölszerelt kérvények f. évi dec. 
20.-ig Strausz Gyula elnökhöz adandók be. 

— Halálozás. Papp Ferenc miskolczi ev. ref. 
tanító f. hó 2-.-án életének 48-ik, tanítóskodá-
sának 29-ik évében hirtelen elhunyt. Áldás 
emlékére ! 

Tartalom : A népoktatás reformja. — Kétezer 
könyvtár. — Magyar iskolák a magyar iparért. S. — 
Adat a tanító házi fegyelmi jogához. — A népoktatási 
törvényjavaslat mirólunk. Stumpf Mariska. — A nép-
pel való foglalkozás. Mező Dániel. — Nemzeti szelle-
münk a műveltség szolgálatában. Zsoldos Károly. — 
Községi és egyéb helynevek. — Szünóra : Az amerikai 
fiú. H. M. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. — 
KüRmfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a o l apo t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i 
intézet , t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és taní tóképző - in t éze tek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megkü ldése i rán t i f o lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l letékes kir . tanfe lügyelő által l á t t a m o z o t t 

községi elől járósági b izony í tvánnya l együt t , a „Néptan í tók 
Lap ja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a m e g y e meg-
jelölésével) és az utolsó pós ta vi lágosan ki i randó. 

E lő f i ze té s i á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előf izetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r szabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóér t , m inden közlés u t á n G fillér fizetendő. Az i ly 
módon m i n d e n k i ál tal k i számí tha tó h i rde tés i díj e lőre k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed r é szé t 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KER., TÖRÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Ivéssiratolcat n e m admi lc v i s s z a . 

Kenyérkereső gyermekek. 
Télen több a szegény ember, mint 

nyáron. Okát könnyű eltalálni. A fűtő-
anyag és a meleg ruha nélkülözhetet-
len ; a gyümölcstáplálék megszűnt ; a 
munka, ha nem egészen, de nagyrészt 
szünetel : kereset tehát nincs. Ilyen 
körülmények közt ahhoz fog a szegény 
ember, amihez lehet és nem gondolko-
zik azon, vájjon üelyes-e, célszerű-e 
ilyen vagy amolyan módon pénzhez 
jutni. Ez a szükség okozza aztán, hogy 
nemcsak Budapesten, hanem a nagyobb 
vidéki városokban is, gyermekeit is ke-
resetre szorítja a megszorult ember. 

Ez a kérdés természetesen igen közel-
ről érdekel bennünket, tanítókat, és így 
bátran foglalkozhatunk vele, sőt köte-
lességmulasztás volna az alább kifej-
tendő erkölcsi mozzanatoknak figyelmen 
kívül hagyása azok részéről, akiknek 
legszentebb hivatásuk fölvilágosítani az 
elmét és fogékonnyá tenni a szívet min-
den szép ós nemes iránt. A doing i . J -
szerűségét az adja meg, hogy minden-
felől nagy drágaságot ós ennek nyomában 
járó szegénységet jósolnak az immár 
küszöbön levő télre, minélfogva az 
apró gyermekek tán az eddiginél is 
nagyobb számmal fognak szülőik részé-
ről munkába szólíttatni. 

Szegény szegény gyermekek ! Mindig 
megesik rajtuk a szívem, mikor a késő 

esti, sőt éjjeli órákban kávéházról kávé-
házra, korcsmáról korcsmára futkosva 
látom őket. Míg jobb sorsban lévő 
játszótársaik meleg otthonukban, szü-
lőik oltalma alatt alusszák az igazak 
álmát, ők narancs-, gesztenye- vagy 
virágárúikkal ott bolyongnak a sötét 
utcákon, ázva-fázva, dideregve. Akad 
végre egy-egy úr, aki pár filléren virá-
got vesz tőlük, ki is fizeti és elbocsátja 
őket. De hányszor megesik, hogy a vevő 
vásár közben a szegény leánygyermek 
ártatlan lelkének egy-egy virágát, rom-
latlan szívének egy-egy darabját el-
rabolja. Mert hiába! Bor és zeneszó 
mellett, víg cimborák közt pajkosabb 
és könnyelműbb az ember! És mily al-
kalmas céltáblája a legrosszabb tréfá-
nak is az a magányos, tudatlan kis 
gyermek, aki azt akarja, hogy pár fíl-
lérnyi haszonhoz juttassuk. Minden ká-
véház, minden korcsma szemmellátható-
lag fosztja meg ártat lan lelkét attól a 
himportól, mely nélkül a gyermeki lélek 
el sem képzelhető. A testi és lelki fej-
lődésről így hát pár nyomorult fillérért 
kell az istenadtának lemondania. 

Jön a reggel ! Iskolába Ml mennie, 
mert az éjjel látottakon kívül még 
mást is kell tanulnia. Kis társai el-el-
beszélik egymásnak a tegnap élményeit. 
Hol voltak, mit láttak, mit kaptak stb. 
stb. Ő is beszélni kezd hát. Miről beszél ? 
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Az est eseményeiről, zenéről, táncról, 
víg danáról, kifestett arcokról, soha 
sem hallott dolgokról, annak a szelle-
mes vevőnek tréfájáról és kérdéseiről. 
A többiek tágra nyitott szemmel bá-
mulják és irigykedve hallgatják a me-
sét. mely egy nem is sejtett világ bűnös 
rejtelmeiről lebbenti föl a fátyolt. 

íme az eredmény! Elemezzük egy 
kicsit és — azt hiszem — mindannyian 
arra a konklúzióra jutunk, hogy — ha 
a legszigorúbb rendszabályokkal is — 
de föltétlenül meg kell akadályozni, hogy 
iskolás korban lévő bármely nembeli gyer-
mek, mert 9—10 évesekről szólok, nyil-
vános helyekre, főleg este vagy éjjel, lábát 
betéhesse. Mert azt az erkölcsi fekélyt, 
mely az ilyen gyermek lelkébe magát 
befészkelte, hiába próbálja a leglelki-
ismeretesebb tanító is a szív- és erkölcs-
nemesítő mesék gyönge pengéjével ki-
irtani; ott marad és ter jed az napról 
napra úgy, hogy csodálkoznunk se lehet, 
ha egy-egy nyilvánosságra kerülő eset 
alkalmával a bűn fertőjének olyan mély-
ségéről kell tudomást vennünk, melynek 
hallatára az erkölcsi érzékkel bíró em-
ber önkéntelenül is összecsapja a kezét. 
Az ilyen kenyérkereső gyermekekre va-
dásznak aztán azok a kosaras asszo-
nyok, kiknek nevelése nyomán 12 —13 
éves gyermekek narancsuk és viráguk 
mellett testüket kínálják és bocsátják 
árúba. 

Ha bővebben akarnám a dolgot fej-
tegetni, még sok más szempontot kel-
lene érintenem, melyek az előbbi köve-
telést, t. i. e visszás állapot okvetlen 
való megszüntetésére vonatkozót indo-
kolnák. (Dohányzás, pálinkázás, egészségi 
és testi hátrányok stb. stb.) 

Csak még egyet akarok említeni, és 
ez az iskolai szempont. Nyújthat-e a leg-
jobb iskola is az ilyen szerencsétlen 
növendéknek valamit? Semmit. Fáradt 
testtel, álmos fejjel ott ülő, a túlságos 
hidegtől való félelem, a leszámolás és 
új árú vásárlásának, a fölcsigázott képze-

lemrüág ezer és ezer izgalmaitól eler-
nyedt gyermek az iskolában mit is tenne 
kedvvel ? 

Ha arra várunk, míg minden szülő 
jobb sorsa vagy erősebb erkölcsi érzéke 
oldja meg a kérdést: akkor sohasem 
lesz az megoldva. Csak szigorú szabály-
rendelet és annak is kérlelhetetlen szi-
gorral való végrehajtása lehet az egye-
düli gyógyító ír ez erkölcsi nyavalyára. 
Két sorból álljon, ilyformán: „15 éves-
nél fiatalabb gyermeknek a téli hóna-
pokban esti nyolc órán túl semmiféle 
nyilvános helyen (szülőik nélkül) tartóz-
kodni nem szabad." A mulatóhelyek 
tulajdonosai és a rendőrök szigorúan 
köteleztessenek az ezen intézkedés ellen 
vétőket a főkapitányság elé állítani. 

A Sopronvármegyei általános tanító-
egyesület imént tar to t t gyűlésén indít-
ványomra elhatározta, hogy Sopron sz. 
kir. város törvényhatóságát beadványban 
figyelmezteti a kenyérkereső gyermekek 
erkölcsi züllésére és kérni fogja egy ily 
szabályrendelet megalkotását és végre-
hajtását. Kövessék példánkat más megyék 
tanítóegyesületei is. Ritkán végzünk 
nemesebb és filantropikusabb munkát 
ennél. A narancsot és virágot pedig 
maga az apa vagy anya árúsítsa és ne 
vonja meg gyermekétől a testi és lelki 
fejlődés föltételeit, mert ehhez még a 
szülőnek sincs joga. 

(Sopron.) Bíró Samu. 

Tankötelesek szolgálatban. 
K. Nagy Sándor törvényszéki bíró úr tol-

lából gyakran olvashatunk e lapok hasábjain 
tanítókat, szülőket s tanköteleseket érdeklő, a 
jog és törvénykezés körébe tartozó kérdésekről 
fölvilágosító és útbaigazító cikkelyeket. Nagyon 
kívánatos volna, ha K. Nagy Sándor úr meg-
ismertetné a tanítóságot ama — még bizonyára 
igen kevés és enyhe rendeletekkel vagy törvé-
nyekkel, melyek, habár még idáig elég tökéletlenül, 
de valamennyire mégis szabályozni célozzák a 
tankötelesek szolgálatba adását, a szolgálat 
viszonyait, illetve a szolgálatban leendő iskoláz-
tatásukat, mert tény, bogy a tankötelezettségi 
törvényt e hova-tovább nagyobb létszámot adó, 
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szolgálatba zúduló rajok, hazánk szegényebb 
vidékein, mint pl. a Székelyföldön, a szó teljes 
értelmében kijátszák, megkerülik, nagy kárára 
a népnevelésnek, nagy sülyedésére a közer-
kölcsnek. 

Talán egy vidéken sem tódul oly nagy 
számmal az ifjúság, de íokép a gyermeksereg 
szolgálatba, mint a Székelyföldön, amely körül-
ményt egyfelől a köznép általános szegénysége 
okozza ; de másfelől ismerek a Székelyföldhöz 
hasonló szegény vidékeket, hol nemcsak nem 
adja a szülő növendék-gyermekeit szolgálatba, 
hanem jót sem tételez föl oly fiatalságról, mely 
már szolgálatban kóborolt, és mégis megél 
valahogy. Személyes tapasztalataim nyomán jól 
ismerem a székely nép körülményeit minden 
nyomorúságaikkal együtt, s ennélfogva bátran 
és határozottan mondhatom, hogy ez a gyer-
mek-szolgálatba-csapás a Székelyföldön nem 
föltétlenül szükséges a családok helyzetének 
könnyítésére, hanem inkább már egy rossz 
szokás, melybe belelovalták magukat a szülők 
s belelovalják magukat már a III. és IV. elemi 
iskolások is, elhitetvén magukkal, hogy szük-
séges s azt el nem kerülhetik. S ez a fölfogás 
immár fokozatosan oda vezetett, hogy a leg-
fölháborítóbb példáit látjuk a gyermekükkel 
mitsem törődő s ̂  gondjukat róluk egészen le-
vevő szülőknek. És ennek folytatásaképen, mint 
természetes következményt: a gyermeki hálá-
datlanságot, mely napirenden van. Szóval, kive-
szőben van a családi összetartás, hála nemes 
érzése, s ezzel az erkölcsi züllés számára meg 
vannak nyitva a kapuk. 

Köztudomású dolog a szolgálatban levő 
székely leányok csapatos elzüllése, aminek fő-
oka ez a korai szolgálatba-adás. 

De azt nem mindenki tudja, hogy tulajdon-
képen az a csoport, mely néhány évi szolgálat 
után visszakerül falujába s nincs az elzüllöttek 
statisztikai rovatába sorolva, csaknem egytől-
egyig elveszett a családi életre és faj fönntartásra 
nézve, mert rendes, tisztességes családi életre 
és falusi foglalkozásra már alig képes. Kaparint 
ugyan egy legényt a falujában, akivel egybekél, 
hogy falu csúfjára vén leánynak ne maradjon, 
de már az összekelés pillanatában sincs az a 
komoly elhatározása és szándéka, hogy párjával 
leélje az életet, hanem a legelső összekocca-
násnál vagy az életküzdelem legkisebb kilátá-
sakor előkeresi a ládafiából a cselédkönyvét és 
faképnél hagyja élete párját. Indul vissza a 
nagyvilágba, a könnyű, léha, megkedvelt élet-
módba, mitsem törődve azzal, hogy azt a 
szerencsétlen legényt, ki várva várta a katona-
ságtól leendő szabadulását, hogy nyugodt csa-
ládi életet alkothasson s kis gazdaságának 
élhessen : egész életére szerencsétlenné tette, 

a házasság nyűgével megkötötte s azzal sem 
törődik, ha már egy-két gyermeke van s 
azokat anya nélkül a nagyvilágban szerte-
h agy ja. ! Az ilyen faképnél hagyott ember aztán 
rendesen vadházassághoz folyamodik, szaporítva 
a ferde családi helyzetek és törvénytelen gyer-
mekek számát. 

Mindezeknek csírájául én a korai szolgálatba-
adást tartom, mely különösen leánygyerme-
keknél az egész életre kiható veszedelmet rejt 
magában. 

Ha egyszer kirúgta lába alól a szülei ház 
talaját, mind jobban elhalványul lelkében az 
otthon, a család emlékezete, elkopnak legne-
mesebb érzései, melyek alapját képezhetnék a 
leendő falusi gazdaasszony helyes, normális 
életének s ezzel rohamosan kivész az életerős 
székely gazdacsalád típusza s ezzel aztán 
minden. 

De visszatérve a tankötelesekhez : lelkem 
mélyéig fölháborít annak látása és tapaszta-
lása, hogy székely szülők leánykáikat, mihelyt 
akkorára cseperednek, hogy egy csecsemőt 
fölbírnak, szolgálatba csapják, kezdetben leg-
többször hitvány 6, 7, legföljebb 8—9 forint 
évi bérért. De még ezt a csekély bért sem 
igen fordítják a gyermek szükségleteinek fede-
zésére, hanem a könnyelmű szülők elszedik tőlük 
s minden látszat nélkül elköltik, úgyszólván 
semmi más előnyét nem hozhatván föl a gyer-
mek távollétének, mint azt, hogy azalatt, míg 
szolgál, nem ők táplálják, holott az a kis pu-
liszka, amit egy-egy gyermek egy családban 
elfogyaszt, negyedrész értékét sem képviseli 
annak a pálinkamennyiségnek, amit a családfő 
a korcsmákban efogyaszt s amit magától semmi 
körülmények közt meg nem von. Ily olcsó árért 
prédálja oda gyermekét, gyermeke tisztességét, 
becsületét, egészségét s lehet mondani : a jövő 
nemzedék életképességét. 

Megfigyeltem családokat, melyekben 8—4 
távol, a szélrózsa minden irányában szolgáló 
gyermek küldözgeti haza pénztsürgető szülei-
nekkeresményét, legtöbbször tisztességüknek szo-
morú bérét, s a szülőknek nem képezi gond-
jukat, hogy a hazaküldött pénzt gyermekeik 
számára marhában vagy bármiben gyümölcsöz-
tessék, hanem látszat nélkül élfecsérelik, eldinom-
dánomozzák s az évek múlva hazakerülő gyer-
mek nem lát belőle egy fityinget sem. 

Vájjon megérdemli-e tehát, hogy a semmi-
vel egyenlő anyagi eredményért évről évre oly 
drága áldozat vesszen emberanyagban, erkölcs-
ben, mint amennyit a gyermekkorban szolgálni 
özönlő ifjúság veszedelme okoz, amely kiszá-
míthatatlan ? ! 

Vannak községek, hol a szolgálatba széledt 
elemi és ismétlő-tankötelesek néptelenné tették 

5 2 * 
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az iskolákat. Nincs kit tanítani s ha beirat-
kozott is a növendék, egyet gondol, s egy szép 
napon csak eltűnik. Többször egy-két hétre 
hazavetődnek, akkor följárnak az iskolába, hogy 
zavarják a rendet s demoralizálják a még rom-
latlan gyermekeket, azután megint útra kelnek. 
Felnőnek írástudatlanul, mert ebben az ide-oda 
szökdösésben szépen eltelnek az évek s az 
iskolakötelezettség ki van játszva. 

Semmit sem tartok ez idő szerint pontosabb 
és sürgősebb népnevelési és népmentési föladat-
nak, mint e bajon segíteni, de alaposan, gyöke-
resen segíteni. Mert ha voltak és vannak is 
bizonyos törvényeink avagy rendeleteink e 
ferdeségek korlátozására, egy bizonyos : hogy 
t. i. nincsenek végrehajtva, s akkor semmit 
sem érnek. Ha pedig minden eshetőségre nin-
csenek szabályzataink és törvényeink, sürgősen 
meg kell azokat alkotni, amíg nem késő. 

Ki kellene mondani, hogy senki iskolaköteles 
gyermekeit bizonyos koron alul szolgálatba nem 
adhatja. Ha pedig esetleg oly rendkívüli csa-
ládi körülmények forognának fönn, melyek ezt 
elkerülhetetlenné tennék, erről s minden egyes 
esetről az elöljáróság szigorúan győződjék meg 
s adjon véleményt; rendes cselédkönyv az 
ilyeneknek ki nem állítható, hanem csak egy 
igazolvány, melyben pontosan kiírandó volna, 
hogy az illető gyermek hány osztályt végzett 
s köteles szolgálati helyén bizonyos heti órák-
ban ismétlő- vagy vasárnapi iskolába járni. De 
minden esetben a lehetőleg kevés és megindo-
kolt esetekben szolgálni távozó növendékek 
hova távozása, szolgálati helye nyilvántartandó 
volna, hogy szolgálati helyükön iskoláztatásuk 
elrendelhető legyen és minden községben, város-
ban szigorúan kötelességükké teendő az elöl-
járóságnak az ilyen szolgálatban levő tanköte-
lesek felügyelete, ellenőrzése. Az különösen 
hangsúlyozandó volna, hogy tankötelesek korcs-
mai s más olyan helyeken leendő szolgálata, 
hol erkölcsük veszélyeztetve van: tilos, s úgy 
a szülő, ki ilyen helyekre helyezi el gyermekét, 
mint a gazda, ki tanköteles gyermeket ilyen 
szolgálatba fölfogad, bírsággal sújtandó. 

De még egy intézkedést tartanék igen szük-
ségesnek. Tudniillik a gyermeküket ily fejlet-
len korban szolgálatba csapó szülőket a gyer-
mek szolgálati könyvében hitelesen kimutatott 
évi béréről az árvaszék által szigorúan meg-
számoltatandóknak tartanám. Köteles legyen a 
szülő tanköteles gyei" ekének szolgálatba adá-
sát, bérének föltüntetésével, bejelenteni. Ezen 
intézkedés által kissé kedvük szegetnék a gyer-
mekeik bőrén nyerészkedő könnyelmű szüléknek, 
s akik pedig kényszerűségből adnák gyerme-
küket szolgálni s bérüket javukra fordítani 

amúgy sem vonakodnak, azok apai és szülei 
kötelességből is szívesen számolnának. 

Mert azt kérdem, nem épen az árva gyer-
mekekkel egy elbírálás alá esnek-e és nem 
árvák-e az olyan gyermekek, akiket, bár apjuk, 
anyjuk van, fejletlen testük erejére utalva, 
szolgálatba csapnak szüleik időnap előtt ? Lelki-
ismeretlenül elköltik keserves keresményüket s 
emellett évekig kibújtak azon szülői kötelesség 
alól, iiogy gyermekeiket saját maguk táplálják, 
neveljék ! 

Ez a kérdés szorosan hozzátartozik az álta-
lános gyermekvédelem fontos kérdéséhez. 

E lapok hasábjain olvastam volt valami 
olyas intézkedésről, hogy tanítók kötelesek 
volnának szolgálatba távozott növendékeik 
érdekében átírni az illető község elöljáró-
ságához, vagy talán még az iskola igazgató-
ságához is. De a tény és valóság az, hogy nem 
teszik meg, vagy ha megteszik is, igen keve-
sen. Egyáltalán erről senki sem számoltatja 
meg őket. 

Határozott, szigorú rendeletekre, törvényekre 
van szükségünk, melyek alól sem szülő, sem 
előljáró, sem tanító, sem szolgálatadó gazda ki 
ne bújhassék, máskép rend nem lesz és az 
erkölcsi züllés és faji pusztulás mind nagyobb 
mérveket ölt. 

Szeretném, ha K. Nagy Sándor úr az ő 
meleg érdeklődésével s jogi és törvény ismereté-
vel megvilágítaná e kérdést, mely már nagyon 
is égető, hátha szélesebb körű érdeklődést 
keltene, főképpen az illetékes helyeken, honnan 
az orvoslást várjuk? 

Mert hogy ezt soká halogatni nem lehet és 
nem szabad, az kétségtelen. 

(Mezőberény.) K. KeményJl Katinka. 

Â leányokat erkölcsre és munkára 
kell nevelni. 

Nem rég olvastam, hogy az újpesti temető 
őre észrevette, hogy az ott eltemetett csecse-
mők sírját rendszeresen fölbontják. Utánajárt 
a dolognak és sikerült is öt leányt meglepni, 
amint azok egy frissen hantolt sírt ástak föl. 
Ezek közül a leányok közül három mindössze 
tíz-tizenegy éves volt. 

Valóban borzasztó eset ! S még elszomo-
rítóbb az, hogy ez az eset nem áll magában ; 
hozzá hasonlót eleget látunk. Ez pedig mind 
azt tanúsítja, hogy egész társadalmunk beteg. 
Mindenki szégyenli a maga foglalkozását. 
Dolgozni senki sem akar, csak élvezni és 
brillírozni. Cselédnek senki sem akarja adni a 
lányát, csupa álszeméremből és majomszere-
tetből, legfölebb gyári munkásnak, mert ez 
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némi önállóságot biztosít számára és lehetőbbé 
teszi kedvteléseinek kielégítését. A jobb módú 
munkások feleségei egymást nagysádolják. S a 
legszegényebb napszámosnak a felesége is, 
sajnos, a középosztályban is igen sok, az egész 
napot dologtalanságban tölti. A vasárnapi 
munkaszünet is csak romlásra vezet, evés, ivás, 
tánc — ez a napirend. 

Közös hibái a közép- és munkásosztálynak : 
álszemérem, hiúság, önzés, irigység, élvezetvágy, 
címkórság, fényűzés, dologkerülés, elérhetetlen 
vágyak. 

Hasztalan keresnénk ma egy második Kor-
néliát, ki két fiát mutatá be legdrágább kincse 
gyanánt, fölkiáltván: „Itt van legszebb ékes-
ségem ! " Ellenkezőleg, ezer oly nőt találunk, 
kik hiúságtól elkapatva, azon nőre emlékez-
tetnek, ki férjének szemrehányásokat tett azért, 
mivel az egy oly barátját mutatta^ be, kinek 
keztyűje nem volt elég finom. így jellemzi 
nőinket egy oly korunkbeli író, ki épen e kér-
dést alaposan tanulmányozta. 

Sokat, igen sokat gondolkodtam ezeken az 
elszomorító jelenségeken, de a cikkem elején 
említett eset már arra kényszerített, hogy 
tollat vegyek kezembe. Lelkem egész mele-
gével szeretnék segíteni e tarthatatlan hely-
zeten és beteges állapoton ; mert ez napról 
napra csak rosszabb lehet, de gyökeres, alapos 
beavatkozás nélkül nem javul meg soha. 

Annyival is inkább indokoltnak látom a 
nevelésről most szólani, mert a tantervválto-
zások küszöbön állnak. Ne vigyünk azokba 
végzetes hibákat, amelyek évtizedekre megbéní-
tanák a beteg társadalom gyógyulását. 

Tudvalevőleg a nevelés tényezői : a család, 
az iskola és a társadalom. E három közül mi 
csak az iskolával rendelkezünk, csak ott tudunk 
hatni, a másik két tényező irányítása nem 
tőlünk függ. De ha alapos munkát végezünk 
az iskolában, kihat az lassan az életre is. 

Mielőtt az iskolában rendelkezésünkre álló 
eszközökre térnék, arra a kérdésre kell felel-
nem : mi a főoka ennek az általános erkölcsi 
és anyagi romlásnak? 

A nők erkölcsi érzékének hiánya és a dolog-
talanság. 

Alig születik meg a gyermek, már csipkés 
pólyába, aranyozott kocsiba teszik és tologatják, 
majd fényesen öltöztetik. S e gyengédség oly 
általános, hogy még a lelencházak, bölcsődék 
is hódolnak neki. Nem ártalmas, nem hely-
telen-e azoknak a leányoknak a ' nevelése is, 
kiket már mint gyermeket fölcicomázva a 
nyilvánosság elé visznek ? Nem izgatják-e föl 
gyenge idegrendszerüket? Nem fosztják-e meg 
őket gyakran hosszú virrasztás által a jóté-
kony álomtól? 

így folytatódik ez tovább az iskolában és a 
társadalomban. Vagy nem liiba-e az, hogy 
az iskola megtölti a kis tanítvány lágy agy-
velejét mindenféle elvont tantárgyakkal, definí-
ciókkal ; de jó erkölcsökre, hasznos foglalkozá-
sokra nem szoktat ja ? A szülék és iskola 
nevelése is nem inkább a gyermek külsejére, 
mint belsejére irányul-e? A szüle nem jobban 
ügyel-e, hogy a kis és nagy babák ruhája 
piszkos ne legyen, mint arra, hogy a gyermek 
folyton foglalkozzék és lelke tiszta és szíve ép 
maradjon ? 

Nem fog-e a legelső alkalommal elbukni az o O. 
élet göröngyös útain, aki még járni sem tanult 
meg ? Nem fog-e a legelső harcban elesni az, 
akinek nincs igazi fegyver sem a kezében? 

Fölötte szükséges — mondja egy tudós író * — 
„hogy a nőnek legszentebb princípiuma az 
erkölcs legyen. Jelenlegi anyagias korszakunk-
ban a pénz játsza világuraló hatalmát s így 
számára legnevezetesebb szerep jutott ; miért 
is a nő erkölcsös nevelése annál inkább is szük-
ségesebb, nehogy az anyagi gondolkodásmód 
áldozatává váljék s hogy legalább a veleszüle-
tett esztetikai érzékben és nemes gondolkodá-
sában megtartsuk és szívének jobh érzelmeit, 
mint a házi élet legfőbb tényezőit, megőrizzük." 

S vájjon erre nézve megteszi-e kötelességét 
az iskola ? Epen nem. Új tantervekről gondos-
kodik a hatóság, de az erkölcsi nevelést s 
annak eszközeit nem jelöli meg ; holott ez volna 
a legfontosabb. 

A helyes és természetes nevelésnek egy 
másik eszköze a munka. Aki nem dolgozik, az 
nem tud megélni, az nem teljesíti kötelességét ; 
aki nem dolgozik, az haszontalanul tölti az időt ; 
aki nem foglalkozik, az unatkozik s az unalmat 
drága pénzen űzi el ; aki nem dolgozik, az 
nem tudja megbecsülni sem a munkát, sem a 
pénzt ; végül : a dologtalanság, henyeség az 
ördög párnája. Ezek kétségbe nem vonható 
igazságok, amelyek az általános jólétre nagy-
fontosságúak. 

S vájjon megtanítja-e az iskola a növendé-
keket hasznosan foglalkozni ? megkedvelteti-e 
a munkát? Épen nem. Nagyon kevés hasznos 
foglalkozást visz tökéletességre az iskola, mert 
kevés az idő rá ; némelyek bánásmódja meg 
épen arra jó, hogy meggyűlöltesse a munkát. 
A házi foglalkozásokra sem készíti eléggé elő 
növendékeit az iskola. Arra nem elegendő né-
hány kézimunka-, rajz- és elméleti háztartási 
óra. Valóban difficile est satyram non scri-
bere . . . 

Pedig mi kell az életben az erkölcsön kívül 
a legjobban? A munka és mindig a munka. 

* Dr. Herceg Mór : A nő című jeles művében. 
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A munka maga egyszersmind erkölcsi erő. 
„ Okszerű nevelés és munkás foglalkozás kiírtja 
a szenvedélyek nyerseségének fullánk ját" — 
mondja egyik tudósunk. 

Ha sikerült ezekben kimutatnunk, hogy a 
nőnek az életben főkép e kettő szükséges : 
erkölcs és munka, akkor áttérhetünk annak a 
kérdésnek a megfejtésére : mit tegyen az iskola 
e kettőnek megkedveltetésére ? 

I. Az erkölcsi érzék fölkeltésében és fejleszté-
sében igen sok út, mód és eszköz áll az iskola 
rendelkezésére. Sajnos, hogy ezeket az eszkö-
zöket nem használjuk föl ; azért nem is 
mutathatunk föl sikereket. 

Már az iskola bejárata, udvara legyen barát-
ságos, vonzó, virágokkal ékesített; az osztály-
terem legyen ízléssel berendezett, tiszta, világos 
helyiség, nem mint a börtön, melyből mindenki 
csak szabadulni szeretne. 

Az iskola különböző helyiségeiben erkölcsi 
mondatok legyenek kifüggesztve, hogy azokat 
a növendék mindennap olvassa. Ily mondatok 
pl. : Isten mindent lát. Imádkozzál és dolgozzál. 
Szeresd és becsüld a munkát. Teljesítsd köte-
lességedet. Örülj, ha embertársaddal jót tehetsz. 
Ne bántsd a másét. Egyszerűség a legszebb 
dísz. Testben, lélekben tiszta légy. 

Az olvasókönyv legyen a tanuló bibliája, 
melyből minden szépet, nemest és jót meg-
tanulhat, melynek minden sora szívét és lelkét 
nemesíti. Egyetlen olyan sort se tartalmazzon, 
mely csupán képzeletét izgatja s így a való 
életből kizökkenti, vagy amely erkölcs- és ízlés-
ellenes dolgokra tanítja, amely gondolkodását 
megrontja. Mit használ azokban a sok hiába-
való, izgató népmese, melyekből pl. azt látja, 
hogy csak kívánni kell valamit s az mindjárt 
ott van, nem is kell érte fáradni; vagy, hogy 
ravasznak kell lenni, mint a róka, hogy meg-
csalhassuk embertársainkat. Van pl. egy olvasó-
könyv, melynek az az első darabja, hogy a 
borz megcsalja a nyulat ; ezt egy ismerősöm 
oly zokon vette, hogy abból az iskolából 
azonnal kifogta gyermekét. 

Azt se higyjük, hogy a legjobb népmese 
minden korbeli gyermeknek jó. Yéleményem 
szerint csak kis gyermeknek való, de csak 
akkor, ha nem erkölcstelen és nem rémmese. 
A nagyobbaknak ízlését, fantáziáját és komoly-
ságát rontja. Csupán az esetben van jogosult-
sága, ha erkölcsi tanulságot tartalmaz. 

Egy tanulságos, erkölcsi hatású olvasókönyv 
tartalma lehet : erkölcsi értékű mesék, élet-
képek, életrajzok, történelmi és egyéb tanul-
ságos, szívnemesítő elbeszélések, természetrajzi, 
nép- és földrajzi ismertetések, közmondások, 
végül költemények az előadás és szavalás gya-
korlására. De a vérengzések történeteit, görög 

regéket, üres, nem tanulságos népmeséket 
kizárnám onnét. 

Lássuk célunknak megfelelőleg az egyes 
tantárgyakat. 

1. A Nyelvtan nagy része a középkori szó-
és moridathm elyezés maradványa, a gyermek 
kínzására. Ki kell abból válogatni a gyakorlati 
részt, a hasznosat. Minél kevesebb nyelvtan, főleg 
az idegen nyelvek tanításánál ; annál több 
olvastatás, fogalmazás és erkölcsi tanítás ! Erre 
hetenként 5—6 órát kellene szánni. Valóban 
furcsa, hogy mi, akik annyira kívánjuk a ma-
gyar nyelvet érvényesíteni, a polgári leány-
iskolában csak heti 3 órát vettünk föl arra, 
holott minden más nemzet 5—6 órában tanítja 
az anyanyelvét. 

2. A Földrajz tanítása sincs a kellő meder-
ében. Oly nagy az a tananyag, hogy mire el-
végzik, semmit sem tudnak belőle. De jobbára 
szárazon, az érdeklődés fölkeltése nélkül adják 
is elő. Sok benne az elmélet és szám. A leg-
hasznosabb földrajztanítást én tankönyv nél-
kül — csupán térkép használatával — kép-
zelem. 

3. A Történelem tanítása is rossz úton halad. 
Sok hiábavalóságot, ezer meg ezer nevet kell 
a gyenge gyermekagynak befogadni az általános 
műveltség címén. Szakítani kell a mindentudás 
ideájával; az nem az elemi, vagy a polgári isko-
lába való. A véres csaták leírása, vérengző 
emberek dicsőítése pedig épen nem lehet leány-
iskolák tananyaga ; inkább nemesszívű ember-
barátok tetteit beszéljük el a növendékeknek. 

4. A Természetrajz tananyaga is reduká-
landó. Miért kell a világ összes állatait és 
növényeit tövirőlhegyire ismerni? Hát még a 
geológia? Az állatok és növények életébe egy 
kissé bepillantani elég volna arra, hogy a 
gyermek azokat is, mint a nagy természet 
alkotó részeit, becsülni tanulja. Erre pedig a 
kirándulások a legjobb alkalmat nyújtanák. 

5. A Természettanban is van sok elmélet, 
sok elvont és fölösleges. 6. A Kémia egyál-
talán a minimumra, a praktikus részre szorít-
kozzék. A vegyjelekkel és számokkal kár gyöt-
rődni. 7. A Számtan is még sokkal prakti-
kusabb lehetne. En pl. még életemben sohasem 
számoltam törtekkel, csak sz iskolában. A 
Mértan épen fölösleges, mint külön tantárgy. 8. 
Az Egészségtan mai alakjában fölösleges; he-
lyette többet érne egy rövid kis praktikus 
ujj mutatás az egészség fönntartására s a 
gyermeknevelésre. •9. A Gazdaság- és Ház-
tartástan a mai elméleti alakjában valóságos 
szatirája e kizárólag praktikus tantárgyaknak. 
10. A Hittan szintén középkori alakjában 
maradt így ránk. Nem fölösleges, de más 
módon kellene azt tanítani s erkölcsi alapra 
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fektetni. 11. A testgyakorlat inkább szórakoztató 
játék legyen, mint kimerítő erőgyakorlat. 12. 
A Rajzolás is jobbára lélekölő munka a gyer-
meknek. Talán az újabb áramlat változtatni fog 
rajta. 13. Az éneklésre minden osztályban föl-
tétlenül heti 2 óra szentelendő, mert kedély-
képző és szívnemesítő hatása elvitázhatatlan. 

Nagy mértékben előmozdítaná az erkölcsi 
nevelést a tanítók, főleg a tanítónők bánás-
módja és példája. 

Mindig szeretettel és gyengédséggel közeled-
jünk a leánynövendékhez. Szeretet és gyen-
gédség a nő lényege, legkiválóbb erényeit 
ennek tulajdoníthatjuk. Ellenkező bánásmód 
által mindakettőt kiirtanék belőle s így képte-
lenné tennők őt a jóra, nemesre és szépre. Ne 
keserítsük túlszigorral, durva szidalmakkal a 
leánynak örök vidám, ártatlan kedélyét. Hiszen 
az kincs a nőben, azt őrizni kell ! 

A nő egyik legnagyobb gyengesége a fény-
űzés, mely okul szolgál sok visszaélésre, kérke-
désre, pazarlásra és gazdagulás utáni vágyó-
dásra. Szoktassuk hát le őket az ékszerekről 
és egyéb fényűzési cikkekről. Mutassuk meg 
példával, hogy az egyszerűség mindig a finom 
nevelés legszebb ékességei közé tartozik. 

I\ edveltessük meg vele a háziasságot, mely 
nélkül a nő nem felelhet meg igazi női hiva-
tásának s amely a családi boldogsághoz épp 
oly szükséges, mint a férfiak tudományos, ipari 
vagy kereskedelmi képzettsége és tevékenysége. 
A szellemes d'Agould grófnő találóan mondja: 
„A házi kormányzat épp annyi tisztaságot és 
elhatározást kíván, mint a politika." 

Egyik tudósunk pedig azt állítja : „Ahol a 
nőt fölülmúlliatatlannak találjuk, az az ő társa-
dalmi hivatása." Tanítsuk meg hát erre is. 
Csak elérhetetlen vágyakat ne keltsünk benne, 
mert akkor kiszolgáltatjuk őt a boldogtalan-
ságnak, a földi pokolnak. 

Tanítsuk meg őt szóral és példával Krisztus 
örökbecsű mondatára : Szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat! Akkor nem lesz önző, nem 
lesz irigy, nem lesz durva s örülni fog, ha 
embertársainak szívességet tehet. Ez a rossz 
szenvedélyek helyes orvossága, amelynek követ-
kezménye lesz a földi boldogság. 

A jó erkölcsök terjesztésére szolgálnak az 
iskolai ünnepélyek és kirándulások is. Csak 
úgy kell azokat rendezni, hogy céljuknak meg-
feleljenek. 

II. A munkára való nevelés eszközei: 
1. Mindenekelőtt a kézimunka-óvÁk szaporí-

tása szükséges. A női munkát ugyanis meg kell 
kedveltetni már ftz iskolában. Ha kevés a kézi-
munka-óra, úgy nem nyerhet abban elég jártas-
ságot s így az életben nem gyakorolhatja soha, 
mert amit nem tudunk, azt kerülni szoktuk. 

A kézimunkát sohase kicsinyeljük ; sőt ellenke-
zőleg, azt hangoztassuk, hogy anélkül nem 
lehet senki sem jó háziasszony. 

2. A gazdasági és háztartási órákat gyakor-
lattal kössük össze. Tanuljanak a leányok már 
az iskolában főzni, sütni, mosni, tisztogatni, 
gazdálkodni, háztartási naplót vezetni, taka-
rékoskodni. Enélkül nem volna szabad egy 
leányiskolának sem elbocsátania növendékeit. 
Mert ha már elvégezte az iskolát, csak kevés 
% jönne oda ismét vissza gazdasági gyakorla-
tokra. 

3. Ismétlő-oktatásunk ma jó irányban halad, 
csak kissé kedélyképzőbbé kellene azt tenni és 
erélyesen beterelni azokat, akik még arra 
kötelesek. 

4. Minden iskolafaj mellett kellene leány-
egyesületeket vagy iskolatársak szövetkezetét 
alkotni s azok vezetésébe irányadólag befolyni. 
Ily módon továbbra is az iskola szárnyai alatt 
maradnának s annak mindenképen csak jóté-
kony hatása lehet a fiatal leányokra. Egyúttal 
jó iskola volna ez a nők fontos társadalmi 
hivatásának teljesítésére. 

5. Vatárnap d. u. pedig minden leányisko-
lának nyitva kellene állani, hogy ott valamelyik 
tanítónő vezetése alatt nemes szórakozást és 
foglalkozást találjanak főkép azok, kiknek 
szülei ezt nem nyújthatják, vagy akiknek már 
egyáltalán nincsenek szülei. Mily nagy erkölcsi 
haszonnal járna ez az egész társadalmunkra, 
melynek csábjai elől alig képes egy-egy ma-
gára hagyatott leány menekülni. Az iparos-
tanoncokról és segédekről már inkább gondos-
kodott a társadalom legényegyesületek stb. 
által ; de a leányokról eddig nem történt 
gondoskodás, holott az ő számukra is kellene 
ifjúsági egyesületeket alkotni, főleg nagy váro-

. sokban. Ez már azután a tanítónők köteles-
sége volna, "akikben bizonyára szintén van 
annyi áldozatkészség és nemes elhatározás, mint 
férfi kollégáikban, kik ifjúsági egyesületeket 
alkotnak országszerte. 

így képzelem én a leányokat erkölcsre és 
munkára nevelhetni. 

A newyorki egyesült jótékonysági társa-
ságok értesítője az elszegényedésnek négyféle 
okát sorolja föl : iszákosság, tudatlanság, lus-
taság és a gőg. Azt hiszem, hogy ezek ellen 
jó orvosság az erkölcsre és munkára való 
nevelés. 

A népszerű Rosegger „Das ewige Licht" 
című munkájában azt mondja: „Csak a mű-
veltség, a munka és a takarékosság vezetheti 
diadalra a munkásokat." A fönt ajánlott rend-
szerekben ez is bennfoglaltatik. 

Szándékosan nem idéztem Széchenyit és más 
régibb írókat jelen cikkemben, nehogy azt 
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mondják a modern törekvések emberei, hogy 
azok avu!t nézetek. 

Egyébként félreértés elkerülése végett azt is 
kijelentem, hogy én korántsem akarom a nőket 
bármely térről leszorítani; sőt buzdító például 
hozom föl, hogy Angliában alig van oly iparág, 
ahol a nők nem foglaltak volna teret, mégis 
legnagyobb számban a kereskedői pályán mű-
ködnek, amennyiben 55.784 nő van üzletekben 
mint elárusítónő alkalmazva. 

Csupán azt hangoztatom : a nő is azt a 
pályát válassza, amelyre hivatást érez ; akkor ő 
is könnyebben fogja elviselni annak nehézségeit 
s a társadálomnak is nagyobb hasznára lehet. 

Nem akarom én a nőt kizárólag a házi kör 
számára nevelni, de a luxusnevelést is per-
horreskálom; hanem azt kívánom, hogy mielőtt 
pályát választ, mielőtt szaktanulmányra adja 
magát, vagy végkép elhagyja az iskolát : már 
oly jellemszilárdságot, oly erkölcsi alapot, 
háziasságot, munkakedvet kapjon, hogy szak-
tanulmányai után bármely pályán, mint önálló 
nő, de mint családtag is megállja a helyét. 

Eiős a meggyőződésem, hogy a jó szociál-
politika szempontjából nem szabad minden nőt 
a magasabb műveltségnek egyenlő színvonalára 
emelni, de munkára és erkölcsre mindenkit 
egyformán kell nevelni, mert minden ember 
egyenlőképen igényt tarthat a jólétre és bol-
dogságra. 

(Budapest.) Dr. Gyulay Béla. 

Az elemi népiskolai tananyag, 
bősége. 

Általános korunkban a panasz, hogy isko-
láinkban nagy a szellemi túlterhelés. Az emberi-
ség kutatásai új meg új igazságokat vetvén 
fölszínre, a megemészteni való módfölött föl-
szaporodott. Amellett magának az embernek a 
történelme is gyarapodik, jogi és társadalmi 
intézményei egyre növekedőben vannak. Ezek 
szii.tén nagymennyiségű anyaggal terhelik az 
agyvelőt. Egyszóval, mind a reál, mind a huma-
nisztikai rágni valók olyan ijesztő mérveket 
öltöttek, hogy azokat a még fejlődésben lévő 
gyermeki ész megemészteni képtelen. Az ebbeli 
panasz általános nemcsak a tanférfiak között, 
hanem a szülők között is. 

A följajdulás, valljuk meg őszintén, nem 
egészen megokolatlan. Mert mihelyt a gyermek 
öntudatra ébred, már olvasással, írással és 
számvetéssel gyötrik. Nem hagyják meg gyer-
mekjátékainak színes világában, kedvteléseinek 
virágos kertjében, hanem elviszik már életé-
nek kora tavaszán a munka kopár mezejére. 
Egész iskolai pályáján, mint a nyomtató ló, 

átgázol azután a törteken, arányszámításokon' 
vegyítésszabályokon, a kémiának különféle 
metamorfózisain, a természettan rengeteg tör-
vényein, az általános és hazai történelem szöve-
vényes labirintusain és közjogi változatain. 
Kényszeríttetik az állat-, növény- és ásvány-
ország szisztematizálására. Aztán megküzd a 
nyelvtan mérges szabályaival, a méréstan fur-
fangos elméleteivel, elannyira, hogy mikorára 
a népiskolai tanfolyamokat elvégzi : tudnia kell 
neki szeszt vízzel vegyíteni, ösmernie kell neki 
a saját állapotabeli kőnek : a pokolkőnek a 
vegyületét, a görögök és rómaiak történelmét, 
az egyiptomiak társadalmi viszonyait és mito-
lógiáját, elkezdve a várna-rendszertől, le egészen 
az ápisz tarka bikáig. A hazai történelemből 
mindent apróra, beleértve II. Lajos 40.000 
forintos sólyommadarát is. A magánjogból is-
mernie kell a szükségi örökösöket le- és föl-
menőleg és az elválás törvényes formáit. Apróra 
meg kell emésztenie a különféle félelmetes 
határozókat, melyek annyira határozatlanok, 
hogy maguk a tudósok is okoskodnak és vesze-
kednek egymással terminológiájukon. S így 
tovább. 

Ezek az adatok azonban csak mind határ-
kövek, melyek az anyagnak nem annyira ter-
jedelmét, halmazát, mint inkább minőségét 
jelölik. És mindezeket a képtelenségeket 6— 
12 éves korában kell a gyermeknek meg-
emésztenie. 

Ezek után önkénytelen fölmerül a kérdés, 
vájjon kell-e mindezeket tanítani, és főleg, oly 
terjedelemben, amint az ma történik ? Vagy 
talán elégséges volna az egészből csak a szük-
séges magot kivenni, a héjat pedig, amely fölös-
leges és csak a gyomrot terheli : egyszerűen 
elvetni ? 

Efölött a kérdés fölött már sokat vitatkoz-
tak tanügyi írók és Írogatok egyaránt. De 
panaceáját még eddigelé meg nem találták. 
Pedig a megoldása nagyon egyszerű, mihelyt 
tisztában vagyunk azzal, hogy mi az elemi 
népiskola célja és rendeltetése. Ha ez tisztán 
áll előttünk, akkor magával az anyaggal és 
annak terjedelmével is hamar rendbe jövünk. 

Az elemi népiskola kizárólagos föladata az 
életre való nevelés. Tehát csak erre és nem többre 
kell a gyermeket előkészíteni. Mert másképen 
az eredmény kockáztatva lesz. Ez már maga is 
oly óriási munka, amely igénybe veszi a tanuló 
összes tehetségét és idejét. Ezen túlkalandozni 
bárgyúság és esztelenség. Elég, ha a gyerme-
ket arra képesítjük, hogy az ő mindennapi egy-
szerű életviszonyai közt jól és helyesen tudjon 
mozogni, a körülte végbemenő és talán élet-
körülményeibe vágó dolgokat tisztán és vilá-
gosan meg tudja ítélni, azokat esetleg az er-
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kölcsiség szemmeltartása mellett hasznára is 
képes legyen fordítani. Egyszóval elég, ha ön-
célú, értelmes és erkölcsileg öntudatos embert 
nevelünk. Aki hasznára legyen családjának, a 
társadalomnak és az államnak. Ez szerintünk 
az elemi népiskola vázlatszerű föladata. 

No már most, ha ez a célja, akkor minek 
tanítjuk a gyermeket többre, mint amennyire 
épen szüksége van ? Rossz vadász az, aki túllő 
a célon. Minek erőltetjük az elméjét olyan dol-
gokkal, amelyek nem oda tartoznak, de amelyek 
minden haszontalanságuk mellett is a szük-
ségeseket kakukfiú módjára helyükből kitolják ? 
Ez szerintünk helytelen. 

Azért a tananyagból csak azt kell földol-
goznunk, ami erre a célra épen elégséges. Mert 
ez a kis gazdaság nem tűr meg külterjes, csak 
belterjes gazdálkodást. Hiszen elvégre nem is 
az a fő, hogy a gyermeket tudással teletömjük, 
hanem az, hogy eszét pallérozzuk, műveljük, 
hogy így az élet útvesztőjében biztos lépéssel 
tudjon mozogni. 

A mai terjedelmes tananyag mellett ezt ki-
vinni lehetetlen. Ez a rendszer csak az emlé-
kezőtehetséget terheli, a többi tehetségeket 
pedig, melyekre pedig épen a legnagyobb szük-
ség van, többé-kevésbé számba sem veszi. 

Bár mi mindennemű tankönyvnek elvből el-
lenségei vagyunk, amennyiben ezek használata 
ha nem is semmisíti meg, de legalább gyöngíti 
azt a közvetetlen kölcsönhatást tanító és tanít-
vány közt, mely a sikeres tanításnak sine qua 
nonja: mindazonáltal, ha már a tanügyi világ 
egyáltalán nem képes ettől a nyűgtől szaba-
dulni, akkor úgy készítsék a tankönyveket, 
hogy azokban csak a legszükségesebbek marad-
janak. Mert ha azt a mindenféle (néha bizony 
tudományos) lim-lomot továbbra is bennük 
hagyják, lesznek talán tudákos tanulóink, kik 
sok mindenről fognak bírni sejtelmekkel, de 
azt tagadjuk, hogy valaha tiszta, átszűrt fogal-
makkal rendelkezhetnének. 

Egyszerűsítsük tehát tankönyveinket. Az oda-
illőket tartsuk meg, a nem odavalókat pedig 
kegyetlenül küszöböljük ki. Mert sokkal többet 
ér a kevés jó, mint a sok rossz. Ezt megírták 
már sokszor tanügyi írók és Írogatok egyaránt. 
És ebben igazuk is van. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Magyar nyelv tanítása az elemi 
népiskolában. 

Az új törvényjavaslat fénypontja a 15. és 
16. §§-bau foltmentesen ékeskedik szemeink 
előtt. Ugyanis a magyar nyelv régi joga e két 
§-ban lesz törvénybe, foglalva. A tanító lelke 

az egész javaslatnak ebben a két pontjában 
leli föl megfizethetetlen értékét. Ugy képzelem, 
mintha eddig a nagy magyar nemzet teste fej 
nélkül állott volna s az most nőne ki ezen 
§-okból, miknek élete épséget, levágása halált 
hozna. 

Jövőben nem lesz e hazában iskola, ahol azt 
mondhatnók, hogy „fölöttes hatóságom nem 
rendelte el a magyar nyelv tanítását", mert 
a törvény világosan rendelkezik ezután. 

Tiszta lelkiismeretű ember nem mondhatja 
általánosan, hogy a magyar haza néptanítóinak 
nem-magyar ajkú azon töredéke, kik a magyar 
nyelvet nem tekintik anyanyelvüknek, magyar 
nyelv tanítására kivétel nélkül alkalmatlanok 
lennének ; mert ehhez csak akarat kellett és ez 
nem a tanítóból, de fölöttes hatóságából hiány-
zott. Erről kellemesen fog meggyőződni minden 
kételkedő a törvényjavaslatnak törvényerőre 
emelkedése után. 

Ezzel nem is foglalkozunk, hanem a célhoz 
vezető eljárássál igen ; mert nem elegendő az 
akarat, lia azt a kijelölt irányba nem tereljük ; 
pedig a magyar nyelv tanítása, tökéletes be-
gyakorlása írásban és beszédben, olyan fönsé-
ges föladat a nemzetiségi iskolában, melynél 
magasztosabbat a tanítói föladatok közé so-
rozni nem tudok és melynél bebizonyosodhatik 
szemmel láthatóan a néptanítók működésének 
nemzeti értéke az egész vonalon, ha a nyelv-
tanítás körül kifejtendő eljárásunknál szakí-
tunk a régi slendrián nyelvtan-tanítással úgy a 
nemzetiségi, mint a magyar vidéki iskolákban. 

Az ors/.ág lakosainak nagy zöme a népisko-
lán fölül más tanintézetet nem látogat. Erre 
sem ideje, sem alkalma nincsen. Ugyanazért 
népek, nemzetek életére semminemű intézmény-
nek nincsen olyan hatása, mint a jó nép-
iskolának. 

Bámulatos az a gyarlóság a fogalmazás és 
helyesírás terén, amit a szülőktől gyermekeik 
érdekében írt levélkék olvasásakor tapasztalunk, 
még a nagyobb városokban is. Rosszabbul áll 
e dolog a falvakban még a tiszta magyar 
ajkúak közt is. A nemzetiségekről pedig ne is 
szóljunk, mert ott hihetetlen nagy foltot takar 
el a hallgatás. 

Igaz, hogy ezer oka van ennek; de be kell 
látnunk, hogy egyik lényeges oka maga a nép-
iskola is, mely részben nem elegendő a tan-
köteleseknek olyan arányú befogadására, ameny-
nyivel a tanító eredményesebben megbirkózhatik ; 
másrészt a magyar nyélvgyakorló órák fölhasz-
nálása körül kifejtett tanítói eljárásunk töké-
letesítése is kívánatosnak mutatkozik és ezeken 
fölül csodálatos az, hogy a magyar nyelvgya-
korlást csak a nyelvtani órákra szorítjuk le, 
holott gyakorlásról csak abban az esetben lehet 
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szó, ha a mondatszerkezetre bármely órán adott 
felelet alkalmával figyelemmel vagyunk, sőt 
minden kínálkozó alkalommal a helyesírást is 
közérdeklődést keltve próbáltatjuk. 

A beszéd és értelem gyakorlása is fogal-
mazás. Sőt minden szabatos felelet szintén 
fogalmazás. Ha az adott és szerzett fogalmak-
nak szavakban való kifejezése már maga is 
fogalmazás s ha az észbeli működésnek szavak-
ban való megnyilatkozása nem más, mint fo-
galmazás, akkor minden tanítási óra valóságos 
fogalmazásnak tekinthető. Ezen bő alkalom és 
idő fölhasználásával szemben a felnőtt írni ol-
vasni tudók nagy többsége még sem képes 
gondolatait papírra tenni hibátlanul. 

Nem ; mert : minden helyes alkalmat és időt 
a fogalmak szabatos kifejezésére és kifejezteté-
sére nem használtunk föl ; mert : nem a helyes 
magyar beszédre és helyes írásra tanítjuk a 
gyermeket, hanem nyelvtani szabályokra; mert: 
az írásbeli dolgozatok kellő javítására nincs 
időnk. 

A nem-magyar tannyelvű iskolákról pedig 
nincs is mit mondanunk, mert ezek múltja a 
magyar haza történetének legsötétebb lapja 
lesz, hol nem a hazának neveltek egyesek. 

A népiskolai tanító és középiskolai tanár 
pedagógiai ténykedése nagyon eltérő. A nép-
iskolai tanító az összes tanítási anyagot át-
öleli, egymással kapcsolatba hozza. A leg-
elvontabbnak gondolt számtani órán a tanító 
a legközelebbi történelmi óra adataiból nyújt-
hat fogalmat a gyermeknek, ki azt helyes 
számtani feladvány keretében mondja el, írja 
le ; azaz számol, történetet tanul és fogalmaz. 
De a tanár a saját külön szakjával tömi meg 
a gyermek fejét. Ugyanezért a helyesírás- és 
fogalmazásra, beszédre, szóval nyelvtani gya-
korlásra legalkalmasabb a népiskolai tanítás, 
ahol erre ránevelheti, rászoktathatja tanítvá-
nyát a tanító akármilyen tannyelvű iskolában is. 
Nyelvgyakorlás folytán a helyes beszédre és 
írásra, a hallás és látás érzékeinek kellő föl-
használásával, az összes ismeretek nyújtása köz-
ben szoktassuk a gyermeket, hogy a nyújtott 
ismeretanyag minden oldalról megvilágosíttas-
sák és maradandó legyen az életre, hol az ér-
telmes beszéd, érthető fogalmazás, helyes írás 
— mit a népiskolai tanítástól rendes körül-
mények között megvárhat a társadalom — 
kellő sikerrel minden gyermeknek, ki a nép-
iskolát végezte, vérévé váljék. Szóról szóra való 
tanítást ne fogadjunk szívesen, hanem a gon-
dolkodva-tanulást honosítsuk meg az összes 

anyagoknak egymásra való vonatkoz-
ol, mintegy társalogva, midőn a helyes 
tyra, magyaros gondolkozásra, kifejezésre 
ondunk legyen; sőt a hibás hangsúly 

vagy kifejezés hallására azonnal krétát adjunk 
az egész osztály előtt a gyermek kezébe, legyen 
akkor bárminő tananyagból is óránk, hogy 
mindenki maradandóan tanulja meg a jó ki-
fejezést és helyes írást. Két-három perc alatt 
ilyenkor hasznosabb föladatot végzünk el, mint 
akár 2—3 nyelvtani órán és nyelvtani szabá-
lyok magyarázgatásával. 

Nyelvtani órán ne a nyelvtan, hanem az 
irka, penna és a kréta, tábla legyenek tanítá-
sunk eszközei, melyek nélkül gyalog utaztatjuk 
növendékeinket az új világba ; sokat hallván 
arról útjukon, de soha sem láthatják meg azt 
a valóságban. 

A nyelvtani könyvek szerzői nem ereszked-
nek le a gyermeki lélek kedélyvilágába, hanem 
tudományos színezettel és komolysággal szedik 
paragrafusokba a gyermeki lélek megnyilat-
kozásának hallható és látható alakjait, bele-
szoktatás nélkül, csupán példák bemutatásával 
és tételekkel. 

Nézzük csak a II. osztály bármely gyakorló 
könyvét, hol a mondat meghatározásával 
foglalkoznak. Ezt követi a sok feladvány, gya-
korlat és tétel. Ehelyett — mint a számtani 
könyveknél tapasztaljuk — helyesebb és célhoz 
vezetőbb a gyakorlati feladványok tervszerű 
sorakoztatása, hogy azokat pennával, krétával 
a kézben oldják meg a gyermekek, szabatos 
beszéd kíséretében. A hang és betű, a hangzók 
és szavak a nyelv használásának alapjai. Csak 
a hosszú magánhangzók és „hosszú mással-
hangzók" (pl. ló, áll) stb. alkalmazását követ-
hetné a mondat. A meghatározásokat pedig a 
számtani igazságokhoz hasonlóan kellene le-
vezetnünk, mint tanulságot és nem pedig mint 
végcélt. 

A gyakorlatok írása és javítása a nyelvtaní-
tásnak mondhatni a koronája. Egy órán heve-
set írassunk, de azt mind kijavíttassuk. Egy 
gyermek gyakorlata sem maradhat figyelmen 
kívül, mert ekkor reá nézve munkájának tanul-
sága elveszett. Az első félórán tintával fogal-
maznak a gyermekek, a szép- és helyesírásra 
egyaránt nagy súlyt fektetve, a második fél-
órán minden növendék írónt vesz a kezébe és 
javítanak. A tanító egy gyakorlatos irkát nyil-
vánosan javít. Ezt követi a többi irka gyors 
átnézése és a javítatlan maradt hibák hangos 
tárgyalása. 

Ha házi gyakorlatokat is feladunk, azok 
szintén rövidek legyenek, hogy gondos javít-
tatásuk és javításuk a nyelvtani óra első felén 
keresztülvihető legyen. Ha valahol a tanító 
javítása válik szükségessé, azt mindenkor az 
egész osztály előtt, nyilvánosan végezze. 

Kis eszközökkel nagy célt érhetünk el. Azért 
ismét mondom : tanításunk központja minden-
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kor a tábla és irka legyen, bogy az életnek 
tanítsunk és hogy munkánk eredményét utó-
daink ne úgy bírálják el, mint mi az elő-
deinkét. 

(Szatmár.) Mihály Ferenc. 

Községi és egyéb helynevek. 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye. 

I. Jászsági alsó járás. Bessenszög = Beseny-
szög. — Jász-Alsó-Szent-György = Alsószent-
györgy. — Kőtelek községhez tartozó Nagy-
bögre (eddig Bögremajor néven is), Liliomtanya 
(eddig Lovásztanya néven is). — Nagy-Kürü = 
Nagykörű. 

II. Jászsági felső járás. Jász-Dósa = Jász-
dózsa. — Jász-Felső-Szent-György - Felsőszent-
györgy községhez tartozó Pusztakerekudvar 
(eddig Kerekudvar néven is). — Jász-Jákó-
halma = Jákóhalma. — Jász-Mihály telek = Jász-
telek. 

III. Tiszai alsó járás. Czibakháza községhez 
tartozó Gyügér (eddig Zsiger puszta néven is). — 
Rákóczy = Rákóczifalva. — Tisza-Nagy-Rév = 
Nagyrév. — Tisza-Vezseny = Vezseny. 

IV. Tiszai felső járás. Ábádszalók községhez 
tartozó Pusztatomaj (eddig Nagytomaj néven 
is), Szalóki rét (eddig Rétimajor néven is). — 
Madaras = Kunmadaras. — Tiszaderzs község-
hez tartozó Derzstomaj (eddig Tomaj néven). 

V. Tiszai közép járás. Fegyvernek község-
hez tartozó Orményespuszta (eddig Puszta 
Wenckheim néven is), Csikós (eddig Polgár-
tanya néven), Párosdülő (eddig Ságirész és 
Zohr néven). — Tisza-Szajol = Szajol. — Tür-
kévé = Túrkeve. 

Tolna vármegye. 
I. Dombóvári járás. Gyula-Jováncza=Gyulaj.— 

0 - Dombovár = Dombóvár községhez tartozó 
Kotkodács (eddig Kisnászlony néven). — Uj-
Dombovár = Ujdombóvár községhez tartozó Új-
csermajor (eddig Újmajor néven). 

II. Dunaföldvári járás. Dunaszentgyörgy 
községhez tartozó Kiserdő (eddig Vizsoly puszta 
néven), Otvöspuszta (eddig Eötvöspuszta né-
ven). — Fadd községhez tartozó Erzsébet-
major (eddig Rétmajor néven). — Gerjen köz-
séghez tartozó Gábormajor (eddig Kohnmajor 
néven), Györgymajor (eddig Szupricspuszta 
néven), Jánosmajor (eddig Feldmajor néven), 
Várad (eddig Bernriedermajor és Kohnmajor 
néven). Józsefmajor (eddig Tenczlingermajor 
néven), Máriamajor (eddig Jeszenszkymajor né-
ven). Paks községhez tartozó Csámpa (eddig Alsó-
csámpa, Felsőcsámpa, Középsőcsámpa, Graepl-
csámpa, Daróczycsámpa néven). — Tápé= 
Kistápé. 

Ili . Központi járás. Agárd = Sióagárd. — 
Báttaszék = Bátaszék. — Mőzs^Mözs. — 
Ocsény = Ocsény községhez tartozó Gáborpuszta 
(eddig Szigetmajor néven), Annamajor (eddig 
Fahrnerpuszta néven). — Pilis = Sárpilis. — 
Szegzárd - Szekszárd. 

IV. Simontornyai járás. Hidegkút=Keszőhideg-
kút — Kisszékely községhez tartozó Csókás (eddig 
Anasztázia néven), Hegyhát (eddig Simonmajor 
néven). — Némedi = Tolnanémedi. — Uzdborjád 
községhez tartozó Hangos (eddig Nagyhangos 
és Kishangos néven), Kismalom (eddig Donáti-
malom néven). 

V. Tamási járás. Kónyi = Nagykónyi. — 
Majsa = Majsamiklósvár. — Szántó = Koppány-
szántó. — Szemcse-Csehi = Szemcséd. — Tót-
Kér = Magyarkér. — Tót-Keszi = Magyarkeszi. 

VI. Völgységi járás. Apáti = Bátaapáti. — 
Bonyhád községhez tartozó Határmajor (eddig 
Windflügel néven). — Dőri-Patlan = Döry-
patlan. — Győré = Györe. — Izmény községhez 
tartozó Pörkölődcsárda (eddig Pelczkette né-
ven). — Kokasd = Kakasd. — Majos községhez 
tartozó Csöcskepuszta (eddig Pfefferbüchs né-
ven). — Mórágy = Mórágy. — Möcsény = 
Mőcsény. — Varasd = Bonyhádvarasd. 

= A tótok elcseliesítése. A Har le tonban 
megjelenő magyar hazafias érzelmű „Slovenské 
Novini" (454; nov. 17.) lapja élén azt írja, 
hogy a clevelandi egyházmegye helynöke, a cseh 
származású Kondelka József rendszeres tervet 
eszelt ki az egyházmegyéjében alapított tót 
nyelvű egyházak élcsehesítésére. Az idézett haza-
fias hirlap értesülése szerint a nevezett hely-
nök ez évi szeptember és október hónapban 
Morvaországban a róm. kath. papság körében 
clevelandi egyházmegyéje s az amerikai tót 
nyelvű róm. kath. egyházak részére papokat 
verbuvált. Ebben kezére járt neki a csehor-
szági és morvaországi katholikus sajtó is, 
nevezetesen a brünni „Hlas" meg a prágai 
„Cech". A Slov. Novini értesülése szerint a 
helynök úr a cseh anyanyelvű kath. papok 
közt negyvenet, a papnövendékek közt pedig 
tizenhetet talált és fogadott föl tervei meg-
valósítása céljából, de ezeket még nem mind 
hozta el magával Amerikába. A Slov. Nov.  
így kiált föl : Nem a magyarosítástól kell teluít 
a tótokat félteni, hanem a csehesítéstől ! 

- - a D Í ^ e -
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Egy kis leányról. 
Bájos, boldog gyermek, te még azt sem tudod 
Mi is az az élet — 
Adáz viharából a te szelíd lelked 
Még semmit sem érzett. 

Lágyan zsongó habok ringatják a sajkád, 
Te fehér sajkádat — 
Verőfényben úszik feletted az égbolt, 
Kerülnek az árnyak. 

Szilid kék hullámon fehér rózsa úszik, 
Boldogan, vidámon, 
Örül az életnek, nem is tudva, hogy él, 
Élete szép álom. 

En édes Istenem, őrizd ezt a rózsát, 
Viharoktól védd meg, 
Tartsd meg fehér színét, tartsd meg fehér léikét 
Mindég ily fehérnek. 

S szennyes hullámoknak mielőtt egy cseppje 
Hullana le rája, 
Bingassd el szelíden, lágy áltató szóval 
Egy más, jobb hazába. 

Dr. Vértessy Gyula. 

A csodagyermekekröl. 
A hangverseny-idények beálltával a csoda-

gyermekek problémája is rendesen, újra meg 
újra fölszínre kerül. Egyszer egy ici-pici le-
gényke vagy egy kis amazon művészi zongora-
játéka, máskor egy liliputi honpolgár, vagy 
még egy iskolaköteles tündérke hegedűjátéka 
ragad bennünket csodálkozásra, s számtalan 
apa és anya szívéből sóhajtva tör ki az irigy 
gondolat : bár az én gyermekem is ilyen zse-
niális kis művész lehetne! Elragadtatással hall-
gatja az óriási közönség a csöpp teremtéseket 
a hangverseny-teremben ; tombolva tapsolnak 
nekik; elhalmozzák őket cukorral, virággal s 
egyéb drága ajándékkal. 

Ámde a pedagógus és orvos elé a psziko-
. lógiai és higiéniai, esztétikai és erkölcsi kér-
\ lések és aggodalmak egész légiója tárul, vájjon 

\t tegyünk? Támogassuk-e a csodagyerme-
et, vagy pedig álljunk útjokba? Harcoljunk-e 
an és írásban a gyermekeknek és fejlődés-

ben levő ifjaknak 'ésszé neveltetése 
ellen, vagy pedi<* s rosszalásunkkal 

eményes pályá-

A nagy hegedű-, vagy zongora-művész, 
kinek hírneve világszerte szilárdan meg van 
állapítva, az ifjú tehetséget mindenesetre öröm-
mel üdvözli, minthogy a kicsinyben nemének 
fönntartását egy időre biztosítva látja. Ez kü-
lönben nem egyéb ama ösztönszerű örömnél, 
amellyel az atya és anya is újszülött gyerme-
két üdvözli. S így csak ter mészét es", hogy a 
csemetének, legyen az egy reménybeli művész, 
avagy újszülött gyermek, a legfényesebb jövőt 
jósolják. Azonban az ilyen, legtöbbször meg-
gondolatlanul művészi jövőt ígérő mondásokból 
gyakran végtelen szerencsétlenség származik. 
S minthogy épen a művészi pálya az, mely a 
legtöbb ábránddal kecsegtet, a kiváltságosoktól 
eredő jóslásnak igen szomorú végeredménye 
lehet. 

Azon mértékben, mint ahogy a zene a csa-
ládot meghódította, növekedett a társadalom 
széles rétegeinek érdeklődése is e művészeti 
ág iránt. S így nem jogtalan az az állítás, 
hogy a zeneművész művészi képességének 
becslésénél csak az jő figyelembe, amit előadá-
sával produkál. Míg más művész, például a 
festő, szobrász, költő s író munkáját százszor 
elvetheti és újra megkezdheti s a már bevég-
zettet addig javíthatja, csiszolhatja, simíthatja 
míg művészi becsvágya teljesen kielégítve nin-
csen, addig a zeneművész minden tudását ke-
zében tartja. Nyilvános föllépésével vagy győz 
vagy elbukik. Nincsen ideje a gondolkozásra 
vagy a kedvezőbb hangulat kihasználására. 
Gyakran kedvtelenül s akarata ellenére kény-
telen legbensőbb kincseit kitárni és lelkületét 
a nagyközönségnek bemutatni. S ez az, ami 
őt tényleges érdemei fölé emeli. Miért is abban 
a túlságosnak látszó dicsőítésben, melyben a 
nagyközönség a hangszerművészeket, opera-
énekeseket és színművészeket részesíti, nem 
szabad mellőzését látnunk a más téren kima-
gasló művészeknek. Hiszen a zene- és ének-
művészeknek a dúsan aratott babérokból az 
élet telére rendesen úgy sem marad egyebük, 
mint az emlékezés. 

Száz év múlva az átalakulási folyamat re-
mélhetőleg már oly baladást fog fölmutathatni, 
hogy csodagyermekekről egyáltalán szó sem 
lehet s a velünk született vagy szerzett tehet-
ségek időelőtti értékesítése államilag tiltva lesz. 
Olyan nevelési eredmények, amilyeneket például 
egy Paganini atyja, vagy — hogy más művé-
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szeti térről szóljak — egy Mengs Rafael atyja 
lelketlen és határtalan szigorúsággal voltak 
képesek elérni, ma már, hála az Égnek, a lehe-
tetlenségek közé tartoznak, mivel gyermekvédő-
egyesületek, vagy pedig a rendőrség avatkoznék 
a dologba. 

Paganini és Mengs ifjúkori története egy-egy 
szakasza a leghajmeresztőbb gyermekkínzási 
regényeknek. Olvasásukkor a kis Copperfeld 
Dávid és egyéb gyermeki regényhősök újulnak 
meg emlékezetünkben, kikért kis gimnázista-
korunkban oly sokszor vörösre sírtuk szemein-
ket. A 10 —12 éves apró zeneművészek is 
megérdemlik, hogy könnyeket hullassunk éret-
tük, mert egészségükben és gyermeki üdesé-
gükben nagy kárt szenvednek. Nézzük csak jól 
meg azokat a kis fiúkat és leánykákat, s 
bizony meg kell döbbennünk halványságuk, 
gyöngeségük s reszkető idegességük miatt. 
Szomorú, nagy, okos szemekkel, előrehajlott 
vállal, mintegy nehéz tehertől meggörnyedve 
állanak előttünk. Nagy és súlyos felelősség 
terhe alatt nyögnek ; nemcsak azért kell küz-
deniök, hogy gyors hírryévre szert tegyenek, 
hanem többnyire családjuk jólétéről és fönn-
tartásáról is kell gondoskodniok. Tanulmányuk 
roppant nagy összegekbe került és sok esetben 
a szülők öreg napjaikra gyűjtött tőkéjüket is 
rászánták. A kis csodagyermek pedig jól tudja, 
hogy azt, amit reá áldoztak, majdan kamatok 
kamatjával kell visszafizetnie. A szülők támaszai, 
de egyszersmind béklyói is a csodagyermeknek. 
Előbb fölbecsülik, később pedig nem engedik 
szabad szárnyra, hogy függetlenül örvendhet-
ne sikereinek. Hogy ez a felelősség mily ón-
súllyal nehezedik hosszú éveken át a gyermek 
lelkületére, arra csak kevesen gondolnak. S ha 
végre felnőnek a csodagyermekek, idegeik ren-
desen túl vannak csigázva, lelki és fizikai túl-
terheltség mutatkozik rajtuk ; ezenkívül pedig 
az általános műveltség hiányában leiedzenek. 

Amit itt elmondottunk, jóllehet régi igazsá-
gok, mégis, valahányszor csodagyermek lép a 
világhódító deszkákra, önkéntelenül újra aj-
kunkra tolulnak. S mindig a csodálkozok me-
rész jóslásai aggasztanak és szomorítanak el 
bennünket. Ily botor orákulumok nélkül bizo-
nyára kisebb volna a hajótörést szenvedett 
művész-exisztenciáknak száma, kik balcsillagza-
tuk miatt a rossz világrendet és a társadalmat 
teszik felelőssé. 

Ezért legyünk dicséretünkkel még óvatosab-
bak, mint a gáncsolással. Az ifjú zseni amúgy 
is egy bizonyos csodálkozási légkörben növe-
kedik föl, mely az önbírálatot szinte lehetet-
lenné teszi. De a jóslási bölcseséggel a leg-
fukarabb és legkörültekintőbb az a hírneves 

egyén legyen, kihez a gyermek művészi jövő-
jére nézve tanácsért fordulnak. 

A legmeglepőbb tehetségnél is lehetetlen a 
fejlődési képességnek mértékét előre megálla-
pítani. Nem ritka eset, hogy a megcsodált 
zseni épen emelkedése közepette hirtelen meg-
áll, s nem tud tovább haladni, míg a szerény 
művésznövendék gyönge kezdet után fényes 
pályának indul. Kétségkívül vannak született 
művészek, kik művészetükben új és nem remélt 
ösvényeket tudnak fölfedezni, hisz az emberi 
szervezet telve van titkos erőkkel és kimerít-
hetetlen forrásokkal, mik bennünket folyton a 
legnagyobb rejtély elé állítanak. De gyermekeket 
egyáltalán nem volna szabad a pódiumra eresz-
teni. Ha világraszóló, zseniális gyermek, hadd 
legyen előbb ember belőle. De a mai kor be-
teges vágya a természetellenes, a rendkívüli 
után, a hangverseny-termek szenzációt kereső 
közönsége elé viszi őt. Épen azért ünneplik, 
hódolnak neki, bámulják és babért szórnak a 
lábai elé, mert a fiatalsága, az üdesége, a nai-
vitása meghatja az embereket. Csak másod-
sorban a művészetért, bármily nagy és csodá-
latos legyen is az. 

A legszomorúbb a sorsa az ilyen csodagyermek 
édesanyjának. Már egészen kis korban elveszti 
gyermekét. Elvonja tőle az élet. Féltő gonddal 
kell őrködni az egészsége fölött, mely száz-
szorosan drága, bíztatni, hogy dolgozzék, egyre 
dolgozzék, akkor is, ha fáradt, ha ki van me-
rülve, mert a szemkápráztató művészetnek 
keserves technikai nehézségei vannak, amiket 
látszólag játszva kell leküzdeni. Csak úgy tel-
jes a siker : ha a közönség azt hiheti, hogy ez 
a gyermek mosolyogva, játszva produkálja a 
legnehezebb dolgokat s olyan Istentől meg-
áldott lény, kinek talán még tanulni se kellett, 
hanem mindjárt mint kész művész jött a 
világra. 

Ebben rejlik a laikus embernek legnagyobb té-
vedése. Azt hiszik, a zseniálitás oly isteni adomány, 
mely minden munkát fölöslegessé tesz. Pedig 
óriási fáradsággal kell művelni, fejleszteni, át-
gyúrni az agyvelő nyers anyagát, míg az a finom, 
csodálatos műszer lesz belőle, mely oly kifogás-
talan precizitással működik. Körülhurcolják a 
világban a kis művészt, minduntahin más ég-
hajlat alá, más viszonyok közé. Észak ködös, 
hideg utcáiról a Dél meleg, nedves, párázatos 
levegőjébe. Minduntalan változtatni kell az 
életmódját. Alig ismeri azt az intim, édes vilá-
got, mely a szülei házban fogja körül a többi 
gyermekeket. Ot már kitaszították onnét, neki 
már dolgozni kell, keresni kell, mint a nagy 
embereknek. Még nem tudja, hogy az élet rab-
szolgasága ez. De már érzi a nyűgét és egy-két 
év múlva már irtózni fog tőle. Megútálja azt 
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a bálványt, mit egyre szolgálnia kell, a szíve 
vérével, megkínzott, fejletlen agyveleje minden 
erejével. Megcsömörlik a diadaltól, megszokta 
s a siker elveszítette szemében ingerét és inkább 
játszani szeretne gyermekekkel, pajtásokkal. 

Aztán elkövetkezik a szereplés csúcspontja 
s a gyermeket Amerikában hurcolják körül. 
A gyermek idegrendszere megbomlik. Teste 
nem tud egészségesen fejlődni. Ingerlékeny, 
indulatos lesz, elgyötri magát és elgyötri a kör-
nyezetét. De azt már megszokta, hogy a pó-
diumra mosolyogva lépjen és udvariasan haj-
longjon, ha kitapsolják. Már ismeri a szereplés 
nagy hazugságait, melyek oly visszataszítók, 
hogy az érett gondolkodású ember lelkét is 
megmérgezik és eltöltik valami legyőzhetetlen 
undorodással. 

Reklám jár előtte, reklám jár utána s köl-
tött híreket meséluek az életéből. Emellett el-

' hanyagolja tanulmányait. Nem lehet iskolába 
járni, ha az ember Parisban meg Londonban 
ad koncerteket. A lelke gazdag és érzékeny, 
hiszen művész, a modora kifogástalan, hiszen 
régóta gentlemant faragtak belőle, — de 
hiányzik a szellemi fejlődéséből a reális alap, 
melyen oly szolidan épülnek föl a reális exisz-
tenciák. 

Sokszor szomorú sorsa lesz. Óriási várako-
zásokat ébresztett, s ezeket nem képes bevál-
tani. Lehet, csak fizikai gyöngeségből. Mert 
összeroppant a nehéz föladatok súlva alatt. 
Talán, ha kímélik, ha lassan engedik kifej-
lődni, ha normális életet él, mint a többi gyer-
mekek, felnőtt ember korában zsenije csodás 
ajándékokkai gazdagítja a világot. De így, a 
vándorévek után, kihasználva, agyonhajszolva, 
halálfáradtan, már semminemű fejlődésre sem 
képes. 

A mi korunk gyorsan él. Lázas türelmet-
lenséggel akarja kivenni részét a javakból 
minden ember, s a kis virtuóz szülei nem vár-
hatják meg, míg a gyermekből ember lesz. 
Hiszen milliókat veszítenének s a szerencse 
önként kínálkozik. Ki lehetne elég erős, a kí-
sértésnek ellenállani ? 

S e kínos, örökös hajszának legtöbbször 
nagyon szomorú a vége. A szertelen ünneplé-
sek közt felnövő ifjú szertelen gyönyörökre 
vágyik s az élet minden mámorát fenékig 
akarja kiüríteni. Elgyöngült szervezete nem 
bírja meg a munkát s a fölfokozott, sokszoros 
komplikált életet. Hát inkább a munkát hagyja 
el és kiapadhatatlannak tetsző kincseit szórja 
szét. Mert a jólét, a gazdagság, a pazarlás nap-
jaiban kevés ember gondol a jövőre. Hiszen, 
ha gyermekkorában vagyont tudott szerezni, 
majd ha felnő, százszorosan képes lesz rá. Es 
itt van épen az óriási tévedés. Mert a közön-

ség azt fizette meg, hogy gyermek volt. Hogy 
fejletlen, éretlen testtel, lélekkel tudott rend-
kívülit produkálni, hogy sajnálni és szeretni, 
kényeztetni lehetett őt. A felnőttel szemben 
egészen más igényei vannak. Különösen akkor, 
ha már kicsiny korában betöltötte híre a vilá-
got. Csodákat várnak tőle, mindig nagyobb és 
fokozottabb csodákat, emberfölöttit, lehetetlent. 
S a csodagyermekből lett művész hiába dolgo-
zik, tanul most már. A kritika minden elfo-
gultság nélkül boncolja szét művészi kvalitásait, 
szemére hányja, hogy fáradt, kimerült, sőt ki-
mondja fölötte a halálos ítéletet is : azt, amit 
ígért, nem váltotta be. 

Ezzel vége van. Most már nem özönlenek a 
kincsek lábai elé. Most már keservesen kell 
küzdenie a megélhetésért, mint a többieknek. 
Bezárult előtte az a tündérvilág, mely a sze-
rencse, a diadal hiúságos fényével ragyogta be 
pályája kezdetét. 

Vannak kivételek is. Századok folyamán 
akad egy-egy ember, ki felnőtt korában nagyobb 
tud lenni, mint kicsiny korában volt. Ilyen 
csodagyermek volt Mozart, a világ egyik leg-
nagyobb zeneköltőjé. Pályája nem mutatott 
visszaesést. Megtartotta lelke végtelen finomsá-
gát, isteni naivitását, bájos, csengő-bongó meló-
diáiban. Olyan volt, mint egy kifogyhatatlan 
mesemondó, ki zenében mesél. 

De a zseniálitás e kivételes példája ne té-
vesszen meg bennünket. Az ilyen természeti 
ritkaságok ezer évben egyszer fordulnak elő. 
S az apák és anyák ne irigyeljék a diadalútjára 
induló csodagyermek szüleit. Mártii- útra mennek. 

S amíg a gyermek lábaihoz omlik a babér, 
keserű tapasztalatokban gazdag, sokszor meg-
hasonlott lelkű emberré nő, akit az elzajlott 
diadalok emléke üldöz, hogy ne lehessen bol-
dog soha : mert a multat, a szépet, a ragyo-
gót, a visszahozhatatlant sohasem tudja el-
felejteni. 

(Mimaszombat) Schlosz Lajos. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte : Bisztrán Antal és Gaal Ferenc 
oki. tanítókat a hajdudorogi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítókká; Kirilovits Teréz oki. tanítónőt a 
székudvari áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Balogh Lajos képesített gazd. szaktanítót a 
belényesi áll. el. iskolával kapcsolatos külön 
szaktanítós gazdasági ism.-isk.-lioz, egyelőre 
ideiglenes minőségben, r. gazdasági szaktanítóvá ; 
Lehotzky Izabella oki. kisdedóvónőt az izsapi 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Császár Ida 
oki. tanítónőt a bártfai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Kovalcsik Vilma oki. kisdedóvónőt 
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a medgyesegyházai áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé. • 

Nyugdíjat utalványozott: Sichmann János 
galvácsi r. kath. el. isk. tanítónak évi 880 K-t ; 
Hitter Gyula kassai közs. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 2432 K-t ; Hoblik Károly 
borsai közs. el. isk. tanítónak évi 480 K-t 
ideiglenesen; Folgton József fenyvesi r. kath. 
el. isk. tanítónak évi 660 K-t; Molnár Zsig-
mond herédi r. kath. elaggott tanítónak évi 
920 K-t ; Seffarovszky Sámuel luczini elaggott 
ág. hitv. ev. tanítónak évi 540 K-t; Holdoss 
János l.-csernovai el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1400 K-t; Reisz Samu nagytopolcsányi 
izr. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1240 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Sohler János héthársi áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Szakmáry Margitnak évi 600 K-t; 
néh. Deák János, volt szapi ev. ref. tanító 
özv., szül. Gulyás Erzsébetnek évi 408 K-t ; 
néh. Ládeczky János dubodjeli r. kath. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Latkovszky Annának 
363 K-t; néh. Haluszka Ferenc óbeszterczei 
r. kath. el. isk. volt tanító özv., szül. Bálay 
Antóniának évi 300 K-t és Lambert. Sándor 
és Imre nevü kiskorú árváinak 150 K-t; néh. 
Irányi Mihály nyugdíjazott felsőzsolczai r. kath. 
tanító özv., szül. Faix Juliannának évi 300 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Beke Antal 
lajosházi pusztai r. kath. el. isk. volt tanítónak 
az 1875. évi 32. t.-c. 6. §-a értelmében 400 K-t 
egyszersmindenkorra. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. József. Ha önálló álláson van az illetői 

amely összeköttetésben van a nyugdíjintézettel, 
akkor az után az állás után is kell fizetni a 
30 f-es járulékot a tanítói nyagdíjalap javára. — 
Székely. Az ügyben az intézkedés 69.286 904. 
sz. a. nov. 17.-én küldetett el a közigazgatási' 
bizottsághoz. — V. József. Az iskola jellegé-
nek megállapítása még tárgyaláson van. — 
K. M. Péterréve. 1. Ha a testületben gazda-
sági tanfolyamot végzett 3 tanító van, semmi 
értelme sincs annak, hogy a gazdasági tár-
gyak tanításával a községi kertészt bízzák meg. 
2. A közismereti tárgyakat a gazdasági is-
métlő-iskolákban ingyen kötelesek tanítani. — 
K. Nándor. Ha valóban sérelmet lát a nyug-
díjigény kiszabásánál, adjon be folyamodványt 
a közokt. minisztériumhoz helyesbítésért. — 
K. Gyula. Míg valaki nem állami tanító, a dolog 
természeténél fogva az állami tanítókat meg-
illető kedvezményben sem részesülhet. Nyugdíj-
igény helyesbítésénél azt a körülményt kell iga-
zolni, amelynek alapján a kérelem jogosult. Tehát 
ha pl. fizetésemelkedésről van szó, a hivatalos 

intézkedés megtörténtét ebben a tekintetben. — 
C. József. Korpótlékügyében adja be kérvényét 
aug. 31.-ére s kérje az összeg folyósítását. — 
Tanító. A helyettes díja legalább 300—400 
forint szokott lenni egész esztendőre. — 
M. Lajos. A templombavezetés kötelezettsége 
nemcsak vasárnapra, hanem az ünnepnapokra, 
esetleg az iskolai ünnepélyekre is vonatkozik. — 
H. J. Mensa-Academica annak a budapesti 
intézménynek a neve. — T. J. A faiskola 
kezeléseért a tiszta jövedelemből bizonyos 
részt kívánhat. Szólítsa föl az iskolafönntar-
tót, hogy adjon önnek megfelelő lakást. — 
N. Ferenc. Esedékessé vált korpótlékáért a kir. 
tanf.-nél jelentkezzék. •— H. J. 11. A kérdéses 
isk.-ról nem adhatunk közelebbi fölvilágosítást.— 
Szedliszke. Nincs joga portómentes levelezésre, 
sem iskolai pecsét használatára. A főszolga-
bíróval személyesen intézze el az ügyét. — 
H. 1). Miután díjlevele csak átlag említi a 
110 forintnyi tanításdíjat, s öntől most az új 
tanítói állomás szervezésekor eddigi tanítvá-
nyainak jórészét más osztályba terelték, ebből 
következik, hogy a tanítványok létszám-apadá-
sával a tandíjbevétel is csökken. — Iván. Ha 
rendszeresített tanítói állomáson van, akkor r.e 
elégedjék meg egyszobás tanítói lakással. —-
Túrjai. Ha ügynökséget vállal, azt is jelentsebe 
az iskolai hatóságnál tudomásvétel végett. -— 
Bi Miklós. Csak a mindennapi iskolába járó 
növendékektől kell a 30 fillért követelni, — 
Sz. Gy. Mikor ügye után tudakozódtunk 
akkor még számvevőségi tárgyaláson volt. — 
Ifj. Zs. Samu. A tanításdíjat félévenként 
szokták szedni. Amely iskolának tanítói állása 
föl van véve a tanítói nyugdíjintézet névso-
rába, annak növendékei tartoznak fizetni a 
harminc filléres tanítói nyugdíjjárulékot. — 
H. Ferenc. Miután a pályázatban végleges 
tanítói állásról volt szó, folyamodjék az iskola-
székhez, hogy önt ennek alapján véglegesnek 
tekintsék. Ha pedig ők az ideiglenesen nyug-
díjazott tanítót egykor ismét akarják alkal-
mazni, gondoskodjanak részére megfelelő állás-
ról. Öt tagból álló családos tanítót, ha 
megválasztották, nem lehet szélnek ereszteni 

O ' 
azzal a megokolással, hogy elfelejtették a 
pályázatba beletenni, hogy az az állás ideigle-
nes, mert a korábbi tanító nincs még végle-
gesen nyugdíjazva. —- B. E. Megtartandók : 
a karácsonyi szünidő dec. 24-től kezdve újév 
napjáig bezárólag ; húsvéti szünidő virágvasár-
naptól kezdve húsvét másodnapjáig bezárólag ; 
pünkösdi két ünnep. Egyes felekezetek egyházi 
ünnepnapjain, ha azokat a közoktatásügyi 
miniszteri rendelet kijelölte, az illető feleke-
zeti tanulóknak szünetet kell engedélyezni. Ha 
a létszám 70"/o-a tartozik ahhoz a feleke-
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zethez, akkor az egész osztály, illetve egész 
iskola szünetet tart. Az állami tanító saját 
felekezeti ünnepén is köteles tanítani, ha osz-
tálya, vagy iskolája az napon nem szünetel. — 
Néptanító. Ha sérelmet lát a nyugdíjigény 
megállapításában, folyamodjék azonnal nyugdíj-
igénye helyesbítéseért. Természetesen mutassa 
ki, miben lát sérelmet és igazolja a helyesbítés-
nek jogos alapját. — Fötanító. A korpótlék 
beszámításáért folyamodni kell a közokt. minisz-
tériumhoz, igazolva a korpótlék folyósítását. — 
Sz. J. FogaraSi Nagyon sajnáljuk, hogy a 
november 9.-i közgyűlésről csak november 28.-án 
kaptuk meg a tudósítást, amelyet ily nagy 
késedelemmel természetesen nem adhatunk ki, 
mivel azóta már 3 számunk jelent meg. Gyorsa-
ság nem boszorkányság ! — V. J. Mindszent. 
Az állami tanítók korpótlékát hivatalból utal-
ványozzák ki, tehát nem kell érte folyamodni, 
de jól teszik, ha a fölterjesztésre már most 
megkérik a királyi tanfelügyelő urat. — 
H. J. Keglevichháza. Az állami tanítók kor-
pótlékának a nyugdíjba való beszámítását hiva-
talból intéz k ugyan el, de azért nem árt, ha 
a kir. tanfelügyelőséget levélben megkérik a 
fölterjesztésre. — Többeknek. Nem-állami taní-
tók korpótlékuknak nyugdíjba való beszámítá-
sáért okvetetlenül folyamodjanak a kir. tanfel-
ügyelőség útján. — H. I. Költ. Ahol állami 
iskolát állítanak, ott a felekezeti iskolát az 
állam rendesen nem segélyezi. Megvonják-e 
azonban az önök iskolájától: nem tudjuk. — 
Sz. B. Pelbárthíd. A korpótlék havonként 
esedékes. — M. E. Báttaszék. Az illető uta-
sítás száma 66.569/1902. — N. Gy. Nagy-
kónyi. Külön díjazás nélkül gazdasági ismétlő-
iskolát eddig nem volt köteles tanítani. — 
Sell. György. Az Országos Nyugdíjalap-
ból nem szoktak temetési segélyt adni. — 
N. S. 54.532/904. sz. a. ügye elintézést nyert. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A magyar nyelv sikeres tanítása ér-

dekében. Kosztka Mihály, Trencsén vármegye 
kir. tanfelügyelője a megyei közigazgatási 
bizottság utóbbi ülésén örömmel jelentette, 
hogy a vármegye területén, jellegkülönbség 
nélkül számos iskolában, az ág. hitv. evang. 
iskolák közül azonban csak a driethomaiban, a 
tanítás — beleértve a vallástant is — jórészt, 
sőt sok helyütt már kizárólag magyar nyelven 
foly s azokban az iskolai ifjúság hazánk nyel-
vét immár annyira elsajátította, hogy azt egyes 
iskolák tankötelesei az egyházi hatóságok bele-
egyezésével Isten házába is bevitték. A dicsé-
retes eredmény mindenekfölött a hazafiasan 
gondolkodó egyházi hatóságok és a magyar 

nemzeti népoktatást szívükön viselő nép-
tanítóink ügybuzgalmának köszönhető. Erre a 
jelentésre a megyei közig, bizottság fölhívta a 
kir. tanfelügyelőt, „ hogy hivatalos körutazásai 
alkalmával jövőre is gondja legyen arra, hogy 
a vármegye népiskoláiban a tantárgyak taní-
tása az első osztálytól kezdve a beszédértelem-
gyakorlatok alapján eszközöltessék. Figyelmez-
tesse a kir. tanfelügyelő a vármegye minden 
tanítóját, hogy elodázhatatlan kötelességének 
tartsa a rendelkezésére álló minden eszközt 
fölhasználni arra, hogy a gondozására bízott 
gyermekek a tankötelezettség ideje alatt a 
magyar beszédet szóban és írásban elsajátítsák, 
annál inkább, mivel szigorú elbírálás alá vétet-
nek mindazon tanítók s tanítónők, akik a ma-
gyar beszéd tanításának néhány magyar szó 
vagy egyszerű mondat gépies betanításával 
eleget tenni vélnek; ilyen értelem nélküli tanítás 
puszta időrablátnak tekintendő, mert ilyféle 
módszer mellett a magyar beszédet nem lehet 
megtanulni, hanem csak gyűlöletessé tenni." 
Épp ezért utasította a közig, bizottság a kir. 
tanfelügyelőt, „hogy hivatalos iskolalátogatásai 
alkalmával szigorú bírálat alá vegye a magyar 
beszédben elért eredményt és a tanító módszerét, 
és éber figyelemmel kísérje a jövőben is, hogy 
a vármegye tanítói a hazai földrajz, történelem 
és alkotmánytan tanításánál s minden más 
kínálkozó alkalommal (nemzeti ünnepek, mű-
kedvelői előadások stb.) a gyermekek szívében 
a hazafias érzület fölkeltésére s ápolására ki-
váló gondot fordítsanak." 

— Kövid hírek. A Borsodmegyei általános 
tanítóegyesület következő pályatételt tűzte ki : 
„Az emlékező-tehetség és annak fejlesztése a 
népiskolában." Pályadíj a legjobb dolgozatra 
60 kor., az utána következőre 40 kor. Pályá-
zati határidő 1905 június hó 30. Jeligés 
levéllel ellátott és idegen kézzel írott dolgo-
zatok Csiky Béla egyesületi elnökhöz kül-
dendők. 

— Halálozás. Kollárik Mihály zsaskói nyug. 
ág. ev. tanító, életének 80-ik, munkálkodá-
sának 37. évében, hosszas szenvedés után meg-
halt. Áldás emlékére! 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta tás i 
intézet, t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tan í tóképző - i n t éze t ek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megkü ldése i ránt i f o lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l letékes kir. tanfe lügyelő által l á t t amozo t t 
községi elől járósági b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez k ü l d e n d ő k . A belység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pós ta vi lágosan ki i randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona , 
negyedévre '2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél k e v e s e b b 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r szabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóér t , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő.^ Az ily 
módon m i n d e n k i á l ta l k iszámítható h i rde tés i dí j e lőre k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed r é s z é t 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i adó Iii v a t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KEli . , TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, l . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Ivéssiratolca-t n e m ad-unk v issza . . 

A felügyelet. 
Már báró Eötvös József úgy kon-

templálta az iskolák sikeres felügyele-
tét, bogy a tanfelügyelő az évnek több 
napját töltse el kocsin, mint az irodá-
jában. Azóta is mindenki elismerte, 
hogy a tanfelügyelő legfontosabb teen-
dője az iskolalátogatás, de idők folytán, 
az irodai munka fölszaporodásával, ez 
a legfontosabb teendő majdnem az 
utolsó helyre került. Egész vidékek vol-
tak, amelyeken, mint tréfásan emleget-
ték, tanfelügyelőnek soha „színét sem 
látták1 ', természetesen nem a bürokra-
tikus teendőkkel elhalmozott tanfelügye-
lők, hanem a „papiros-korszak" rend-
szerének hibájából 

Célszerű kormányzati intézkedések 
azonban hova-tövabb apasztották a kir. 
tanfelügyelők irodai teendőit s a köz-
oktatásügyi miniszter visszaadta a kir. 
tanfelügyelőket voltaképeni hivatásuk-
nak: az iskolai felügyeletnek. A köz-
oktatásügyi kormány már évek óta 
arra törekszik, hogy az állami költség-
vetés illető tételeinek évről évre való 
emelésével módot adjon a kir. tanfel-
ügyelőknek az iskolák mennél gyakoribb 
meglátogatására, működésük súlypontját 
abba helyezvén, hogy minél sűrűbb, 
éberebb és behatóbb iskolalátogatások-
kal teljesítsék ellenőrző és irányító 
föladatukat. 

Az iskolalátogatási átalányok ez év-
ben már 03.000 K-ra emelkedtek, a jövő 
1905. évre pedig e címen 98.000 K-át 
irányoztak elő az állami költségvetésben. 

A közoktatásügyi kormány ebbeli 
intézkedéseinek sikere statisztikai ada-
tokban mutatható ki, amennyiben, míg 
az 1896. évben 4370 nap alatt a tan-
felügyelők 5472 . iskolát-látogattak meg 
és 9373 tanító munkáját figyelték meg, 
addig az 1902/3. iskolai évben 18.337 
tanítóra terjesztették ki ellenőrzésüket. 
Ez kétségkívül nagy haladás, de még 
mindig alat ta áll a jogosan támasztható 
kívánalmaknak. 

Ez okból, hogy az iskolalátogatás 
minél behatóbb és eredményesebb 
legyen és hogy a rendelkezésre álló 
időben minél több iskolát lehessen meg-
látogatni, Berzeviczy Albert dr. közokt. 
miniszter imént kiadott körrendele-
tében akként intézkedett, hogy az egyes 
tankerületek részére megállapított úti-
átalány kétharmad része a tanfelügyelőt, 
egyharmad része pedig a segédtanfel-
ügyelőt illesse, ezzel a tanfelügyelői 
hivatal arra jogosított tagjai fölváltva 
és állandóan végezhetnek iskolalátoga-
tást. A segédtanfelügyelő a részére ki-
utalt útiátalányból a tanfelügyelő által 
megjelölt időben és helyeken köteles 
iskolalátogatásokat teljesíteni és erről 
a tanfelügyelőnek jelentést tenni. 
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Az új r end 1905. évi j a n u á r elsején 
lép életbe. 

A közokta tásügyi miniszter ezen r en -
deletét , mely az iskolalátogatások fon-
tos kérdését kétségkívül szabályozni 
fogja, melegen üdvözöljük. Mi, részünk-
ről, a tanfelügyelőséget mind ig inkább 
pedagógiai, s emmin t bürokratikus foglal-
kozásnak t e k i n t e t t ü k . Olyan az, mint a 
t an í tók foglalkozása : hivatás inkább, m i n t 
hivatal. N é z e t ü n k szerint az a jó t a n -
felügyelő, ak i t öbb időt t ö l t az iskolá-
ban, mint az irodában. A kir. tanfelügye-
lőnek nem je lentésekből és stat isztikai 
adatokból, h a n e m közvetetten szemléletből 
kell az el lenőrzésére b í zo t t iskolákat 
megismernie. Ez esetben az ő jelentései 
is nyernek m a j d pedagógiai t a r t a l o m b a n 
s a központi k o r m á n y z a t is reál isabb 
alapot ta lá l intézkedései megtételeire . 

Nagy várakozássa l nézünk azon idő 
elé, amelyben az ellenőrzéssel megbízot t 
iskolai fe lügyeletnek legalább évenként 
egyszer n e m csak „sz íné t" látni, de 
pedagógiai i rányí tásá t is haszonra fog-
j á k fordí tani az ország legkisebb isko-
lá jában is. 

- Kir. tanfelügyelőségi díjnokok. A tan-
felügyelői hivatalok részére engedélyezett díj-
noktartási átalány fölhasználása ügyében ez év 
elején a tanfelügyelők értekezletén tárgyalt új 
utasítás-tervezetben Berzeviczy Albert dr. köz-
oktatásügyi miniszter akként kívánt rendel-
kezni, hogy ez átalány a királyi adóhivatalok-
nál a mindenkori díjnok részére kiutalványoz-
tassék és hogy a királyi tanfelügyelő által 
alkalmazott napidíjas a tanfelügyelő által lát-
tamozott nyugtára vegye föl a napidíját. Ez a 
tervezett rendelkezés a tanfelügyelők helyes-
lésével találkozott. Most a miniszter ezt a tervét 
megvalósította, amennyiben a tanfelügyelők ré-
szére utalványozott napidíjat egy most kelt 
rendeletével a hivatal részére folyósította, uta-
sítván a királyi tanfelügyelőket, hogy ezentúl 
állandó napidíjasokat alkalmazzanak és azokkal' 
szemben az 1897. évi XXV. törvénycikk, illetve 
a díjnoki szolgálati szabályzatot tartsák meg. 

A miniszter rendelkezése egyfelől azért fontos, 
mert elrendelte, hogy napidíjasok gyanánt első-
sorban okleveles tanítók, tanítónők vagy óvónők 
alkalmazandók, akik, ha arraválóságukat iga-
zolják, államtanítói, tanítónői, óvónői kinevezé-
seknél elsőbbségben részesülnek és díjnoki szol-
gálatuk kinevezés esetében nyugdíjba számít, 
másfelől a királyi tanfelügyelők ily módon a 
hivatal érdekeinek jobban megfelelő állandó 
napidíjasokat alkalmazhatnak. 

Egy alispáni rendelet. 
A pápai ev. ref. egyházmegyei tanítóegye-

sület LXIII. közgyűlése megbízásából egy 
„Szózat a magyar népnevelőkhöz" jelent-meg 
e lap egyik előző számában. 

E szózatban a mi figyelmünknek és közre-
munkálásunknak. a népnevelés előhaladására 
fokozottabb mértékben való fölhívása mel-
lett, arra is fölhívnak, hogy kérjük föl e 
célra a hatóságok erélyes támogatását is. A 
népiskola rendszeres munkájának végzésére, sok-
oldalú kötelezettségeinek teljesítésére s e mun-
kásság sikerének biztosítására mi, csanádvár-
megyei tanítók, már bírunk egy oly értelmű 
hatósági rendelettel, amilyent az említett szó-
zat célba vesz. E rendelet a tanítás sikerének 
előmozdítása mellett a tanító megbecsülését 
nemzeti közművelődésünk egyik nélkülözhetet-
len alapföltételének nemcsak elismeri, de el-
ismertetni is kívánja. 

E rendeletet dr. Návay Lajos, Csanád vár-
megye alispánja (báró Eötvös József unokája) 
adta ki. E rendelet olyannyira közérdekű, a 
pápai ev. ref. egyházmegyei tanítóegyesület 
megbízásából kiadott szózat eszméjét oly gyö-
nyörű gondolkozással tárgyalja, hogy annak el-
olvasása minden tanítóra fölemelő! eg hat s 
azért közérdekessége és hatása céljából az 
alábbiakban teljes egészében közlöm : 

„Az iskolai év kezdetén hivatalom elsőbb-
rendű kötelességének ismerem az elöljáróság 
figyelmét fölhívni az általános tankötelezett-
séget szabályozó törvényre, illetve utalni ama 
föladatokra, melyek a törvény végrehajtásából 
az elöljáróságra is háramlanak. Elvárom az 
elöljáróságtól, hogy tudatában azon nagy nem-
zeti és társadalmi hivatásnak, melyet a még 
oly szerény falusi iskola is betölt, tudatában 
azon körülménynek, hogy az általános nemzeti 
műveltség terjesztése hazánk egyik legfőbb élet-
kérdését képezi, a maga részéről minden lehe-
tőt el fog követni, illetve semmit sem fog 
elmulasztani, ami községében a beiskoláztatás 
lehető sikerét és eredményét biztosítani hivatott. 
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így nevezetesen köteles az elöljáróság, még 
pedig felelősség terhe alatt, oda hatni, hogy a 
tanköteles korban levő gyermekek az iskolába 
tényleg beírattassanak, továbbá arra is, hogy a 
gyermekek a szorgalmi idő alatt az iskolát 
pontosan és kötelességszerűen látogassák. Es 
bár reményleni óhajtom is, hogy a községek 
túlyomó részében a szülők önkéntes belátása 
lesz az iskolalátogatás legbiztosabb és legter-
mészetszerűbb indoka, mindazonáltal számolva a 
tapasztalatokkal, figyelmeztetem az elöljárósá-
got azon kényszereszközökre, melyek alkal-
mazása a beiskoláztatás érdekében föltétlenül 
szükséges ott, hol a szülők belátása nem siet 
az iskola és tanító támogatására. 

És minthogy a községekben megejtett vizs-
gálatok alkalmából több helyütt tapasztaltam, 
hogy ezen kényszerrendszabályok alkalmazása 
föltűnő lanyha és laza, úgy, hogy dacára az 
iskolamulasztók meg nem engedhető magas 
számának, e rendszabályok tényleges alkal-
mazása alig fordul elő, már most is figyelmez-
tetni kívánom az elöljáróságot, hogy egyenesen 
megkívánom, elvárom, illetve elrendelem, hogy 
a kimutatott igazolatlan mulasztásokkal (mu-
lasztókkal) szemben a törvény megfelelő szigora 
alkalmaztassák, mivel a fölmentések megadására 
a községi hatóság fölhatalmazva nincs és nem 
is lehet. Amennyiben pedig ezentúl is tapasz-
talnám, hogy az elnézés indokolatlanul nagyobb, 
mint a népnevelés érdekéhen sokszor szükséges 
eréig, ott — amint azt már a múltban is tet-
tem — a kötelességmulasztás megállapításával 
fegyelmi hatáskörben fogok a felelősséggel tar-
tozó elöljárókkal szemben eljárni. 

Egyben utalva a tanítói állás nagy és terhes 
föladatára, amelyek az ezen föladatoknak meg-
felelő tanítókat a haza leghasznosabb, tehát a 
legfőbb tiszteletekre is érdemes polgárai közé 
sorolják, elvárom az elöljáróság hazafiúi belátá-
sától, hogy tekintélye kellő latbavetésével bizto-
sítani fogja a tanítóknak azon tisztéletet és 
becsülést, melyekre érdemesék és melyek jogo-
sultságát csak az vonhatja kétségbe, aki fogya-
tékos értelmi képességénél fogva nem tudja az 
érdemet fölismerni és fölismerve, tiszteletben 
részesíteni. 

A községi lakosság minden bizonnyal meg-
érdemelt bizalma az elöljáróságot ruházta föl 
az „előljárás" föladatával, így tehát jogos a 
felsőbb hatóság azon álláspontja is, mely első 
sorban az elöljáróktól követeli meg azt, aminek 
általánossá való tétele nemzeti közművelődésünk 
egyik nélkülözhetlen alapföltétele s mely mint 
ilyen, a nemzet jövőjéért fáradozó tanítót nem 
tudja e munkát megillető tisztelettől elválasztani. 

Éhhez alkalmazkodva, az elöljáróság köteles 
lesz a népoktatás érdekeit a tanító személyében 

is istápolni és mindenképen oda törekedni, hogy 
a tanító biztosítandó, illetve csorbítatlanul meg-
őrzendő tekintélye hozzájáruljon a népnevelés 
sikeres előmozdításához. Makón, 1904. évi 
szept. 15. Dr. Návay alispán." 

Egy mindent megfigyelő lélek gazdag tapasz-
talata e rendelet s a fennkölt gondolkodású 
nagyapa: báró Eötvös József szelleme lengte 
körül a nagyapa nyomdokait követő, tanügyi 
intézkedéseinek szellemét magáévá tevő unokát 
akkor, midőn e rendeletet megírta s kutató 
szelleme ama pontra tapadt, hol a tanító mun-
kája nem ritkán oly elbírálás tárgyát képezi, 
ami az iskolának s a tanítónak csak hátrá-
nyára van. 

Ott, ahol az ország erkölcsi és szellemi elő-
haladásáról van szó, ezen esímékkel kapcsola-
tosan a pap, jegyző és tanító munkája soha 
sem marad említetlenül. Ez helyes is, csak 
az a baj, hogy e háromság egységessége fehér 
holló ritkaságú. E háromság ritkán egység, hely-
lyel-közzel kétség, sok helyen valóban háromság. 

Egyfelé kellene húzni, a közjólétet vállvetve 
előmozdítani, de sajnos, a vállat nagyon gyak-
ran a harmadik hátra tolásában vetik össze. A 
pap született vezér, de ezt tagadja az olyan 
jegyző, aki azon hiszemben él s mintegy reá-
erőszakolja önmagára ama hamis hitet : „én 
vagyok a falu esze" ! A triumvirátus harma-
dika a tanító ; jó, mint kaláberben a harmadik, 
de csak mint kisegítőt veszik igénybe, no meg 
kettesben is játszhatnak; kegyesen átengedik 
ugyan neki a dolgot, de a munka közbecsülé-
sét ama másik kettő igyekszik gyakran magá-
nak elkaparítani. Az igyekezetben összekapott 
„vezér" és „ész" a közérdekű munkát nyomo-
rítja agyon, amit ha lát a tanító, munkája 
eredménytelenségének fájó szemlélete fölött 
héroszi munkára határozza el magát, a vezér-
letet összhangzatba hozni az ésszel. Ha nem 
sikerül, az is az ő baja, ha igen, ^ az is ; mert 
akkor meg nemsokára őt ütik. Én tapasztal-
tam, azt hiszem, sok kartársamnak van ehhez 
hasonló élettapasztalata. Ahol csak jegyző s 
tanító van, legtöbb helyen török átok ül rajtuk s 
nagyon rokonlelkeknél emelkedik csak fölül ama 
tudat, hogy az egyik tekintélye a másiké is és 
hogy nem jó az „azt mondta "-féle beszédekre 
hallgatni. Én már tapasztaltam, hogy a besúgó 
épp oly kevésre becsülője annak, akinek súg, 
mint annak, akiről súg. 

Hogy a hatósági támogatások mennyire jó 
hatásúak a tanító munkájának megbecsülésére, 
nekünk minden kétségen fölül álló tudatunk 
ez, de hogy mennyire akarnak bennünket meg-
becsültetni és hogyan, azt csak a szívek és 
vesék vizsgálója tudja. 

(Kiskirályhegyes.) Beney Antal. 
5 2 * 
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Férjes tanítónők. 
(Válasz.) 

A Néptanítóit Lapja 50-ik számában „A 
népoktatási törvényjavaslat mirólunk" címen 
egy cikk jelent meg Stumpf M. tollából. E cikkre 
kívánok észrevételeket tenni. 

Én is meghajlok dr. Berzeviczy Albert mi-
niszter úr törvényjavaslatának azon rendelkezése 
előtt, mely a tanító- és óvónők férjhezmene-
telének ügyére kiterjeszkedik; nem is ez ellen 
veszek tollat kezembe. A férjes tanítónőkről, 
kiknek férje szintén tanító, óhajtanék egyet-
mást elmondani ; mert az említett cikk írója 
olyan igazságtalan, beteges, nervózus s ezzel 
együtt úgy családanyai, mint iskolai köteles-
ségeinkről megfeledkező nőknek tekint bennün-
ket, hogy, ha e cikkét a gyermekei sorsát csak 
kevéssé szívén viselő szülők elolvassák, inkább 
elköltöznek a faluból, mintsem olyan iskolába 
járassák őket, hol a nőtanító mellett annak 
férje is működik. 

Lássuk először azokat az „iskolai" szem-
pontokat ! Miért kárhoztatandó a férj- és fele-
ségnek egy iskolánál való működése ? Nem 
szeretném hinni, hogy volna, de nem is isme-
rek komoly, nős tanítót, ki az iskola belső 
életében olyan galibát csinálna, mely hibájáért 
akár a kartársaknak, akár a tanítónőnek, mint 
feleségnek védelme volna igénybe veendő. De 
olyan iskolai fölöttes hatóságot sem láttam 
még, amely a kartársra bízná az egymás köte-
lességének teljesítésére való felügyeletet ! Nálunk 
legalább ilyen abszurdumok nincsenek szo-
kásban. 

Az igaz, hogy a férjes tanítónő egyszer-
másszor természetes helyzetbe jut, amikor az-
tán bizonyos időre távol van az iskolától, de 
vájjon annak a tanítónőnek, kinek még nem 
jött el az „igazi", egészségi kötelezvény van a 
birtokában, hogy míg tanítói hivatást tölt be, 
szervezete mindig annak értelmében működik? 

Az sem egészen úgy áll ám az életben, hogy 
mi természetes állapotunkban annyira türel-
metlenek, idegesek, növendékeink gyötrelmei 
lennénk ! Higyje el kedves cikkírónő, ha ma a 
„gyengélkedő nők száma" cím alatt statisztikát 
állítanának össze, 80% idegesekből állana; de 
ebből 60—65% a vénlányokat illetné. 

Szerintem a gyermeknevelés komoly, fön-
séges voltát épen az asszony, az édesanya érti 
és érzi át teljesen ; csak a saját gyermekei iránt 
érzett határtalan szeretet tud olyan melegséget, 
gyöngédséget bevinni az iskolába, amelyhez 
hasonló bánásmódban fogja majd részesítem 
tanítványait is. 

Tekintsünk csak vissza leányéveinkre ! Egy 
tanítónőképzőből kikerült 19 éves leány, aki 12 

esztendő óta csak „iskolás" volt, minden egyé-
ben töri boglyas fejét, csak a kötelességévé 
lett gyermeknevelés magas/tos voltán nem,* s 
a legelső állomására menő, a bakfiskorról még 
csak most álmodozó tanítónő, bátran merem 
állítani, hogy hamarább készen lesz azzal a 
tervvel, hogy miképen rendezi be a saját keres-
ményéből az ő rózsaszín, illatos leányszobáját, 
mint a rábízott III—VI. osztályú iskola tan-
anyagának beosztásával. 

Másodsorban, miért szenvedne a család olyan 
komoly károkat, ha a tanítónő édesanya korá-
ban is tanít ? 

Ismerjen el kedves cikkírónő minden tanító-
nőben annyi önfeláldozó szeretetet férje és 
családja iránt, hogy, ha olyan helyzetbe jutna, 
akár mint háziasszony, akár mint édesanya, 
ha e két eszményi rendeltetésének teljesíté-
sében akadályoztatnék a tanítás által, lemond 
az utóbbiról a másik gyönyörűségéért. 

De különben férjeink sem vadásznak keres-
ményünkre annyira, hogy agyondolgoztatnának 
bennünket ! 

No meg a „mi gyermekeink" is, akiknek 
otthona az iskolával egy födél alatt van, minden-
esetre részesülnek olyan gondozásban és egy 
cseppel sem lesznek neveletlenebbek azoknál 
az ártatlan kis teremtéseknél, akiknek mamájuk 
nem tanítónő ugyan, de minden délután zsú-
rokra jár, este meg, hogy a bérlet kárba ne 
vesszen, színházba megy, míg kis angyalkáik 
gyermekéveiket a szakácsné s ennek bakája 
és egy mosogató szolgáló díszes társaságában 
töltik el. 

S a „mi" gazdálkodásunk sem afféle „Osáky 
szalmája" ám! 3V2 évi házasságunk óta egy-
szer sem evett az én uram cselédfőzte, elkozmá-
sított töltöttkáposztát ; reám ragyognak azok 
a szemek, mikor borjútokány és juhtúrós galuska 
van tálalva vacsorára ! . . . Vagy, volt nekem 3. 
asszonytanítónőm a szentesi polg. leányiskolá-
ban, mind többszörös családanya ; s ha akár 
mint tanítónőket, akár mint családanyákat 
szemléljük őket : példaként tündökölnek ! 

Ilyen nőkről vonjuk le a következtetést, nem 
holmi nyegle, divatbáb hölgyecskékről, kik 
szégyenük, ha gyermekük van és nem tartják 
úri asszonynak azt, aki nem biciklizik és nem 
ideges. 

Tegye vizsgálódása tárgyává a tanügyi kor-
mány azokat a falun csaknem tűrhetetlenné 
váló állapotokat, hogy 3 tanító vezetése alatt 
350—380 növendék van. Szigorúbb törvényt, 
nagyobb ellenőrzést kívánna az, hogy minden 
80 gyermek mellé szerveztessék egy tanítói 

* Ezt sem letet úgy általánosságban mondani. Szeri;. 
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állomás; így bizonyosan helyhez jutna a 2000 
tanítónő is s a kenyéririgység nem nyilvánulna 
olyan látható alakban. 

(Szamosszeg.) Szabóné Tóth Teréz. 

A magyar nyelv tanítása. 
(Irányelvek.) 

Ha figyelemmel kísérjük a népiskolai taní-
tási módszer fejlődését, alig találunk tantár-
gyat, amellyel annyit foglalkoztak volna mosta-
nában a szaklapokban s önálló művekben, 
mint a magyar nyelv (-tan) tanításával. Es 
méltán, mert az elemi tanításnak egyik ága 
sem szorul oly alapos, elodázhatatlan és sürgős 
átalakításra, mint ez a fontos tantárgy. 

Tanítók és tanárok, de a művelt közönség 
is váltig hangoztatják, hogy az e téren eddig 
elért eredmény korántsem áll arányban azzal 
a fáradsággal és idővel, amelyet a különféle 
fajtájú iskolák e tárgyra fordítanak. 

A népiskolai tanuló megtanul eléggé jól 
olvasni, írni, számolni; fogalmat szerez a föld-
rajz, természetrajz és természettan elemeiről, 
de hogy képes lenne gondolatait összefoglalni 
és kellő formába önteni, arra már ritkán akad 
példa a népiskolát végzett tanulók közt. 

Kifogástalanul eldarálják : mi az alany, az 
állítmány ; szabatos definíciókkal határozzák 
meg a különböző fajta mondat- és beszéd-
részeket, hiba nélkül ragoznak és mégis, vagy 
talán épen ezért, se szeri, se száma az 
írásban ejtett hibáknak. Olyanformán vagyunk 
e tünettel, mint ahogy a németek nagy köl-
tője mondja Faustjában: „Amit nem tudunk, 
épen annak vennők hasznát, amit pedig tudunk, 
azt nem használhatjuk." Mire való az a sok 
nyelvtani szabály, ha nem óvja meg a tanulót 
azoktól a temérdek beszéd- és írásbeli nyelv-
botlásoktól ? Aki nem ért az írás-olvasáshoz, 
annak hiába kötünk okulát a szemére. 

E visszásságok oka az, hogy céltévesztetten 
nein az élő nyélvet, hanem nyelvtant taní-
tottunk. 

Az anyanyelv tanításának célja, hogy a 
gyermeket arra képesítsük, mikép gondolatait 
szabadosan, a helyes magyarság elvei szerint 
kifejezni és helyesen, összefüggően leírni tudja. 

Ha így tisztában vagyunk a kitűzött céllal, 
keresnünk kell az eszközöket és útakat, ame-
lyek segítségével azt elérhetjük ; ismernünk 
kell az irányt jelző elveket, nehogy a helyes 
csapásról letérve, fáradságunk meddő és siker-
telen legyen. 

1. A népiskolai nyelvtanítás a modern peda-
gógia és az új tanterv szerint ne öncélul, ha-
nem eszközül szolgáljon a gyermeknek, hogy 
segítségével egyrészt mások nyelvi (irodalmi) 

termékeit megérteni, másrészt — amint már 
föntebb érintettük — a saját gondolatait he-
lyesen és összefüggően kifejezni tanulja. 

E cél elérésére első sorban nyélvérzékét kell 
fejleszteni, szókincsét tervszerűen gyarapítani, 
fölvilágosítani az ismeretszerzés, az olvasás és 
ennek kapcsán egybeállítandó és alaposan 
tárgyalandó szócsoportok, valamint változatos 
kifejezések gyűjtése és alkotása útján. Ebből 
kifolyólag : 

2. a nyelvtan köréből csak azokat a törvé-
nyeket tárgyaljuk, amelyek ellen a gyermek 
leginkább szokott véteni, és kizárólag ezeknek 
írásbeli példák alapján való begyakorlásara 
helyezzük a fősúlyt. Ilyenek pl. a többek kö-
zött a -ban -ben, -ba -be, miatt és végett, sok ige 
tárgyas ragozása, hasonulási esete, az igekötő 
használata, hibás szólások és mondatszerkezetek 
javítása stb. stb. 

Nagy figyelem fordítandó továbbá az írás-
jelek helyes használatának a begyakorlására. 
Ilyen és effajta gyakorlatok többször is ismét-
lődjenek minden osztályban. 

3. Kerülendők a gépies föladatok, melyek bizo-
nyos nyelvtani kategóriákra vonatkoznak. Mint 
amilyenek : „írjatok 5 mondatot, melyben az 
alany és állítmány is főnév legyen." (Belicza.) 
Vagy ezek : „Hányfélék a határozott számnevek ? 
Sorold elő a tőszámneveket ! Változtasd át a 
tőszámneveket rendszámnevekké, ugyanezeket 
szorzószámnevekké, ugyanezeket osztószámne-
vekké!" „Ragozzátok a „sír" igét a jelen, mult 
és jövő időben." „írjatok 10 mondatot, me-
lyekben időhatározói bővítés van." (Pfeiffer-
Sebestyén : Magyar nyelvk.) 

4. A nyelvtanítás föladatának alapjául lehe-
tőleg önálló, összefüggő olvasmányok szolgál-
janak. Ezekhez fűződjenek a beszéd-, fogalma-
zási és helyesírási gyakorlatok. Az olvasmányok 
ne legyenek túlságos hosszúak, nehogy a tárgyi 
magyarázat teljesen kifárassza és elvonja a 
tanuló figyelmét a szemléltetendő nyelvi jelen-
ség- vagy törvénytől, vagy esetleg — ami még 
nagyobb hiba volna — erre csak a legköze-
lebbi órában térhetnénk át. 

5. Minthogy nem nyelvtowí, hanem élő nyelvet 
tanítunk, már az alsó fokon ne kizárólag egy-
szerű tőmondatokból, hanem itt-ott bővített és 
összetett mondatokból álljon a gyakorlatok 
alapjául szolgáló anyag, hogy egyrészt az írás-
jelek használata — különösen a vessző alkal-
mazása — már jó korán begyakoroltassák, és 
másrészt azért, mivel ez az alak — mert 
természetesebb — jobban megfelel a gyermeki 
nyelv kifejezési módjának, amennyiben a gyer-
mek maga is jobbára összetett mondatokban 
beszél. 

6. A helyesírás gyakorlását lehetőleg oly 
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kisebb versek, közmondások, mesék, találós 
kérdések alapján végeztessük, amelyek, mint a 
nemzeti szellem és tőrőlmetszett, zamatos ma-
gyar nyelv termékei, egyúttal betanulásra is 
alkalmasak lévén, a kifejezés szó- és írásbeli 
gyakorlása- és elsajátítására is igen alkalmasak. 

A helyesírás gyakorlására a következő el-
járást kövessük: 

A rendszeresen összeállított szócsoportok 
egyes szóképeit fölírjuk a táblára, elolvastatjuk, 
értelmileg megmagyarázzuk, azután hangokra 
bontva szemléltetjük és leíratjuk ; még pedig a 
nehezebb helyesírású szókat többször, hogy a 
szó képe tisztán és világosan álljon a gyer-
mek lelki szemei előtt 'és így jól emlékébe 
vésve, el ne hibázza helyes leírását. 

A szóképek bizonyos helyesírási sorrendben 
egy e célra készült füzetbe írandók. Pl. : 

Kettős 11: áll, álló, állvány, olló stb. 
„ tt : itt, ott stb. 

l t : holt, olt stb. 
„ Id: hold, old stb. 
„ te : itce, utca stb. 
„ tsz : tetszik, látszik stb. 

A tanultak begyakorlására szolgálnak a 
példamondatok, vagy egyes olvasmányok tollba-
mondása. A hibásan írt szókat többször le-
íratjuk. A már átvett nehezebb esetekre az év 
folyamán többször is vissza kell térnünk. 

A tollbamondás lehetőleg egész mondatokban 
történjék, mert szavanként elő mondva, a gyer-
mekek hozzászoknak az értelem (gondolkodás) 
nélküli íráshoz. 

Ha hosszú a mondat, mondjuk el előbb 
egészen, azután osszuk oly kisebb részekre, 
amelyeknek magukban is van önálló értelmük. 

Emellett fölhasználhatjuk a másolást is, 
csakhogy ezt jó korán a fejből való Íratás 
váltsa föl, mert a másolásnál a gyermek nem 
vési be elméjébe a szó képét, amennyiben nem 
írja le egyszerre a szót, hanem csak egyes 
betűket és annyiszor nézi a nehezebb helyes-
írású szót, ahány betűből áll. Holott, ha fejből 
ír, kénytelen gondolatait összefoglalni, a mondat 
és szó képét jól bevésni. Mintegy képzeletben 
hallja a szók hangjait, látja a sorrendet, amely-
ben egymásután következnek és mintegy ösztön-
szerűleg tagokra bontja a szókat. 

Magától értetődik, hogy a lemásolandó gya-
korlat mindig előbb helyesírási és értelmi 
szempontból alaposan tárgyalandó és a helyes-
írásilag fontos szók jegyzékbe (füzetbe) fogla-
landók. 

A fejből való Íratás további előnye, hogy 
előbb sajátítja el a gyermek az irodalmi nyel-
vet, az írásjelek alkalmazását, a különböző 
mondatok közti kapcsolatot. Ezek pedig nél-
külözhetetlen attribútumai a fogalmazásnak. 

7. A sablonszerű nyelvtani gyakorlatokkal — 
amint már előrebocsátottuk — ne kínozzuk a 
gyermeket s inkább a nyelv használatára ve-
zessük rá, hogy helyesen gondolkodni, ítélni 
és fogalmazni tudjon, szóval és írásban mindig 
azt fejtegettessük, amit a tárgyi tanítás és az 
olvasás során megismert. Ha itt-ott mégis 
elkerülhetetlen egy-egy nyelvtani szabály meg-
állapítása és tárgyalása, ne kívánjuk, hogy 
ezeket a tanuló betanulja; ennek nincs semmi 
célja és semmi haszna. Állíttassuk össze 
— a letárgyalt helyesírási jelenség és nyelv tör-
vényeinek eredményekép — oly célból, hogy a 
tanulónak a legszükségesebb tudnivalók ismét-
lése alkalmával némi támaszpontul és kétes 
esetekben útbaigazításul szolgáljanak. 

A szók grammatikai jelentésére ne fordít-
sunk valami túlságos nagy figyelmet, de annál 
hathatósabban gyakoroltassuk azoknak ragozás 
és képzés által történő alakváltozásait. 

8. A mondat főrészei közül az alanynál fon-
tosabb szerepet juttassunk az állítmáiiynak, 
amennyiben mindig, mint a mondat legfőbb 
részét, ezt kerestessük ki első sorban a mon-
datból, követve Kern gyakorlatilag bevált út-
törő elméletét, amely kiválóan alkalmazható a 
magyar nyelv tanításánál, mivel teljesen meg-
egyezik a magyar nyelv szellemével. Az állít-
mány képezi a mondat középpontját, vele kér-
dezünk — a jelzőt kivéve — minden más 
mondatrészre, holott az állítmányra egy mondat-
résszel sem kérdezhetünk. 

Az ige-állítmány egymaga is alkothat teljes 
értelmű mondatot, az alany nem. „Ott székel 
a mondat közepén — mondja Brassai Sámuel — 
elején vagy végén, ahol székhelyét választania 
tetszik, a fejedelem : az ige s fűzi magához az 
értelmi hódolat kötelékeivel vazallusait : az ige-
határozókat. " 

9. A magyar nyelv tanításánál a főcél a 
magyaros beszéd- és gondolkodásmód elsajátí-
tása lévén, öntudatra kell ébreszteni a gyer-
mekben a nemzeti érzületet, a haza- és faj-
szeretetet. Föl kell tárni a gyermek előtt 
anyanyelvünk gazdagságát és szépségét, amely 
kifejezéseinek finom árnyalataiban és fordula-
taiban nyilvánul. E célra szolgálnak a ma-
gyaros szólásformák gyűjtése, a szóképzés, 
szóösszetétel, szócsaládok, szócsoportok, a rokon-, 
egy- és különböző értelmű szók bő tárgyalása. 
Ezekből ismeri meg a magyar gyermek fogal-
makban és kifejezésekben gazdag anyanyelvét. 

Sokkal nagyobb érdeklődéssel, de nagyobb 
haszonnal is jegyzi meg azoknak a sajátságos, 
tősgyökeres magyar kifejezéseknek a mély 
értelmét, mint amilyenek: „tűvé tettem az egész 
házat," „tengernyi nép," „nem éri föl ésszel," 
„őszbe csavarodott a természet," „bokorból 
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ugrott ember" stb., mindmegannyi bűbájos, 
illatos virágait a magyar néplélek díszkert-
jének. 

10. A fogalmazás gyakorlását már az alsó fokon 
kezdjük meg, még pedig oly anyag földolgozá-
sával, amely a gyermek ismerete és szemlélete 
körébe esik, kedélyét megragadja, érdeklődését 
felkölti és némileg képzeletét is megindítja és 
foglalkoztatja. Mindig és mindenütt bármit ira-
tunk, azon legyünk, bogy az érdekelje a gyer-
meket, mert az unalmas tárgy megölője a 
gyermek szellemének, kín és gyötrelem tanulóra 
és tanítóra nézve egyaránt. A leírandó dolgot 
mindig előbb szemléltessük s általában semmi 
olyasmit ne írassunk, amit nem szemléltetünk. 

A fogalmazás alapjául sok esetben illusztrá-
ciókat is használjunk. A kép szemlélete közvet-
lenül hat a gyermekre, megindítja kedélyét, 
mozgásba hozza képzeletét és oly gondolatok 
keletkeznek benne, amelyekből a tanító ügyes 
vezetése mellett szép, összefüggő kis fogal-
mazványt alkothat. Igen jól fölhasználhatók e 
célra a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
által kiadott szemléltető képek. 

Ezek a gyakorlatok természetesen helyes-
írási szempontból is gondosan és alaposan 
előkészíttetnek, az egyes mondatok, a tanító 
kifejtése mellett, a gyermekek által alkottatnak 
és azután bizonyos vezérszók alapján fejből 
iratnak le. Es itt arra a körülményre figyel-
meztetünk, mikép az első fogalmazási gyakor-
latok sikerét csak azok ismétélt, többszöri le-
íratása biztosítja. Ha hibásak, ne kíméljük 
a fáradságot, írassuk le még egyszer. Ne 
tágítsunk addig, míg a hibákat gyökerestül ki 
nem irtottuk, mert egyedül a szívós követ-
kezetesség, a folytonos gyakorlás az egyedüli 
biztos út, amely a siker felé vezet. 

Egy jól begyakorlott, hibátlan dolgozatból 
többet tanul a gyermek, mint tíz fölületes, 
hibáktól hemzsegő, a tanító által kijavított és 
gépiesen az úgynevezett „tisztázatba" lemásolt 
gyakorlatból. 

A kidolgozandó tárgyak változatosak legye-
nek és különös figyelemmel legyünk a meg-
felelő alakra. Ne kövessük a legtöbb kézi-
könyvben eddig dívott eljárást, ugyanis ne 
kérdések alapján dolgoztassuk ki a tárgyat. 
Ezt mi nem tartjuk célravezetőnek. Hisz ha 
ilyen módon fejtjük ki a tétel anyagát, a 
gyermeknek tulajdonképen nem is kell gondol-
kodnia, nem kell fogalmaznia, mert a föltett 
kérdés oly kimerítő, hogy a legtöbb esetben 
a gyermeknek csak egy-egy szóval kell azt 
kiegészítenie, sőt a legtöbb esetben még ez is 
zárójelbe van odatéve a kérdés végére, úgy, 
hogy a tanuló igazán csak sablon munkát 
végez. 

A dolgozat eredményére nézve igen sok függ 
attól, hogy milyen alakban adjuk föl a tételt 
a gyermeknek. 

A gyermek természeténél fogva kiválóan 
érdeklődik a különös iránt, általános szemlélő-
dések nem keltik föl érdeklődését és nem 
ragadják meg figyelmét. E körülményből kifo-
lyólag ne írassuk le vele a szobát, a kertet, a 
kutyát stb., hanem a következőkép nyujtsuk 
az ilyen és efféle témákat : A mi szobánk, a 
mi kertünk, a mi kutyánk stb. 

Többnyire elbeszéléseket fogalmaztassunk, 
mert ez az írásfaj sokkal közelebb áll a gyer-
mek fölfogásához és könnyebben reprodukál-
ható, amennyiben a sorrendet jobban meg-
jegyzi magának a gyermek. Azután az elbeszé-
lésben több az élet, nagyobb a közvetlenség, 
változatosabbak a kifejezések. A mondatok 
között szorosabb a logikai összefüggés, az ok 
és okozat közti viszony. A leírásban inkább a 
stereotyp hang uralkodik, a mondatok lazán 
függnek össze. 

Mindazáltal leírásokat is írassunk, de ne 
tartsuk be a szorosan vett leírás alakját, hanem 
amennyire csak lehet, elbeszélő alakban dolgoz-
tassuk ki a tételt. Ne azt tárgyaltassuk, milyen az 
illető dolog vagy tárgy, hanem hogyan lett azzá. 
Pl. A mezei egér elbeszéli élete történetét, a 
Duna elmondja élete folyását, a rét panasz-
kodik a búzaföldnek stb. 

Ha ily eljárás mellett talán nagyobb fárad-
sággal jár tanításunk s a tanuló is kénytelen 
többet írni, az ne aggasszon bennünket, mert ' oo 
ha eddig a szóbeli gyakorlatok nagyon is 
háttérbe szorították az írásbeli gyakorlatokat, 
elérkezettnek látjuk az időt, hogy e tekintetben 
iparkodnunk kell az egyensúlyt helyreállítani. 
Mert valamint a folyékony olvasást, a számo-
lást is csak hosszú és sok-sok gyakorlás útján 
sajátíthatja el a népiskolai tanuló, azonképen 
kell a helyesírást és fogalmazást is sokszorosan, 
naponként gyakoroltatni, hogy a népiskolából 
kikerülő tanuló gondolatait legalább is a leg-
egyszerűbb módon kifejezni és leírni képes 
legyen. Hisz az írásbeli dolgozatok szerint 
ítélik meg az iskola értékét. Ha a népisko-
lából kilépő tanuló jól és ügyesen forgatja a 
tollat, oly képességet szerzett, amely a gyakor-
lati életben megbecsülhetetlen és mindennemű 
hivatáshoz megadja a kellő alapot. Azért tehát 
újra hangsúlyozzuk, ne mulasszuk el folyton a 
helyesírást, a kifejezésbeli készültséget és ügyes-
séget szakadatlanúl gyakoroltatni, szem előtt 
tartva amaz ismeretes iskolai axiómát, hogy 
„egy nap se teljék él írás nélkül." 

(Veszprém.) Szigeti Sámuel. 

E£X-JK3E 
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Községi és egyéb helynevek. 
Folytatjuk a községi és egyéb helynevek 

közlését és ismételten megjegyezzük, hogy az 
alább fölsoroltakon kívül is változás történt 
helyesírás tekintetében az összetett neveknél, 
amelyek ezentúl nem kötőjellel és elválasztva, 
hanem kötőjel nélkül, egy szoba írva haszná-
landók, pl. Nagy-Enyed helyett ezentúl Nagy-
enyed irandó, Békés-Szent-András helyett Békés-
szentandrás stb. Az „új" jelző a községnevekben 
mindig ékezetes lí-val használandó, tehát az 
eddigi Bács-Ujfalu helyett Báesújfalu stb. 

Baranya vármegye. 

I. Baranyavári járás. Bán = Baranyabán köz-
séghez tartozó Dvomicspuszta (eddig Velika 
Yeka néven), Ferenczpuszta (eddig Mühlfeld 
néven), Kápolnahegy (eddig Begovácz néven), 
Szentkúthegy (eddig Popovacska Dolina néven), 
Józsefhegy (eddig Obzir néven), Simonhegy 
(eddig Vracsova néven), Mihályhegy (eddig 
Jarcsevo brdo néven), Aranyhegy (eddig Gold-
berg néven), Ferenczhegy (eddig Franczosenberg 
néven), Emilhegy (eddig Klenovácz néven), 
Jánoshegy (eddig Venusberg néven), Jakabhegy 
(eddig Jokelsberg néven), Frigyeshegy (eddig 
Pongrácz dolina néven), Halászhegy (eddig 
Tisehlerflur néven). — Bellye községhez tar-
tozó Meczepuszta (eddig Metze néven). — 
Bolmány községhez tartozó Györgyudvar (eddig 
Georgshof néven is),Maiskamegye (eddig Maiska-
megya néven is). — Darócz =: Várdarócz. — 
Eugenfalu = Jenőfalva. — Kácsfalu községhez 
tartozó Bródpuszta (eddig Bród néven). — 
Karancs községhez tartozó Karancsrév (eddig 
Révpuszta néven is). — Kopács községhez tar-
tozó Poklincsel (eddig Weinspitz néven is). — 
Lipova = Lippó. — Lipovicza = Kislippó. — 
Magyarbóly községhez tartozó Idamajor (eddig 
Idahof néven is). — Monostor = Pélmonostor. — 
Szent-István = Baranyaszentistván. — Vörös-
mart községhez tartozó Hársasvölgy (eddig 
Szamárszurduk néven). 

II. Hegyháti járás. Bakócza községhez tar-
tozó Györgymajor (eddig Nagymáté néven). — 
Battyán = Kisbattyán. — Bisztricze = Kisbesz-
tercze. — Bodolya = Kisbodolya. — Budafa -
Pécsbudafa. — Csikos-Töttös = Csikóstőttős. — 
Egerszeg = Felsőegerszeg. — Jágonak = Jágó-
nak. — Jánosi = Mecsekjánosi. — Jenő = Ba-
ranyajenő. — Kovaczéna = Kovácsszénája. — 
Marócz - Hegyhátmarócz. — Mocsolád = Alstí-
mocsolád. — Nagy-Ág = Ág. — Pölöske = 
Mecsekpölöske. — Rákos = Mecsekrákos. — Sza-
kái = Mecsekszakál. — Szent-György = Baranya-
szentgyörgy. — Szent- Katalina = Szentkatalin 
községhez tartozó Képespuszta (eddig Szent-

Katalina néven is). — Tarros = Tarrós. — 
Vaszar = Kisvaszar. 

III. Mohácsi járás. Bodolya = Nagybodolya. — 
Doboka = Cseledoboka. — Izsép községhez tar-
tozó Izabellaföld (eddig Erdőfipuszta néven 
is). — Kisfalud = Baranyakisfalud. — Lancsuk = 
Lánycsók községhez tartozó Csataalja, Monyo-
ród (e két utóbbi eddig Csotolai puszták közös 
néven is). — Maiss = Majs. —• Nagynyárád köz-
séghez tartozó Körtvélyespuszta (eddig Mis-
kolczi puszta néven). — Rácz-Töttös = Rácz-
tőttős. — Szabar = Herczegszabar községhez 
tartozó Vaskapu (eddig Süssloch néven). — 
Udvár^ Udvar. — Versend községhez tartozó 
Trislerpuszta (eddig Malcsekpuszta néven is). 

IV. Pécsi járás. Arányos = Pécsaranyos. — 
Árpád — Nagyárpád. — Cserkút = Cserkút. — 
Devecser = Pécsdevecser. — Gadány = Kemény-
gadány. — Gyula = Kisgyula. — Herend = Kis-
herend. — Kassa = Kiskassa. — Magyar-Peterd = 
Peterd községhez tartozó Peterdi puszta (eddig 
Magyarpeterdi puszta néven). — Magyar-Sórós = 
Magyarsarlós. Német-Ürög = Ráczváros. — 
Szabolcs = Mecsekszabolcs. — Szent-Kút =• Me-
csekszentkút. — Szent-László = Püspökszent-
lászló. — Töttös = Kővágótőttős. — Udvard = 
Pécsudvard. — Újbánya = Kisújbánja. 

V. Pécsváradi járás. Bozsok =Palotabozsok. — 
Kéménd = Máriakéménd. — Monyoród község-
hez tartozó Monyoródi csárda (eddig Filczlausz 
csárda néven). — Nádasd = Püspöknádasd köz-
séghez tartozó Berekaljapuszta (eddig Berekalja, 
Verkele, Szentmáriapuszta, Alterpuszta neveken 
is). — Pusztafalu = Pusztakisfalu. - llácz-
mecske községhez tartozó Vad ászcsárda (eddig 
Jagercsárda néven). — Varasd = Apátvarasd köz-
séghez tartozó Apátvarasdtelep (eddig Kisvarasd 
néven). — Várkony = Zengővárkony. 

VI. Siklósi járás. Aderjás= Adorjás község-
hez tartozó Monyoróska (eddig Felsőmonyoróska 
néven). — Csarnota = Csamóta. — Csehi = 
Drávacsehi.— Csepely =Drávacsepely.— Dráva-
palkonya községhez tartozó Hobogypuszta (ed-
dig Hobogyi csárda, Hobogyi puszta és Oláh-
telep külön neveken). — Dráva-Szent-Márton = 
Alsószentmárton. — Gyüd = Gyűd. — Haraszti = 
Egyházasharaszti. — Harkány községhez tartozó 
Psikpuszta (eddig Pöcz néven is). — Hidvég = 
Baranyaliidvég. — Jakabfalu = Kisjakabfalva. — 
Koros = Kórós. — Kövesd = Villány kövesd. — 
Nagyharsány községhez tartozó Keskenypuszta 
(eddig Harsányipuszta néven is). — Nagyfalu = 
Siklósnagyfalu. — Piski = Drávapiski. — Rád ^ 
Rádfalva. — Szava községhez tartozó Vaskapu 
(eddig Kétág néven is). — Szerdahely = Dráva-
szerdahely. — Tapolcza = Kístapolcza. — Tere-
hegy községhez tartozó Herczegpuszta. (eddig 
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Tisztás néven is). — Uj-Bezdán = Ljbezdán. — 
Vaiszló = Vajszló. — Yiszló = Diósviszló. 

VII. Szentlőrinczi járás. Bagota = Pécs-
bagota. — Bodonv = Siklósbodony. Bükösd = 
Bükkösd. — Czinderi-Bogád =Czinderybogád. — 
Dinyeberki = Dinnyeberki. — Egerszeg = Alsó-
egerszeg. — Iványi = Drávai ványi. — Kistelek^ 
Magyartelek. — Monosokor = Mónosokor. — 
Nagypeterd községhez tartozó Csatahely (eddig 
Csakadia néven). — Ózd = Ózdfalu. — Szent-
Gál =: Vásárosszentgál. — Szent-Iván = Magyar-
szentiván. — Tengerin = Tengeri. - Varjas = 
Kisvár jas. — Velin = Velény. 

Bács-Bodrog vármegye. 
I. Apatmi járás. Báes-Bresztovácz = Szilbe-

rek. — Bács-Doroszló = Doroszló. — Bodrog-
Monostorszeg = Monostorszeg. — Kupuszina = 
Báeskertes. — Ó-Sztapár = Sztapár.— Prigle-
vicza- Szent-Iván = Bácsszentiván. — Szonta = 
Szond. 

II. Bácsalmási járás. Bács-Madaras = Mada-
ras. — Jankovácz = Jánoshalma. — Kisszállás 
községhez tartozó Edetanya (eddig Kohoda 
néven is), Újmajor (eddig Trihanczmajor néven), 
Imreszállás (eddig Négyes néven is), Mátyás-
major (eddig Matyókszállás néven), Üjdongókút 
(eddig Rózsamajor néven is). — Matheovies = 
Mátételke. 

III. Bajai járás. Bács-Vaskút = Vaskút. — 
Baracska = Nagybaracska községhez tartozó 
Györgypuszta (eddig Gyuritypuszta néven). — 
Bikity = Bácsbokod. — Borsód = Bácsborsód 
községhez tartozó Kövesdmajor (eddig Kame-
nyák néven), Sáspnszta (eddig Seter néven), 
Sándormajor (eddig Sanacz néven), Válaspuszta 
(eddig Katymár-Vality néven), Flórapuszta 
(eddig Telecska néven). — Csataalja = Csátalja. — 
Csávoly községhez tartozó Ákáczpuszta (eddig 
Csávoly-Józsefháza néven). — Dautova^Dá-
vod. — Rigyieza = Regőcze. — Szántóvá = 
Herezegszántó. 

IV. Hódsági járás. Bács községhez tartozó 
Tomori (eddig Tercsanik néven), Érsekföld 
(eddig Debelyák néven). — Déronya = Dernye 
községhez tartozó Nádmező (eddig Kleticspuszta 
néven. — Filipova = Szentfülöp. — Karavu-
kova = Bácsordas. — Lality = Liliomos. — Pa-
rabuty = Paripás. — Pivnicza = Pinczéd. — 
Ráez-Militics = Militics. — Vajszka községhez 
tartozó Zsivajsziget (eddig Zsivasziget néven). 

V. Kulai járás. Bács-Kula = Kula. — Ku-
czura = Kuczora. — Torzsa községhez tartozó 
Péklapuszta (eddig Pettau néven is). — Vepro-
vácz = Veprőd. 

VI. Óbecsei járás. Bács-Szent-Tamás = Szent-
tamás. — Petrovoszelló = Péterréve. — Túriam 

Túrja községhez tartozó Bácsszőreg (eddig 
Szőreg néven). 

VII. Palánkai járás. Bács-Bukin = Duna-
bökény. — Bács-Cséb = Dunacséb községhez 
tartozó Saroltapuszta (eddig Dungyerszki puszta 
néven is). — Bács-Novoszeló = Bácsújlak köz-
séghez tartozó Csehszállás (eddig Adamovics 
puszta néven is). — Bulkesz = Bulkeszi. — 
Gajdobra = Szépliget. — Német-Palánka = Pa-
lánka. — Obrovácz = Borócz.— Paraga - Par-
rag. — Plávna = Palona községhez tartozó 
Makkos (eddig Morgács néven), Cseres (eddig 
Szrednyasuma néven), Barkás (eddig Butyko-
vácz néven). — Szilbás = Szilbács. — Tovari-
sova = Bácstóváros. 

VIII. Titeli járás. Alsó-Kovil = Alsókabol. — 
Felső-Kovil = Felsőkabol. — Gardinovcze = Du-
nagárdony. — Kovil-Szent-lván = Sajkásszent-
iván. — Lok = Sajkáslak. — Mosorin — Mozsor.— 
Vilova = Tündéres. 

IX. Topolyai járás. Bács-Topolya - Topolya 
községhez tartozó Emődpuszta (eddig Emusitz 
néven is). — Omorovicza = Ómoravicza. 

X. Újvidéki járás. Deszpot-Szent-Iván = Ür-
szentiván. — Glozsán = Dunagálos. — Járek = 
Tiszaistvánfalva. — Kulpin = Kölpény. — O-Fut-
tak = Ófutak. — Petrovácz = Petrőcz. — Uj-Fut-
tak^Üjfutak községhez tartozó Vizics (eddig 
Vizity néven is). 

XI. Zentai járás. Bács-Martonos = Marto-
nos. — Ó-Kanizsa = Magyarkanizsa községhez 
tartozó Oromhegyes (eddig Tetőhegyes, Kis-
hegyes és Zákóföld külön neveken). 

XII. Zombori járás. Bezdán községhez tar-
tozó Zöldhalom (eddig Merkapuja néven), Egy-
házhalmok (eddig Pak a néven), Tatárrév (eddig 
Pivoda néven), Sárkánytanya (eddig Sterbácz 
néven). — Csonopla = Csonoplya. — Gákova = 
Gádor. — Gyulafalva = Bácsgyulafalva. — Ker-
nyája = Kerény. — Kollut = Küllőd. — Kru-
sevlya = Körtés. — Sztanisics = Örszállás köz-
séghez tartozó Sáripuszta (eddig Felsősári, 
Pusztasári és Sáripuszta neveken is). 

XIII. Zsablyai járás. Goszpodincze = Boldog-
asszonyfalva. — Gyurgyevo = Sajkásgyörgye. — 
Nádaly = Nálalja. — Zsablya községhez tartozó 
Zsablyaújfalu (eddig Novoszeló néven) 

Zenta rend. tan. városhoz tartozó Batka 
(eddig Bátka néven), Kevi (eddig Kavia néven). 

Csongrád vármegye. 
I. Csongrádi járás. Csany = Csanytelek. 
II. Tiszáninneni járás. Dorosma = Kiskun-

dorozsma. 
III. Tiszántúli járás. Mágocs=Nagymágocs.— 

Szegvár községhez tartozó Kápolnásberek (ed-
dig Berek néven). — Tés = Magvartés. 

> 5 
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Karácsonyi ének. 
Te vagy a szeretet illatos virága, 
Örömnek, jóságnak életre kelt képe, 
Ki borulsz ma szelíd fénnyel a világra: 
Óh várva várt fehér karácsony estéje ! 
Téged áldanak ma az árva szegények, 
S mind, akikben enyhül fájdalom és bánat . . . 
Óh, hozz csak gyógyírt a szenvedők sebének, 
Amerre elsuhan láthatatlan szárnyad ! 

. . . A gunyhót, palotát hó fedi vastagon, 
Fönt a légbe' zeng-bong betlehemi ének, 
Hírvivő angyalok, mint ama szent napon, 
Még ma is leszállnak, hordván békességet. 
Kigyullad a kis fa, tapsikol a gyermek, 
Kiárad lelkének fénye, ragyogása, 
S míg Jézus nevének gyügyög, énekelget : 
Azalatt benézek én egy régi házba, 

Mely barnult falával vissza a múltba, néz, 
Bús, ódon udvarház, más idők remekje. 
Ki rakta falait : rég porlad már a kéz, 
Elszállt két századév, mint egy nsp felette. 
A szobák homályos, álmatag bús termek, 
Tűnt nyájas világról mintha álmodnának . . . 
Lelkének részéül fogadta e csendet : 
Mogorva, elhagyott agg ura a háznak. 

A szelíd Megváltó áldott születésén 
Ma is egyedül van, világtól felejtve ; 
De a kandallónál, míg ül karosszékén : 
Messze a multakba viszi őt is lelke. 
Ifjonti mezőknek gazdag aratása 
Visszanéző szemmel még dúsabbnak látszik. 
Drága kincs, ha lelsz majd egy-egy hullt kalászra !. . . 
— Csillanó, régi nap, de szíved már fázik ! 

Dombszöghy Tóbiás, sarja ősi fának, 
Véletlen' tévedt most erre a mezőre ; 
Nem érzelgős lélek, dolgozik, küzd, fárad, 
A múltba szerinte nem jár csak a dőre. 
. . . Derűt hint a tűzfény, a nagy kandalló búg, 
A magány is titkon csábítja, segíti. 
Olyan kívánato?, kedves lesz ez az út, 
Az erős is feiét rait ' könnven 

Tizenöt éve mult, megőszült azóta, 
Hogy öccsét házánál vendégül fogadta. 
Tüzes volt az ifjú, ki magát nem óvta, 
S fellobbanó lángját szabadjára hagyta . 
Szép szemek fényénél megittasult lelke, 
Imába foglalta Agnes asszony nevét, 
Es hálát, hírnevet, erkölcsöt feledve : 
Lábaihoz hullt, hogy koldulja szerelmét. 

Mint vergődő galamb kalitkába fogva, 
Úgy reszketett Ágnes, nem tudván : mit tegyen, 
S haraggal, szégyennel, szinte csak dadogta : 
„Az Istenért, hát ez tréfa, vagy mi legyen ? !" 
De látva az ifjút, kit visz szenvedelme : 
„Keljen föl azonnal, — szigorún parancsol, — 
Nem játék nekem az én uram szerelme. 
Egy szómba kerül csak, de rettegjen attól I" 

Nem felelt az ifjú, csak lábát ölelte, 
S Ágnes tehetetlen' hanyatlott egy székre. 
Nyilt a nagy tölgyajtó épp e szörnyű percbe'. 
Tóbiás volt, végzett, s kitámolygott végre, 
így a boldog házból zord tanya lett másnap, 
Haragos, vén sasnak eleven kriptája, 
Egy kis faluban meg, mondjuk Szentivánnak, 
Részvevő csend borult Ágnes mély bújára. 

De most Dombszöghyvel én is messze tértem — 
íme, az emlékek, melyek közt ballagott ! 
Fölpattan a székről haraggal szívében, 
Forr vére, meleg van, fut nyitni ablakot. 
Fogja a kilincset . . . mégse . . . c.-ak kibámul, 
Kedves falusi kép ott elébe tárul, 
Szegény asszony — szemben egy ablakba' látja, — 
Pántlikát fon boldog kis lánya hajába. 

Hozzád méltó kép ez, szent karácsony este : 
Szűkös szegénységben béke, megnyugovás ! 
Mint éj a sugártól : tűnni kezd keserve, 
S könnyebbűlést érez utána Tóbiás. 
Különös érzelem fonódik szivére, 
Elolvaszt fájdalmat, és enyhít bánaton. 
. . . Künn elsőt csendítnek éjféli misére, 
S egy jeges ág olykor koppan az ablakon. 

Példa rá Tóbiás . . . S míg tarlóz merengve : 
Szíve öröm helyett kigyullad haragra, 
Amint képzeletben közelít elejbe 
Elűzött hitvese : Ágnes szép alakja. 
Ahogy' szól s könnyezik (mint mikor elűzte) : 
„Ártatlan vagyok, nincs egy parányi vétkem, 
Esküszöm, jó uram, a menyei szűzre, 
Ki bűntelen, tiszta szívembe lát nékem !" 

„Hazugság, hazugság, — mostan is azt mondja, 
Hazug : szíved, véred, bűnös : leheleted. 
Szarvakat neveltél büszke homlokomra, 
'Jégérnek tetted ki hívő szerelmemet! . . . " 
óh; szomorú mező, iszonyú emlékek, 
Érzi, hogy szívében föl-fölbuggyan vére ! 
Elernyed acélos ereje lelkének, 
Feje bágyadtan dől a vén karosszékre. 

Hallgatja, hallgatja, oszt' elfordul onnan, 
S imádkozni vágyik. Tizenöt, év óta 
Először keresi : bibliája hol van, 
Az ájtatos szent könyv, ki vezet a jóra ! 
Hol van, istenem, hol ! Mélyen eltemetve. 
Egy almáriomból előkerül végre. 
Oreg könyv, két kapcsa ezüstből van verve, 
Lapjain bölcseség, Jézus szenvedése. 

Az asztalra teszi, fordít kettőt-hármat, 
Minden betűje jó édes imádságnak. 
A megalázottnak lelkét fölemeli, 
Vígasztaláshoz a szomorút vezeti, 
Gyöngének erőt ad, támaszt elesettnek . . . 
Oh, mily gyógyító a Jézus szenvedése ! 
Dombszöghy Tóbiás szemei könnyeznek. 
. . . Aközben akad ott egy sárga levélre. 
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Tulajdon írása s bár oly fakó, régi, 
Friss illat árad a vén betűk nyomába', 
Friss rózsák illata. Tóbiás csak nézi, 
Mint telik meg lassan fénnyel a szobája. 
Tavaszfény, mit a szív nagy szerelme alkot, 
Tündér-álomvilág, vonzó örök mágnes ! 
— Kezdődik a levél (ismered a hangot), 
„Életem élete, szép szerelmem, Ágnes !" 

ívem írom itt tovább. Ki nem írt levelet 
Ama első álmok tündöklő idején, 
Kit nem emelt égig akkor a szeretet, 
Es nem vitt magával ábránd, édes remény ! ? 
Rajongás a levél minden szava, sora, 
Csak egy kurta mondat ver szívébe vádat : 
„Nem én leszek hozzád igaztalan soha." 
S higgadt bírája lesz egyszerre magának. 

Ha mégis az voltam, ha mégis ártatlan, 
Ha tán csak a fiút ragadta el vére ! ? 
Hisz meg se hallgattam ! — mondja, nyögi halkan, 
S ráhajol, ráborul a sárga levélre. 
Óh, vessiink-e követ a vén Tóbiásra, 
Ki tizenöt évig szilárdan megállott, 
Hogy ily későn száll csak szívével vívásra, 
Hogy vádolja magát, ha tán jól nem látott ! 

Mily más lett egyszerre. Szólítja cselédjét : 
„Hogy van anagy asszony, Márton? " — kérdi nyomban. 
Csak néz a vén szolga, nem érti beszédjét : 
„Hogy van a nagyasszony? . . . A nagyasszony? . . . 
Csodálkozik, bámul, míg felel dadogva, [Jobban!" 
Hisz tilos volt eddig szót ejteni róla. 
Követte az ura parancsát, hisz szolga, 
Félt nagy haragjától az első nap óta. 

„Jobban van?" Kicsoda? . . . „A nagyasszony, kérem, 
Esztendeig feküdt nagybetegen ágyba. 
De azért üzente nap-nap után nékem : 
Hogy mint van a nagyúr, az Isten megáldja !" 
Elfordul Tóbiás, ne lássa a szolga, 
Mint küzköd' magában, hogy szóljon keményen : 
„Jól van, de magának, Márton, más a dolga, 
Azonban szólhatott volna nekem régen!" 

Megérzi a szolga hű szíve : mi történt. 
„Akartam én szólni, óh nagyuram százszor. 
Mondtam is magamba' : most szólsz Márton tüstént, 
De visszariadtam mindig parancsától. 
Ne tessen kivetni szívéből most engem, 
Ha már szólok, ahogy a szívem kivánja: 
Olyan tiszta lelket többet nem ismertem, 
Mint a nagyasszony ott a kis Szentivánba. 

Kárhozzon el lelkem, ha van annak vétke, 
Úgy imádják azt ott, mint az élő szentet. 
Jaj, merész is tán a vén cseléd beszéde, 
Jő nagyuram nékem bocsássa meg eztet!" . . . 
Elhallgat a szolga, Tóbiás is hallgat. 
Később szól Mártonnak : „Megyünk Szentivánba!" 
. . . Csengője csendül a tüzes pejlovaknak, 
S a fehér határon tova fut egy szánka. 

A szentiványi ház elhagyott lakója : 
Ágnes, fönn van-e még! ? . . . Fönn van, ül magába'. 
Csüggedéstől lelkét hű reménység ója, 
Csak teste fonnyadoz, öregszik, — hiába ! 
Yár, vár erős hittel egy szent édes órát, 
Ha majd jön Tóbiás, bocsánatot esdve . . . 
Halkan kopogtatnak . . . én végzem a nótát : 
Óh áldott vagy, áldott, szent karácsony-este ! 

Havas István. 

Karácsonyfa és pedagógia. 
Hárman voltunk testvérek. Bátyámat ko-

molysága miatt búrnak neveztük. Hugocskám 
kedvességével mindenkit elbűvölt, helyénvaló 
nyelvecskéjével pedig a ház nagyhatalmát kép-
viselte. 

Hogy magamról se feledkezzem meg, előre 
is megjegyzem, hogy testvéreim között imposz-
tor számba mentem. Hugómmal pörölni, ron-
tani-bontani, bátyám arcát lekvárral bekenni 
és egyéb ezer csinyt elkövetni, no ebben nem 
mult fölül senki. Ily rossz hírnév mellett persze 
az én rovásomra írták az oly dolgokat is, ame-
lyeket nem én követtem el. 

Édes jó anyám minden kínálkozó alkalmat 
fölhasznált arra nézve, hogy minket a jó útra 
tereljen, vagyis a jóban meg-, a rossztól távol-
tartson. 

Kiváltképen karácsony előtt heteken, hóna-
pokon át intett bennünket a jóra, mert csak 
ügy, számíthatunk a Jézuska ajándékaira. 

En, aki már erősen emlékeztem a multakra, 
emlékeztem arra is, hogy az előző év hasonló 
időszakában sok rossz fát tettem a tűzre s 
karácsonyra mégis sok szép ajándékot kaptam. 
Kezdtem hinni, hogy pajkosságaimat talán 
nem is veszi olyan komolyan az a sok minden 
jót hozó Jézuska. 

Tudákos bátyám, aki akkor már az öreg 
Kelemen tanító bácsi keze alatt végezte a 4. 
osztályt, fontoskodó arccal példálózgatott, hogy 
hát így nem a Jézuska, úgy nem a Jézuska 
hozza a karácsonyfát ; de szavait kétkedéssel 
fogadtam, hugocskám pedig megbotránkozással 
utasította rendre az öreg búrt. 

Igaz, hogy néha-néha olyan jelenségek is 
fordultak elő, amelyeknek helyes magyarázatát 
adni nem tudtam. így rejtély volt előttem az 
állandóan elzárt tiszta szoba. Anyám mindig 
magánál hordozta mostanában a tiszta szoba 
kulcsát. Meg is kérdeztem, de ő egész komo-
lyan azzal nyugtatott meg, hogy a tiszta szoba 
újonnan festett padozata télen nagyon nehezen 
szárad s a padlón járkálni most nem szabad. 
Ez aztán már majdnem megnyugtatott a dolog 
felől, csak az ütött szeget a fejembe, hogy 
hát édes anyámnak miért szabad ott járni ? ! 

A gyakori intelmek, a sok kérdezősködés, 
hogy ki mit szeretne ajándékul, mind szokat-
lan volt előttem. 

Majd ismét új fölfedezést tettem Egy reggel 
az ebédlő-asztal alatt néhány fenyőgalyacskát, 
imitt-amott szétszórva alanyszálakat, arany-
pelyheket találtam. Hát ezek hogyan kerültek 
ide ? Anyám ismét megnyugtatott. Valószínűleg 
a gyermekek magaviseletét kémlelő Jézuska 

1 járt erre s az szórta el a kérdezett tárgyakat. 
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Azt sem tudtam magamnak megmagyarázni, 
hogy miért kellett nekünk akkortájban mind-
járt vacsora után lepihennünk, holott azelőtt 
gyakran arra intett jó anyánk, hogy vacsora 
után nem jó mindjárt lefeküdni. 

Aztán meg azok a titokzatos boltiszolgák 
az ő csomagjaikkal szintén talány voltak előt-
tem. Máskor minden csomagot megnéztünk ; 
most mindegyik fölbontatlanul lőn elrejtve. 
Biz ez nagyon furcsa ; de hát anyánk úgy 
ütötte el a dolgot, hogy gyermekeknek nein 
illik mindent megnézni. Hugóm is ezt erősít-
gette s így szent volt a béke 

Ezalatt mindinkább közeledett a várva várt 
szent este. Hugóm, mint a jó gazda, számon 
tartogatta a napokat. Ujjain számlálgatta : 
„még ennyi", másnap s az utána következő 
napokon mindig eggyel kevesebbet mutogatott 
apró ujjacskáiból. 

Őszintén megvallva, szepegni kezdettem a 
nevezetes nap közeledtével, de húgom, aki oly 
bizonyosra vette a sok szép ajándékot, bátor-
ságával engem is bátorrá tett. Az is tény, 
hogy ezidőtájt kerültem minden csínyt s így 
az ajándékba helyezett reményem fokozódott. 

Végre elérkezett a nagy nap. Este a kony-
hában voltunk buzgón elfoglalva, amikor 
ablakzörgetés riasztott föl foglalkozásunkból. ö o 

Berohanunk a szobába, s ott áll előttünk a 
kivilágított karácsonyfa megrakott ágakkal. 
Bátyám, húgom csak bámulnak, én azonban, 
aki családunkban a gyakorlati elemet képvi-
seltem, közelebb vonulok s nézem az ajándé-
kokat. Kezembe akad egy nagy celler, nézem 
tovább : krumpli, hagyma, kalarábé, egy csomó 
aprított fa, stb. voltak a fa ékességei. A fa 
alatt telt papírzacskók álltak, szép rendben. 
Kezdem bontogatni s nézem tartalmukat. 
Egyikben rizs, a másikban dara, kávé, lencse, 
borsó, különféle fűszerek s így tovább. Két 
vég vászon, ruhának való szövet, tajtékpipa, 
egy doboz szivar ; ezek mind nem nekem valók. 
Elkiáltom magam : „Nem nekem, Edusnak 
hozta!" Hugóm visszakiált: „De bizony neked 
hozta, Pista!" s elkezd pityeregni. Mindhárman 
anyánkhoz simulunk. Anyám átölel bennünket 
s szeretettel feddő hangon a következőket 
mondja : „Ezeket nekem és atyátoknak hozta, 
ti talán nem úgy viseltétek magatokat, amint 
kellett volna. ígérjétek meg most mindjárt, 
hogy ezentúl jók lesztek, hátha meghallgatja 
a Jézuska s hoz szép ajándékot." Természete-
sen mi mindent ígértünk, amire hirtelenében 
megcsördül a tiszta szoba ablaka. Anyánk ki-
nyitja az ajtót s elkiáltja magát: „Nini, mi 
ez?" Mi is oda rohanunk, hát uramfia, ott 
áll egy másik karácsonyfa, teleaggatva minden-
féle édességgel, dióval, almával. Alatta új 

ruhák, képeskönyvek, baba ; ott volt az én 
hőn óhajtott szánom, sarkantyús csizmám, pus-
kám és kardom is. 

Ezt a boldog jelenetet nem lehet elfelejteni, 
így használta föl édes jó anyám még a kará-
csonyfát is nevelőeszközül. Áldja meg az Isten, 
ahol csak egyet lép ! Boldog gyermekkor, miért 
nem térsz vissza többé soha ? ! 

(Szeged.) NemecsKay István. 

IRODALOM. 
Pari félé címen új kötet költemény jelent 

meg Havas István költő-tanítótól. Á kötet 
költeményei három fejezetre oszlanak, ily címek 
alatt : ifjúság, árban, part felé. Az első csoport-
ban sok a Lenau-fordítás. Havas István a 
hangulatok költője; színes, erőteljes nyelv nem 
áll rendelkezésére, de amit megénekel, azt 
őszintén át is érezte s ezért hatással van az 
olvasóra is. Nem művész, de művészi lélék, akit 
érdemes elolvasni. Lapunk mai számának Szün-
óra rovatában a kötet egy alkalmi költői el-
beszélését közöljük mutatóul. A Part felé 2 
koronáért rendelhető meg. 

A Remekírók Képes Könyvtára (Lampel-cég 
kiadása) több, kiválóan érdekes kötettel gazda-
godott. Kezdjük a , hazaiakon. Reviczky Gyula 
költeményei Tull Ödön rajzaival jelentek meg. 
A kötetet Koroda Pál rendezte sajtó alá, 
magvas bevezetést írva eléje. Csokonai válo-
gatott munkái Márk Lajos kitűnő illusztrá-
cióival jelentek meg. Ami a szövegrészt illeti, 
Ránóczi József állította össze, fölvéve a Lilla-
ciklust, az anakreoni dalokat, az Ódákat, az 
Elegyes költeményeket, A lélek halhatatlan-
ságát, Dorottyát, a prózai munkák közül a 
négy legérdekesebbet : Az epopeáról, Anakreon-
ról, Kinizsi Pálról és A magyar nyelv föléle-
déséről szólókat. Bánóczi, aki Csokonainak 
egyik legalaposabb ismerője, igen kiváló tanul-
mánnyal vezeti be a kötetet és alapos jegyze-
tekkei világítja meg mindazt, ami magyarázatra 
szorul. Az idegen remekírók közül Leopardi 
olasz és Musset francia költő kerültek bele e 
nagyszabású vállalatba. A világfájdalom meg-
rázó szavú poétájának, Leopardinak, összes 
lírai verseit, a nagy Mussetnek pedig legszebb 
költeményeit, köztük Az éjszakák ciklusát, a 
megható Simonát és egy bájos kis vígjátékát 
(Miről álmodnak a leányok?) adja ez a kötet, 
valamennyit Radó Antal mesteri átültetésében. 
Minden egyes kötet ára külön díszes kötésben 
6 korona. Az egész gyűjtemény (ötven kötet) 
ára 250 korona. Megrendelhető részletfizetésre 
is, minden könyvkereskedés útján. 
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Az Athenaeum kiadásában Harc a szabad-
ságért címen Böngérfi Jánostól jelent meg 
ifjúsági irat. A szerző egy • öreg honvéddel 
beszélteti el szabadságharcunk történetét, és 
sikerült eltalálnia a közvetlenség hangját. A 
könyv értékét illusztrációi is növelik. Ara, igen 
díszes kötésben, 6 korona. 

Szent Karácsony. Pásztorjáték 5 felvonásban, 
elemi iskolai tanuló és ifjúsági egyesületek szá-
mára. ír ta: Ifossztí Lajos néptanító, Kisbárd, 
Somogy megye. Ara 30 fillér. A címlap szerint 
a Pásztorjáték árából 5°/o-ot a szerző az Eötvös-
alap és a Tanítók Háza javára fordít. László 
Arnold kartársunk hívta föl figyelmünket erre 
a vidéken megjelent műre és ugyanő küldötte 
is be hozzánk a munkát, mint amelyet ő igen 
célszerűnek és támogatásra méltónak tart. E 
műben előforduló játékos személyek Szűz Mária, 
Szent József, két főangyal, Heródes király, nap-
keleti királyok, egy főrabbi, két követ, sátán, 
pásztorok, bojtárok, betlehemi polgár és fele-
sége és egy szolga Heródesnél. Történik Zsidó-
országban. Ügyes tollal és érző szívvel írott 
munka, különösen megható Sámuel, az öreg 
pásztor szerepe, úgyszintén az angyal szerep-
lése. Azt hisszük, az ifjúság kedvesen fogadja 
ezt a Pásztorjátékot, melyet mi ajánlásra méltó-
nak tartunk. 

Megjelentek : Nevető világ. Adomatár. írta, 
illetőleg összeállította Vagányt Kálmán főtanító 
Felsőbányán s ugyancsak ő nála rendelhető 
meg fűzve 2 K-ért, kötve 2 K 50 f-ért. Aki 
derült órákat akar magának szerezni : ren-D s 
delje meg; ajánljuk. — Nevelő kézimunka. Irta 
Augus.űin Imre. Szent István Társulat kiadása ; 
3 kötet, ára kötetenként 1 korona 20 fillér. — 
Burkus. Ifjúsági regény, írta Gaal Mózes. 
Franklin-Társulat kiadása, ára kötve 3 K 50 
f. — A Magyar Könyvtár 400. száma, mely-
ben Alexander Bernát Shakespearet méltatja, 
most jelent meg. A sorozat egy másik füzete-
ként, a hazai történet forrásgyűjteményeinek 
kiadásában most „Hoger mester siralmas éneke 
a tatárjárásról" jelenik meg, egész terjedelmé-
ben. A külföldi irodalom teréről is elsőrangú 
munkát kapunk : Anatole France-nak világ-
hírre vergődött két novelláját. — A „Magyar 
Könyvtár" egyes száma 30 fillérért kapható 
minden könyvárusnál, ahol teljes ingyen jegy-
zéket is adnak bárkinek. — A Zenélő Magyar-
ország zongora- és hegedű-zeneműfolyóirat 
most megjelent XI. évfolyam 22. füzete a 
következő zeneműujdonságokat közli: I. „Ban-
záj!" nagy japán győzelmi induló, Sattelmair 
Eugentől. — II. Weisz Vilmos: „Ne nyúlj 
hozzám" — „Rühr mich nicht an" dalrománc, 

magyar-német szöveggel. Havonta két 10—10 
kótaoldalt tartalmazó füzet jelenik meg. Elő-
fizetési ár : 3 korona ; egyes füzet 60 fillér. 
Az eddig megjelent 276 füzetről tartalomjegy-
zék ingyen és bérmentve. — Cimbalom-Otthon, 
a legújabb nóták, dalok, kuplék és táncok gyűj-
teménye, szerkeszti Erdélyi Dezső. Egy-egy 
füzet ára 60 fillér. Havonta két füzet jelenik 
meg. (Klökner Ede zeneműkiadóhivatala, Buda-
pest, VIII., József-körút 24/11.) 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : Dr . Jecßicska 
Béla szegedi kir. közjegyzőnek, aki a szegedi 
közs. és a szegedvidéki áll. el. isk. szegény-
sorsú tanulóinak jutalmazására 200 K-t ado-
mányozott; gróf Nemes Jánosné, szül. Bethlen 
Polixéna grófnőnek, aki a Bodolán létesítendő 
óvoda céljaira 200 K-t adományozott; a Nagy-
tapolcsányi Erzsébet NŐegyes illetnek, amely a 
nagytapolcsányi áll. el. isk. tanulók közül 54-et 
ruházott föl összesen 400 K értékű téliruhá-
val; gróf Mikes Ármin zabolai nagybirtokos-
nak, aki a bükszádi áll. el. isk. és gazd. ism.-
isk. elhelyezésére mintegy 1000 K értékű telket 
adományozott; herceg Metternichné Sándor P. 
grófnőnek, aki a szomori rk. felekezeti isk. 
építkezési céljaira 1100 K-t és dr. Miksó István 
szomori esperes-plebánosnak, aki ugyanazon 
célra 800 K-t adományozott ; báró Hornig 
Károly veszprémi rk. püspök úrnak, aki a rk. 
felekezeti isk. szegénysorsú tanulói között 813 K 
értékű tanszert osztatott ki ; Sváb Imre pál-
monostorgátéri nagybirtokosnak és nejének, akik 
a gátéri közs. isk. szegénysorsií tanulóinak 
318 K értékű téliruhát adományoztak. 

Kinevezte : Rács Sándor képesített gazd. 
szaktanítót a bártfai külön szaktanítós gazd. 
ism.-isk.-nál áthelyezés folytán üresedésbe jött 
szaktanítói állásra gazd. szaktanítóvá; Récze 
Vilma oki. tanítónőt a hársfalvi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Saskó Ernő oki. tanítót 
az újlaCikai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Plentzner Emil oki. tanítót a körmösdpusztai 
áll. el. népisk-hoz r. tanítóvá; Hirschl Julia 
oki. tanítónőt az alsóvereczkei áll. népisk.-hoz 
r. tanítónővé ; König László és Hegyei Kamilla 
oki. tanítót, ill. tanítónőt az alsóapsai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Gliinkl 
Ágoston modori áll. tanítóképző-int. r. tanárt, 
jelenlegi állomáshelyén való meghagyása mel-
lett, a VIII. fiz. oszt. 3. fok.-val járó illet-
ményű r. tanárrá ; Herczegh Kamilla pozsonyi 
áll. tanítónőképző-int. s.-tanítónőt, jelenlegi 
állomáshelyén való meghagyása mellett, a X 
fiz. oszt. 3. fok.-ba r. tanítónővé ; Urbányi, 
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Karolina pozsonyi állami tanítónőképző-int. 
.s.-tanítónőt, jelenlegi állomáshelyén való meg-
hagyása mellett, a X. fiz. oszt. 3. fok.-ba r. 
tanítónövé ; Fábián Konstantia sepsiszent-
györgyi áll. tanítónőképző-intézeti ideiglenesen 
megbízott tanítónőt, jelenlegi állomáshelyén 
való meghagyása mellett, a XI. fiz. oszt. 3. 
fok.-ba ideiglenes minőségben s.-tanítónőnek ; 
Haus Irmát a Frőbel-féle budapesti áll. segélyz. 
tanítónőképző-int. ideiglenesen megbízott tanító-
nőt, jelenlegi állomáshelyén való meghagyása 
mellett, a XI. fiz. oszt. 3. fok.-ba ideiglenes 
minőségben s.-tanítónőnek ; Békey Józsa buda-
pesti áll. tanítónőképző-int. s.-tanítónőt, jelen-
legi állomáshelyén való meghagyása mellett, a 
X. fiz. oszt. 3. fok.-ba r. tanítónővé ; Béllosics 
Bálint bajai áll. tanítóképző-int. r. tanárt, jelen-
legi állomáshelyén való meghagyása mellett, a 
VIII. fiz. oszt. 3. fok.-val járó illetményű r. 
tanárnak; Fischer Izsák oki. tanítót a tót-
raszlaviczai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Fabinyi Margit oki. tanítónőt a bártfai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Barna Ilona oki. 
tanítónőt a nagyszénási áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Héger Louiza budapesti áll. tanító-
képző-int. s.-tanítónőt, jelenlegi állomáshelyén 
való meghagyása mellett, a X. fiz. oszt. 3. 
fok.-ba r. tanítónővé; Udvarhelyi Etelka eper-
jesi áll. tanítónőképző-int. s.-tanítónőt, jelenlegi 
állomáshelyén való meghagyása mellett, a X. 
fiz. oszt. 3. fok.-ba r. tanítónővé ; Milder Sze-
réna eperjesi áll. tanítónőképző-int. s.-tanítónőt, 
jelenlegi állomáshelyén való meghagyása mel-
lett, a X. fiz. oszt. 3. fok.-ba r. tanítónővé; 
Láng Mária szabadkai áll. tanítónőképző-int. 
s.-tanítónőt, jelenlegi állomáshelyén való meg-
hagyása mellett, a X. fiz. oszt. 3. fok.-ba r. 
tanítónővé; Kántor Irma pozsonyi áll. tanítónő-
képző-intézeti ideiglenesen megbízott tanítónőt, 
jelenlegi állomáshelyén való meghagyása mel-
lett, a XI. fiz. oszt. 3. fok.-ba ideigl. minőség-
ben s.-tanítónőnek ; Mohar József győri áll. 
tanítónőképző-int. r. tanárt a csurgói áll. tanító-
képző-intézethez, a VIII. fiz. oszt. 3. fok.-nak 
megfelelő illetményekkel, igazgatónak ; Bossier 
Béla temesvári áll. tanítóképző-int. r. tanárt, 
jelenlegi állomáshelyén való meghagyása mel-
lett, a VIII. fiz. oszt. 3. fok.-val járó illet-
ményű r. tanárnak; Mariánné Günther Anna 
pozsonyi áll. tanítónőképző-int. tanítónőt, jelen-
legi állomáshelyén való meghagyása mellett, a 
IX. fiz. oszt. 2. fok.-val járó illetményű r. 
tanítónővé ; Szarka Lajos znióváraljai áll. tanító-
képző-int. s.-tanárt, jelenlegi állomáshelyén való 
meghagyása mellett, a IX. fiz. oszt. 2. fok.-ba 
r. tanárnak; Lépesné Baur Irén budapesti áll. 
tanítónőképző-int. s.-tanítónőt, jelenlegi állomás-
helyén való meghagyása mellett, a X. fizetési 

osztály 3-ik fokozatába rendes tanítónővé ; 
Kiss Ilona szabadkai áll. tanítóképző-int. s.-
tanítónőt jelenlegi állomáshelyén való megha-
gyása mellett a X. fiz. oszt. 3. fok.-ba rendes 
tanítónővé; Orbók Mór kolozsvári áll. tanító-
képző-mt. igazgatót, jelenlegi állomáshelyén 
való meghagyása mellett, a VII. fiz. oszt. 3. 
fokozatával járó illetményű igazgatóvá ; Vatzesch 
Gizella győri áll. tanítónőképző-int. r. tanítónőt 
jelenlegi állomáshelyén való meghagyása mellett 
a IX. fiz. oszt. 2. fok.-val járó illetményű r. 
tanítónővé; Kárpáti Ernő máramarosszigeti áll. 
tanítóképző-int. s.-tanárt jelenlegi állomáshelyén 
való meghagyása mellett a IX. fiz. oszt. 2-ik 
fok.-ba r. tanárnak ; Gréss Ernő csáktornyai 
áll. tanítóképző-int. s.-tanárt jelenlegi állomás-
helyén való meghagyása mellett a IX fiz. oszt. 
2-ik fok.-ba r. tanárnak ; Köveskuti Jenő pápai 
áll. tanítóképző-int. r. tanárt jelenlegi állomás-
helyén való meghagyása mellett a VIII. fiz. 
oszt. 3. fok.-val járó illetményű r. tanárrá ; 
Karóliny Mihály iglói áll. tanítóképző-int. r. 
tanárt jelenlegi állomáshelyén való meghagyása 
mellett a VIII. fiz. oszt. 3. fok.-val járó illet-
ményű r. tanárnak. 

Jelen minőségében áthelyezte : Grieszbach 
Ágoston csacza-csadecskai áll. el. isk. tanítót 
a csacza-hluskovei áll. el. isk.-hoz ; Koch Hilda 
alsóvereczkei áll. el. isk. tanítónőt a munkácsi 
áll. el. isk.-hoz; Bfaff Karola barczánfalvi áll. 
el. isk. tanítónőt a resiczabánvai áll. el. isk.-hoz ; 
Gerlachné Schaller Margit bártfai áll. el. isk. 
tanítónőt a mosoni áll. el. isk.-hoz és Gerlach 
Jakab bártfai gazd. szaktanítót a mosoni külön 
szaktanítós gazd. ism.-isk.-hoz ; Bernhard Vilma 
gajári áll. el. isk. tanítónőt a rahói áll. el. 
isk.-hoz ; Jezerniczky Mária csicsmári áll. el. 
isk. tanítónőt a csacza-csádecskai áll. el. isk.-
hoz ; Adorjánné Schlesinger Aranka csacza-
hluskovei áll. el. isk. tanítónőt a csacza-milosói 
áll. el. isk.-hoz; Gáspár Ármin borgó-prundi 
áll. el. isk. tanítót a kolozsvári áll. el. isk.-hoz; 
Bigó Mihály fülöpszállási áll. el. isk. tanítót a 
fülöpszállás-pusztakerekegyházi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Láhni Józsefné, 
szül. Kis Lujza zilahi áll. polg. isk. munka-
képtelen segédtanítónőnek évi 1100 K-t; 
Boksái Gyula sámodi .munkaképtelen ev. ref. 
elemi iskolai tanítónak évi 420 K-t ; Kulin 
Jánosné, szül. Mátyás Ilona tiszabecsei munka-
képtelen ev. ref. elemi iskolai tanítónőnek évi 
620 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Szabó Mihály kiskúnfélegyházai r. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Almási Máriának évi 
500 K-t, Róza, Mária és Terézia nevű kiskorú 
árváinak egyenként 83 K 33 f-t, együtt 249 K 
99 f-t, mindössze 749 K 99 f- t ; néh. Cherga 
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Tamás valisorai közs. el. isk. tanító Anna nevű 
kiskorú árvájának 115 K-t; néhai Gludovácz 
Ferenc nyug. pinkoczi róm. kath. elemi iskolai 
tanító özv., szül. Ritter Rozáliának évi 300 K-t. 

TANÍTÓK TANACSADÓJA. 
L. János. Beszéljen a szolgabíróval a községi 

testületi ügyben. Az iskolai épület és tanítói 
lakás jókarban tartásáról az iskolafönntartó köte-
les gondoskodni. — L. Izabella. Ha nem akarják 
fizetni, akkor folyamodjék a közig, biz.-hoz. — 
H. tan. Ha a negyedik évet is bevégezte és 
most tanító, akkor folyamodkatik a katonai 
kedvezményért. — Sz. J. A tanítók had-
mentességi díjat nem tartoznak fizetni. — 
K. H. Váralja. A tanító községi adót nem 
tartozik fizetni. — Tantestület. Ha a szülő 
alapos okkal tudja igazolni gyermeke mulasz-
tását, akkor a gyermeket november havában 
is be lehet írni. — P. J. A tanítói korpótlé-
kok mindig a rendes tanítói szolgálatban töl-
tött 5 esztendő betöltésekor folyósíttatnak. — 
H. János. 1. Ha a mulasztások körül hanyag-
ságot talál az elöljáróság, jelentsék be a kir. 
tanfelügyelőnek. 2. Római és gör. kath. tanító 
a neki hivatalos működésért használatra át-
adott tanítói föld után maga tartozik fizetni. 
3. Nagyon szegény halott eltemetésekor idegen 
ember nem tartozik a költséget fizetni. — 
N. Ferenc. Folyamodjék korpótlékának a nyug-
díjigénybe való beszámításáért. — Y. József. 
A kézimunkára nevelő orsz. egyes. Budapesten, 
mondhatja meg, hogy lesz-e Slöjd-tanfolyam. — 
M. János. 1000 korona évi fizetés után, 34 év 
beszámításával, első 10 évre 40°/o, az ezt követő 
évek mindegyikére 2—2 Vo-kal több a nyugdíj. — 
D. Lajos. Az illető iskolából a jelentkező 
tanulókat csak akkor lehet más helyre terelni, 
ha már igazán nincsen ott hely a törvényes 
keret számában. Ügy látszik, önöknél állami 
iskola nyitására volna szükség. — Y. Sándor. 
A katonai ügyben jelentse be, hogy jelenleg 
továbbképzés végett Debrecenben tanul, de 
nem hagyta el a tanítói pályát, miniszteri en-
gedély alapján. Katonai gyakorlatra úgy jár-
jon, mintha odahaza működnék, mint tanító. — 
K. Erzs. Ha egyszer eljön Budapestre, men-
jen be a kir. tanfelügyelőséghez, mondja el 
alapos panaszait és kérjen tanácsot, hogy mit 
tegyen. Mindenesetre célszerű a megyei tan-
felügyelő által is jóváhagyott eljárást követni. — 
Sirius. Az újra férjhezmenetel által szűnik meg 
az özvegység, s az özvegyi jogok is akkor szűn-
nek meg. — Sz. Géza. Próbáljon a munkasza-
porulathoz képest fizetéskiegészítést kérni; de ha 
nem adják meg, nyugodjék bele, mert az ism.-isk. 
oktatás is kötelessége az el. isk. tanítónak. — 

K. György. Ha nincs osztályzat abban a régi 
anyakönyvben, annak az alapján ön sem állíthat 
ki most, évtized múlva, magába foglaló bizo-
nyítványt. Ugy kellene a bajon segíteni, hogy 
az illető magánúton készüljön s magánvizsgát 
tegyen az elemi iskola Y—VI. osztályából. — 
L.-di tanító. Már többször megírtuk, hogy 
legföljebb 3 család taníttathatja gyermekeit 
együtt, mert különben zúgiskolának tekintik. — 
P. Győző és „Sas." A növendékeket, amennyi-
ben a tanterv 8 —10 óráig kötelezi őket az 
iskolában levésre, nem szabad tovább bent 
tartani. Előfordulhat esetleg, hogy kellemetlen 
időjárás miatt nem indulhatnak a növendékek 
hamarább. Téli időben Budapesten az iskolás-
gyermekeket még a polg. iskolában is fölmentik 
a templomba-járás kötelezettsége alól. — 
Cs. Albert. Közbirtokossági adó ügyében a 
községi jegyző vagy a szolgabíró is megadja a 
kellő tájékoztatást. — S. F. Rosszul teszi, 
hogy önmaga szedegeti be tanítói fizetését. 
Mondja meg a gondnoknak, hogy legyenek szí-
vesek ennek behajtásáról gondoskodni, s azt 
önnek negyedévenkint kiszolgáltatni, mert kü-
lönben panaszt emelhet a közigazgatási bizott-
ságnál, a kir. tanfelügyelő útján. — K. J. 
Nincsen arra törvény, hogy a tanító, ha vala-
hol csak egy félévig volt, akkor ott az úti-
költségek egyharmad részét kapja ; ha két 
évig volt ott, akkor kétharmad részét. — 
K. Gy. Szabály szerint nem volna jogosítva. 
De fájdalom, számos esetben megtették egy-
házi hatóságok, és a tanító a fizetéscsonkítás 
ellen hasztalan folyamodott. Az alapítv. neve: 
Br. Sina Simon. Kérvényéhez csatolandók : 
keresztlevél, tanítói oklevél, összes működési 
bizonyítványai, valamint elismerő-okmányai. — 
K. 0. Liebling. Az iskolafönntartónak nem 
szabálytalan az az eljárása, hogy a körülmé-
nyek változása folytán Ön más osztály-
ban is taníthasson, mint eddig. — B. M. Fel-
pécz. Földrajzi intézet V. ker., Rudolf-rak-
part 8. szám alatt. Kérjen árjegyzéket. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Gyertyánify István 70 éves. Tanítói 

közéletünk kimagasló alakja : Gyertyánffy István 
csendes visszavonultságban él Budapesten, a 
Gellérthegy verőfényes oldalán nyaralószerűen 
épített házában. így éri meg e napokban 70-ik 
születésnapját. Szemlélődő lelke a fővárosi élet 
zsibvásári zajától elvonulva él emlékeinek. Nap 
nap után gyönyörködik a kies környezetben, a 
természet szépségeiben. Egyénisége sohasem 
vágyott kifelé az élet piacára, ahol a jogosult 
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és jogosulatlan törekvések élet-halál harcot vív-
nak. Családja, majd tanítványai, tanártársai 
körébe húzódott vissza. Önmaga önálló csalá-
dot nem alapított. Keresetének jórészét vér-
szerint való rokonai támogatására fordította. 
Nem azért keresett magának szűkebb kört, o " 
mintha szeme félt volna a világosságtól, hanem, 
hogy a kisebb körnek egész erejével, annál 
intenzívebb munkássággal élhessen. Kutató szel-
leme, kritikai ereje, részletekben hajszálnyi 
finomságig szétbontó módszere a legalaposabb, 
nagyszabású irodalmi művek írására képesí-
tették. Mint az európai pedagógia anyaországát 
is jól i-mert egyén, szellemi munkásságához 
gazdag anyagot gyűjtött. Ebből a forrásból 
azonban leginkább tudományszomjazó tanít-
ványai lelkét közvetetlen közelben oltotta. Jól 
tenné, ha nyugalmas visszavonultságában friss 
szellemi erejét irodalmi hagyomány írására 
fordítaná, a magyar népoktatásügy javára örök-
ségül. Egyike azoknak, kiket báró Eötvös József 
éles szeme észrevett s népnevelési megújító 
munkájában maga köré kiválasztott. Halhatat-
lan Eötvösünk 1869-ben a svájci tanítóképzők 
tanulmányozására küldte ki s visszatérte után 
a székelykere^tűri állami tanítóképző-intézet 
igazgatását bízta reá. Nemcsak Svájcban, de 
Németországban is gyűjtött nevelési és okta-
tási ismereteket. 1873 őszén vette át a budai 
középponti tanítóképző igazgatását, melyből 
Trefort Ágoston és Gönczy Pál hatalmas támo-
gatásával, iparostanítók képzésével is foglal-
kozó, polgári iskolai tanítóképzőt fejlesztett. A 
Néptanítók Lapja sok ideig való szerkesztésével 
és hivatalos állásával a Trefort- és Csáky-éra 
alatt az akkori tanügyi kormányzat irányára, 
mind az elemi, mind a polgári iskolai fejlesz-
tés terén, szinte hihetetlen mértékű befolyása 
volt. Gyertyán ff y István f . évi dec. 25.-én tölti be 
munkás életének 70-ik esztendejét. Ebből az alka-
lomból, mint lapunk szerkesztésében elődünket, 
meleg szívvel üdvözöljük. Ad multos annos ! 

— Jubileum. Dr. Katonáné Thuránszky 
Irén, a budapesti II. kerületi tanítónőképző 
érdemes igazgatója, most töltötte be a tanítói 
pályán a 25. esztendőt s ez alkalommal tisz-
telői és kartársai f. hó 18-án meleg ovációk-
ban részesítették. Az első üdvözlő maga dr. 

Berzeviczy Albert közoktatásügyi miniszter 
volt, aki a jubileumi ünnep kezdete előtt hiva-
talos helyiségében kereste toi a jubilánst s 
személyesen fejezte ki elismerését és szerencse-
kívánatait. A jubileumi ünnepre, mely az ifjúság 
karénekével kezdődött, egészen megtelt az 
intézet díszterme. A közoktatásügyi miniszté-
rium nevében Molnár Viktor min. tanácsos üd-
vözölte az ünnepeltet. Üdvözölték továbbá : a 
kir. tanfelügyelő, az intézet tanári testülete, a 
volt és jelenlegi növendékek, a Magyar Peda-
gógiai Társaság elnöke, a Pedagógium igazga-
tója, a tanítóképző-intézeti tanárok orsz. egye-
sülete, a Nöképző- egyesület, Dorottya-egyesület, 
Erzsébet-nőiskola tanári kara, a győri tanítónő-
képző igazgatója és mások. Az intézet egy 
növendéke elszavalta Pálágyi Lajos hangulatos 
alkalmi költeményét s ezután a szép és lélek-
emelő ünnep az ifjúság karénekével véget ért. 

— Rövid hírek. Iskolai egészségügy. Az 
újévtől kezdve megjelenő „Internationales Archiv 
für Schulhygiene" szerkesztősége dr. Schuschny 
Henriket és Szuppán Vilmost bízta meg azzal, 
hogy az iskolai hygiène köréből Magyarországon 
megjelenő müvekről összefoglaló évi jelentést 
szerkesszenek. Ebből kifolyólag azzal a kére-
lemmel fordulnak olvasóinkhoz, hogy az ügy 
érdekében mindazon műveikből és értekezéseik-
ből, melyekben az iskolaépületek és berendezé-
sek a tanulók, a taneszközök és a tanítás 
egészségügyi szempontból tárgyaltatnak, egy 
példányt beküldeni szíveskedjenek, még pedig 
az orvosi irányúakat dr. Schuschny Henrik orvos 
úrhoz (VI., Tex'éz-körút 32.), a p̂  dagógiai irá-
nyúakat Sznppán Vilmos keresk. akadémiai igaz-
gató úrhoz (V., Alkotmány-utca 11.). Az 1904. 
évfolyamán megjelent müveket és értekezéseket 
legkésőbben 1905 január közepéig kérik. — 
Gyűlés. A „Hajduvármcgyi Gönczy Pál nevét 
viselő Tanítóegyesület" 1904. évi december hó 
29.-e'n Debrecenben évi rendes közgyűlést tart. 

— Halálozás. Hélia József bánkeszi róm. 
kath. tanító f. hó 12.-én, életének 26-ik évé-
ben, elhunyt. Áldás emlékére! 

Tarta lom : A felügyelet. — Kir. tanfelügyelőségi 
díjnokok. — Egy alispáni rendelet. Beney Antal. — 
Férjes tanítónők. Szabóné Tóth Teréz. — A magyar 
nyelv tanítása. Szigeti Sámuel. — Községi és egyéb 
helynevek. — S a ü n ó r a : Karácsonyi ének. (Vers.) 
Havas István. — Karácsonyfa és pedagógia. 
Nemecskay István. — Irodalom. — Hivatalos rész. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry JBéla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
in téze t , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - in téze tek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megküldése i r á n t i fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l l e tékes kir. tanfelügyelő által l á t t a m o z o t t 
községi előljárósági b izonyí tvánnya l együt t , a „Képtan í tók 
Lap j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pós ta világosan ki i randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, f é l év re 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem f o g a d u n k el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A pá lyáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i ál tal k i s z á m í t h a t ó hirdetési d í j e lő re küldendő 
be . Earyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét 
tevő pe t i t nyomása es e g y h a s á b ú sora 1 k o r o n a . Ezek a dí jak is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

Lakits Vendel 
1841—1904. 

A magyar népoktatásügynek és a 
magyar tanítóságnak nagy halottja van : 
december 24.-én reggel 8 órakor elköl-
tözött az élők sorából Laldts Vendel. 

Mély fájdalomtól reszkető kézzel 
írjuk le e gyászhírt, mert már majdnem 
fél század óta megszoktuk Lakits Vendelt 
ot t látni mindenütt, ahol a magyar 
népoktatásügy és a tanítóság érdekeiről 
volt szó. Még pedig az első sorban, az 
elsők közt harcolt ő ô abban a nagy 
haladásbaD, mélyen népoktatásügyünk 
és a tanítóság három-négy évtizede 
el vitázhatatlanul keresztüíni ént, oroszlán-
része van a mi elköltözött vezérünknek. 

Lakits Vendel élete nyilt könyv a 
magyar tanítóság előtt s még legfiata-
labb kartársaink is közvetlen szemléletből 
ismerik az ő tevékenységét, amennyiben 
ezelőtt néhány évvel még sorainkban 
küzdött, ha az első helyet átengedte 
is már az évszázad első évében nálánál 
kévésbe fáradtaknak. 

Buzgó tevékenységet fej tet t ki a 
Budapesti Népnevelők Egyesületében, mely-
nek t i tkára is, elnöke is, lapjának szer-
kesztője is volt, valamint a Budapesti 
Tanítótestületben, de szívéhez mégis leg-

inkább a Magyar Tanítók Orsz. Bizott-
sága és az Eötvös alap állt legközelebb. 
Amabban bátran küzdött a tanítói 
érdekekért, emebben, melynek Péterfy 
Sándor elnöklete alatt bosszú ideig 
titkára, majd helyettes elnöke volt, a 
tanítói családok anyagi jobbléteért. 
Hűséges fegyvertársa volt ő Péterfy 
Sándornak, akivel együtt közel három 
évtizeden keresztül, következetes mun-
kálkodással, lankadatlan propagandával, 
férfias kitartással azzá te t ték az Eötvös-
alapot, ami ma: a magyar tanítóságnak 
a külföldön is párját ritkító hatalmas 
intézménye. 

A mi lapunknak 1896-tól volt buzgó 
főmunkatársa. Még betegágyában is 
elvégezte a mi legterhesebb teendőnket : 
a rengeteg mennyiségben beérkező kéz-
iratok elolvasását. Az utóbbi időben 
azonban már nem foglalkozhatott szel-
lemi munkával, amitől az orvosok tel-
jesen eltiltották. Lakits Vendelben tehát 
a Néptanítók Lapja is siratja halottját. 

Nekünk, magyar tanítóknak, soha 
sem szabad felednünk: mit t e t t értünk 
Lakits Vendel, Péterfy Sándorral egye-
temben és egyetértve. Lakits Vendel 
frissen hantolt sírján tegyünk szent 
fogadalmat, hogy a népoktatásügy sze-
retetében és az iskola és a tanítók érde-
keinek előmozdításában az ő nyomdo-
kaiba fogunk lépni s hogy az ő öuzetlen, 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., l i j l tÖK- l 'TCA 4. SZÁM. SIAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, L KEB. , 1SKOLA-TÉB 3. 

Kléz ira tokat n e m a d u n l t v i s s / : i . 
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nemes példája örök vezércsillagunk 
marad ! 

Lakits Vendel életrajzi adataiból kö-
zöljük (Bursiek Ernő tollából) a követ-
kezőket : 

Lakits Vendel 1841 szeptember 6.-án Vin-
dornya-Fokon, Zala vármegyében született. Elemi 
és gimnáziumi tanulmányait Keszthelyen és 
Székesfehérvárott végezte. Győrött látogatta a 
tanítóképzőt és ott nyert tanítói oklevelet. 
Mialatt a tanítóképző-intézetet látogatta, sok 
szívességet tett vele Skultéti László győri fő-
elemi tanító, ki — mint Somlyay József írja — 
a győri preparandistáknak akkoriban általában 
nagy jótevőjük volt. A képző elvégzése után 
Petz Adolf ügyvédnél nevelősködött s egyben 
két nőnevelő-intézetben tanított. Majd 1865-
ben Liptay János főreáliskolai tanár meleg 
ajánlata alapján Budapestre, Dörrbaum Frigyes 
iskolájába került tanítónak. Innen egy év múlva 
Nagy-Abonyba választották meg rendes tanító-
nak, hol 1868 október 1-éig működött. Ekkor 
ismét Budapestre került, már mint rendes 
osztálytanító. 1877-ben helyettes igazgató lett 
s 1878-ban rendes igazgatóvá választatott. 
Ebben a minőségében Ó-Budán öt évig, a 
Terézvárosban tizenhét évig működött. 1900 
július hó 1.-től kezdve a hirtelenül elhalt Kafka 
Károly helyére az V. kerületi Lipót-téri elemi 
fiú- és leányiskola igazgatásával bízatott meg, 
hol egyszersmind ipariskolai igazgató volt. 

A tanügyi irodalom terén való sikerekben 
dús működését Lakits már 1864-ben megkez-
dette. Az elemi iskola számára Győrött föld-
rajzot írt. Nádas Sándor társával ezt 1877-ben 
a népiskola mind a hat osztálya számára ki-
egészítette. Ez a munkája sok kiadást ért. Mikor 
aztán Péterfy Sándor 1878-ban az Eötvös-
alap alapját 200 frt írói tiszteletdíjával meg-
vetette, Lakits sem maradt el az anyagi áldo-
zattal s földrajzainak jövedelméből lassanként 
mintegy 400 frtot adományozott az Eötvös-
alapnak. Később Péterfy, Komáromy Lajos és 
Luttenberger Ágoston társaságában olvasó-
könyveket írt a népiskolák összes osztályai 
számára. Gyakorlott tanférfiúra és magas szín-
vonalon álló pedagógusra vallanak ezek a 
„Magyar Olvasókönyvek", melyek ma is leg-

jobb tankönyveink közé tartoznak. Maradandó 
becsű és a fővárosi tanügyi viszonyokra nézve 
forrásmű értékével bíró munkája Lakitsnak az 
a 12 ívnyi terjedelmű „Évkönyv"-e is, melyet 
mint a „Budapesti Tanítóegyesület"-nek fő-
jegyzője, az 1872 —1877. évekről írt. 

Szerkesztőnek is kiváló szerkesztő volt Lakits 
Vendel. A „Népnevelők Lapjá"-t 1872-1873-
ban, 1876 —1879-ben és 1*888—1889-ben is-
mételten szerkesztette. 1896 óta a „Néptanítók 
Lapjá"-nak volt főmunkatársa. Ezeken kívül 
több napilapba (Hon, Ellenőr, Pesti Napló, 
Nemzeti Hirlap stb.) igen sok tanügyi cikket 
írt, főleg a hetvenes, nyolcvanas években. 

Lakits legnagyobb sikereit az egyesületi 
életben aratta. Legjobb erőit itt értékesítette, 
a magyar tanítóság javára. A Magyar Tanítók 
Országos Bizottságának ő volt igazi megterem-
tője. Szívvel, lélekkel fáradott évtizedeken át, 
hogy a tanító-egyesületek képviseleti alapon 
való szövetkezését létrehozza. Ennek az eszmé-
nek hívebb és odaadóbb harcosa nála nem volt. 
„Egész lényét áthatotta az eszme nagy fon-
tossága és megragadott minden alkalmat, hogy 
helyrehozza a félreértéseket és helyreüsse az 
időknek mulasztásait" — írja róla Somlyay. 

Az Országos Bizottság elnökségén kívül el-
nöke volt még a „Népnevelők Budapesti Egye-
sületé "-nek és Péterfy Sándor elnöklése alatt 
egyik ügyvivő alelnöke az Eötvös-alapnak. 
Különben az Eötvös-alapnak 10 esztendeig tit-
kára volt, valamint elnöke volt a „Budapesti 
Tanítótestület"-nek is. 

Lakits Vendelt sok megérdemlett elismerés 
és kitüntetés érte. 1872-ben 100 fr t kitünte-
tési jutalomban részesült, dr. Pauler közok-
tatásügyi minisztertől. Ugyancsak ő 1873-ban 
államköltségen kiküldte a bécsi világkiállítás 
tanulmányozására. Az 1896. évi ezredéves 
országos kiállítás rendező-bizottságának tagja 
volt. A közoktatásügyi miniszter bizalmából 
1896 óta az Országos Közoktatási Tanács 
állandó bizottságának volt előadó tanácsosa. A 
tanítóság 1893-ban ararçytollal tisztelte meg, 
fővárosi kartársai pedig egyhangú lelkesedéssel 
választották be képviselőjükké a székesfőváros 
közoktatásügyi bizottságába és alig van az or-
szágban tanítóegyesület, mely tiszteletbeli tag-
jává ne választotta volna. 
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Az állami tanítók lakpénze. 
Az állami tanítók anyagi helyzetének 

javítása a közoktatási kormány gondos-
kodásának állandó tárgyát képezi. Ennek 
igazolására tényeket sorolunk föl. E 
tekintetben az első lépés az 1896. évi 
állami költségvetésben történt, amidőn 
a székesfőváros környékén alkalmazott 
állami tanítók anyagi helyzetének némi 
enyhítésére 16 ezer korona irányoz-
ta to t t elő. 1897. évben a vármegyei és 
járási székhelyeken működő áll. tanítók 
800 korona fizetésének 1000 koronára 
való fölemelésére 70 ezer korona fordít-
ta tot t . Az 1898. évi állami költség-
vetésben nyer első ízben kifejezést a 
közoktatási kormánynak azon, önként elfog-
lalt álláspontja, liogy az állami tanító állami 
tisztviselőnek tekintendő és ezek javadal-
mazása a XI. fizetési osztályba osztott 
állami tisztviselők javadalmazásával 
egyenlő módon rendezendő, fönntartat-
ván még számukra az 1893 : XXVI. 
törvénycikk 2. §-ában biztosított öt rend-
beli évötödös pótlék. Erre a célra 1898. 
évben 104.960, az 1899. évi költség-
vetésbe pedig 161.374 korona több-
költség irányoztatott elő. 

A költségvetések rendjén azonban a 
már nagy létszámra fejlődött állami 
tanítói kar anyagi helyzetének javítását 
nem lehetett az egész létszámra kiterje-
dőleg, egyszerre megvalósítani. Evégből 
Wlassics Gyula közoktatási miniszter 
1899. évi 100.662. sz. a. a pénzügy-
miniszterhez intézett átiratában, az egész 
kérdést minden oldalról tüzetesen meg-
világítva, szőnyegre hozta és fölkérte 
a pénzügyminisztert, hogy az állami 
tanítóknak, mint állami tisztviselőknek, 
anyagi helyzete olyként rendeztessék, 
hogy fizetésük a szolgálati évek ará-
nyában 1000, 1200 és 1400 koronában, 
továbbá öt rendbeli 100 — 100 koronás 
évötödös pótlékban, végre a katonai 
lakbérszabályzatnak megfelelő lakbérben 
állapíttassék meg. 

Dr. Lukács László pénzügyminiszter, 

aki a nemzeti népoktatás érdekei iránt 
mindenkor a legmesszebbmenő jóindu-
latot tanúsítja, elfogadta a közoktatási 
miniszter javaslatát és kilátásba helyezte,*^ 
hogy az állami költségvetési előirány-
zatod megállapításánál kész az állami 
tanítók fizetésrendezését a fönnebbi 
alapon fokozatosan biztosítani. 

A kormány tehát már 1901-ben tel-
jesen tisztába jöt t az állami tanítók 
fizetésrendezésének módjával és rend-
jével, és midőn már ezt az 1902. évi 
költségvetésben megvalósítani akarta, 
fölmerült az összes állami alkalmazot-
taknak fizetésrendezése iránt megindított 
mozgalom, amelyhez az állami tanítók 
is csatlakoztak. Ezen mozgalom a Széli-
féle fizetésrendezési törvényjavaslatban 
nyert befejezést, amelyet azonban a 
fölmerült parlamenti viszonyok miatt 
nem lehetett törvényerőre emelni. 

A T?'s.z«-kormány szintén gondoskodása 
körébe vette az állami tanítók fizetés-
rendezését és az 1904 : I. törvénycikkben 
biztosította számukra is a fizetési pótlé-
kot, amely címen 1903. évtől kezdve évi 
egymillió koronát túlhaladó fizetési pótlék 
utalványoztatottaz állami tanítókrészére. 

Mindezen tényeket azért tartottuk 
szükségesnek kiemelni, hogy bizonyos 
mendemondáknak, rosszindulatú híresz-
teléseknek egyszersmindenkorra véget 
yessünk. Tény ugyanis, hogy a közokta-
tásügyi kormány az állami tanítók 
fizetésrendezését, minden külső nógatás 
és buzdítás nélkül, komolyan munkába 
vette és a fizetésrendezés elveit a pénz-
ügyi kormánnyal egyetértő leg megálla-
pította, még mielőtt az állami tisztviselők 
országos mozgalma az állami tanítók 
ügyét is érdekkörébe vonta. 

Az 1904. évi I. t.-cikkely, az úgy-
nevezett pótléktörvény, az állami taní-
tók lakpénz-ügyét nem rendezte. Berze-
viczy Albert közoktatásügyi miniszter, 
ismerve az állami tanítók eddigi lak-
pénz-rendszerének sérelmes és tarthatat-
lan voltát, a tanítók sorsa iránt érzett 

53* 
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meleg é rdeklődésé tő l i n d í t t a t v a , t e h á t , 
i smét hangsúlyozzuk, n e m külső fölszóla-
lás, h a n e m sa já t e lha t á rozásábó l t á r -
gya lás t i n d í t o t t a pénzügymin i sz te r re l , 
hogy m é g mielőt t a f ize tések végleges 
rendezése beköve tkeznék , j á ru lna hozzá, 
hogy az ál lami t a n í t ó k l a k p é n z e a 
fönnebb e m l í t e t t e lvek szer int m á r 1905 . 
évi j a n u á r hó 1- től k e z d v e r endez tes sék . 
Lukács pénzügymin i sz t e r i smét f é n y e s 
je lé t a d t a a népnevelés i r án t é r z e t t j ó -
indu la tának , m e r t f. évi d e c e m b e r hó 
20.-án 111.325. sz. a. a kul tuszminisz-
te rhez i n t é z e t t á t i r a t á b a n k i j e l en t e t t e , 
hogy az állami elemi népiskolai tanítók és 
tanítónők lakpénzei 1905. éri január hó 1-től, 
a XI. fizetési osztályba tartozó állami tiszt-
viselők lakpénzének megfelelően, v agy i s az 
első po lgá r i l akbérosz tá lyba s o r o z o t t 
he lyeken évi 600, a II . l a k b é r o s z t á l y b a 
sorozot t he lyeken évi 420 , a III . l a k b é r -
osz tá lyba sorozot t h e l y e k e n évi 3 6 0 , a 
IV. l akbérosz tá lyba so rozo t t h e l y e k e n 
évi 300 és végre a k a t o n a i v a g y pol-
gári l akbé rosz t á lyba b e nem s o r o z o t t 
á l lomáshelyeken (kisközségekben, f a l v a k -
ban) évi 2 0 0 k o r o n á b a n á l l a p í t t a s s á k 
meg. Ugyan i lyen e lvek szerint r e n d e z -
te t ik az á l lami k isdedóvónők l a k p é n z e is. 
Ezen l akpénzrendezés 1905. évre k e r e k 
80 .000 k o r o n á t igényel . 

A közok ta t á sügy i min i sz té r ium nép -
o k t a t á s ü g y i osztálya a sok százra m e n ő 
u t a l v á n y r e n d e l e t e t e l ké sz í t e t t e és a pénz-
ügymin i sz te r á t i r a t á n a k vétele u t á n , e 
hó 22.-én, k iadta . Az u t a l v á n y r e n d e l e t e k 
ú jévkor m á r rende l te tés i h e l y ü k r e ér-
keznek. 

S ie tünk ezen ö r ö m h í r t az á l l ami 
t a n í t ó k k a l és ál lami k i sdedóvónőkke l 
közölni s ez a l k a l o m m a l nekik bo ldog 
ú j éve t k ívánunk . 

A fogalmazás tanítása az elemi 
iskolában. 

Ezen a helyen már több ízben kifejtettük, 
hogy a magyar nyelv tanításához az elemi 
iskolában semminemű úgynevezett grammati-

zálás nem szükséges. Sőt ellenkezőleg, ez a 
korai filozófiai kötéltánc egyenesen eltereli a 
kitűzött céljától, annak gyakorlatiasságától. A 
grammatizálás ugyanis nem egyéb, mint az 
elmének e téren való berendezettsége. Mivel 
pedig az elemi iskola még csak anyagot gyűjt 
és azt raktározza, nem juthat neki annyi ideje, 
hogy ezt az anyagkészletet még külön kate-
gorizálja is. De elemiessége mellett nincs is 
tehetségében, hogy átnézeteket, elméleteket 
állítson föl. Itt tehát csak a szemléletek soka-
sága vezethet egyedüli eredményre. Ez a mi 
álláspontunk. Azt is bőven kifejtettük e helyen, 
hogy a nyelvtanításnak az elemi iskolában 
egyedüli és kizárólagos célja a helyesírás. Az 
élőbeszéd, a helyes beszéd, a logikus gondolkodás 
a nyelvtanítás mesgyéjét csak annyiban lépi 
át, hogy ennek is a helyes beszéd, a logikus 
gondolkodás képezi, mint a többi ismeretágnak, 
a punctum saliensét. Hogy beletartozik : nem 
tagadjuk. De, hogy kizárólagosan ide tartoznék, 
azt a fölfogást egyenesen perhorreskáljuk. 
Mert hiszen az emberi helyes gondolkodásnak, 
tehát a helyes beszédnek is nem egyedül a 
nyelvtanítás, hanem az összes ismeretágak is 
a letéteményesei. Ennélfogva a nyelvtanításnak 
végső célja csak az ortográfia és csak részben 
annak belső része a fogalmazás, vagyis a gon-
dolatok, ítéletek csoportosulása. 

Mi az a fogalmazás ? Belső tekintetben 
semmi egyéb, mint valamely dologról szóló 
ismereteink összességének logikus csoportosí-
tása, előterjesztése. Külső tekintetben pedig a 
helyesírásnak demonstrálása. A fogalmazás tehát 
egyes ítéletek összességének mondható. Az íté-
letek pedig nem egyebek, mint a különböző 
fogalmaknak egymással való csatlakozásai. A 
fogalmak pedig az egyes képzeteket ismerik 
el szülőanyjuknak. Ezek mindegyikének külső 
ruhája a mondat, a szó. Mivel pedig a fön-
tebb jelzett fokozatokban a szó a legegysze-
rűbb, tehát a gyermek által legfölfoghatóbb 
valami, azért, hogy helyesen járjunk el nyelv-
tanítási tisztünkben, legelőször is a szavakat 
és ezeknek különféle formációit kell tanításunk 
hegyére venni, nehogy ezek későbbi, különben 
is bonyolódott munkánkban lábatlankodjanak 
nekünk. Aki a nyelvtanításban ellenkezőleg jár 
el, az ellene tör a lélektan paragrafusainak és 
tanítási eljárásában fiaskót fog vallani. Vannak 
ugyan olyanok, még pedig fölös számban, akik 
a nyelvtanításban mondatokból, ítéletekből 
indulnak ki, tehát analitikai úton járnak el, 
úgy fogván föl a dolgot, hogy a beszélni kezdő 
gyermek is már monda'okat, ítéleteket gondol (?) 
csak nem képes még azt kimondani. (Ördögbe 
is, hogy volna ez lehetséges r) Ezek a pedagó-
gusok előttünk mindig olybá tűnnek föl, mint 
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az az ember, aki ha szomjas, nem apránként 
merít a kútból, hanem abba egyszerre bele-
ugrik. Ami által persze az lesz elérve, hogy 
nemcsak hogy iszik a vízből, hanem annyit 
iszik, hogy abba bele is ful. Ilyen eredményre 
vezet az effajta nyelvtanítás is. Bizonyítja ezt 
sok esztendei nyelvtanítási történetünk. 

Mi tehát tanítanék első helyen, a szinthe-
tikai elveknek megfelelöleg, mint ami itt egye-
dül és kizárólagosan helyes : a hangzókat, a 
magánhangzókat, időméretes beosztás szerint, 
az egy- és kétjegyű mássalhangzókat, ezeknek 
gyakorlati alkalmazását a szavakban, a szavak 
megszakítását, a fonetikai helyesírást, a rokon 
hangzású szavakat, az etimológiai helyesírást, 
minden furfangos grammatikai szabályok nél-
kül. Ezek után rátérnénk a gondolatok, a 
fogalmak csatlakozására, vagyis az ítéletekre, 
a mondatokra. Végül magára a fogalmazásra. 
Eljárásunk e tekintetben pedig a következő volna : 

T. Tudjátok-e, mit gondoltam ? Gy. Nem. 
T. A gondolatot lehet-e látni, lehet-ehallani ? 
Gy. Nem. T. Mikor fogjátok az én gondola-
tomat meghallani ? Gy. Ha a tanító úr ki-
mondja. T. Hát meglátni? Gy. Ha a tanító úr 
leírja. — A tanító kimondja, leírja. T. A gondo-
latot hallottátok-e és látjátok-e, vagy csak a 
szót? Gy. Csak a szót. T. A szó tehát hány 
részből áll ? Gy. Két részből : magából a 
gondolatból és a szóból. T. Melyik a belső, 
melyik a külső rész ? Gy. A gondolat a belső, 
a szó a külső rész. T. Most ismét gondolok 
valamit. Ezt gondoltam: alma. Mi ez? Gy. 
Gondolat, szó. T. Ismét gondolok valamit. Ezt 
gondoltam: gömbölyű. Mi ez ismét? Gy. Gon-
dolat, szó. T. Alma, gömbölyű, együvé tartozik-e 
ez a két szó? Gy. Nem. T. Ki tudja nekem 
ezt a két szót úgy kimondani, hogy együvé 
tartozzanak? Gy. Az alma gömbölyű. T. 
Együvé tartozik most már ez a két szó? Gy. 
Együvé. T. Melyik szó kapcsolta őket eggyé? 
Gy. Az az szócska, T. Mit mondunk itt az 
almáról? Gy. Hogy gömbölyű. T. Mivel itt 
mondunk valamit az almáról, mi lesz tehát ez, 
hogy : Az alma gömbölyű ? Gy. Mondát. T. 
Miként ítéltük meg az almát? Gy. Hogy: 
gömbölyű. T. Mivel itt az almáról ítéltünk, mi 
lesz tehát másképen ez, hogy : Az alma göm-
bölyű? Gy. ítélet. T. Mondat vagy ítélet mind-
egy ? Gy. Mindegy. T. Míg nem kapcsoltuk 
össze a két szót, mondat, ítélet volt-e a két 
szó ? Gy. Nem. T. Hogy jön tehát létre az 
ítélet vagy mondat ? Gy. Ha a szavak, gondo-
latok egymással összekapcsolódnak. T. Ezt más-
kép úgy is mondjuk, hogy : viszonyba lepnek. T. 
Be van-e ez a mondat végezve: Az alma 
gömbölyű? Gy. Be. T. Jegyezzétek meg jól, 
hogy a bevégzett mondatok, ítéletek végére 

pontot teszünk. És a pontnál az olvasásban 
szünetet tartunk. T. Mondok még bevégzett 
mondatokat : Tavaszkor a bimbók fölpattognak. 
Télen hideg van. Mondjatok ti is! (A szókap-
csok kikeresendők.) 

T. Hány szóból, tagból áll ez az ítélet : Három 
színű a magyar nép zászlója. Gy. Hatból. T. 
Tehát hat szóban is fogjátok — leírni. Több 
mondat, ítélet bontatik így föl. írásbeli gyakor-
latok. 

T. Mondok nektek olyan ítéletet, amely nem 
lesz bevégezve : Temetőben szól az ének. Be 
van ez végezve ? Gy. Be. (Ilyen tévesztésekre 
a tanításban szükség van.) T. No, de most már 
csakugyan olyat mondok, amely nincs bevé-
gezve : Aki hazudik. Be van-e ez végezve ? Gy. 
Nincs. T. Vártok ezután még valamit? Gy. 
Várunk. T. Melyik szó az, amely bennetek ezt 
a várakozást fölkelti ? Gy. Aki. T. Ki tudja 
ezt az ítéletet egy másikkal bevégezni ? Gy. 
Az elveszti becsületét. T. Most be van végezve ? 
Gy. Be. T. Hány ítélet ez? Gy. Kettő. T. 
Együvé tartozik mindakettő ? Gy. Együvé. T. 
Mely szavak kapcsolják össze ezt a két ítéletet ? 
Gy. Aki, az. T. Mivel ezek mondatokat kap-
csolnak, kötnek össze, mik lesznek ezek ? Gy. 
Mondatkötők. T. Ki tudja, mit teszünk a félig 
bevégzett ítéletek után? Gy. Vesszőt. T. Ez 
is szünetjel. Érzékeltetendők itten a föntebbi 
módon mindenféle fajtájú összetett mondatok. 
Ezután a szóbeli előkészítés után következnek 
a diktálások. A végén közös javítás, a tanító 
felügyelete mellett. 

T. Az alma, a labda gömbölyű. Melyek 
ebben a mondatban azok a tagok, amelyek 
egy fajtájúak, egyformák ? Gy. Alma, labda. 
T. Hát ezekben : Csapot, papot, mindent elfelej-
tett Csokonay Vitéz Mihály. Télen, nyáron 
pusztán az én lakásom stb. Jegyezzétek meg, 
hogy az egyfajtájú tagok közé vesszőt teszünk. 
Gyakorlások szóval, az írásjelek föltevésére. 
Rosszul interpunkcionált szövegek javítása. 

T. Most mondok nektek egy és ugyanazon 
dologról több ítéletet, pl. : Az alma gyümölcs, 
alakja gömbölyű. Színe zöld. sárgás vagy piros. 
Ize hol édes, hol savanyú stb. Mik ezek külön-
külön mind ? Gy. Mondatok, ítéletek. T. Ezek 
az ítéletek több tárgyról, vagy csak egyről 
szólnak ? Gy. Egyről. T. Ha egy és ugyan-
azon tárgyról több ítéletet alkotok, az ítéletek 
összességét úgy hívják, hogy ismeret. Mert, 
hogy én ezeket az ítéleteket elmondhassam, az 
almának összes sajátságait ismernem kell. Egy-
szóval, fogalmamnak kell lenni róla. Ennél-
fogva, ha én ezeket az ítéleteket mind leírom, 
azt úgy is hívják, hogy : fogalmazás. Mi tehát 
a fogalmazás ? Gy. Egy és ugyanazon tárgyról 
szóló ítéleteinknek összessége. 
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T. Ámde ha én valamely dologról, pl. a 
macskáról így csoportosítanám az ítéleteket: 
A macska nem nagy. Színe különböző. Olyan 
nagy, mint egy házinyúl. Bavasz. A feje göm-
bölyű. Zsákmányát lesből támadja meg. A farka 
hosszú stb. Helyesen volnának-e így elren-
dez re az egyes ítéletek ? Gy. Nem. T. A fogal-
mazásban tehát rendet kell tartani. (Egyes 
fogalmazási gyakorlatok, melyekben a logikai 
rend föl van kavarva, a gyermekek által szedes-
senek rendbe.) 

A fogalmazás első lépésénél mindig diktálás 
után iratunk. Tehát minden gyermek ugyan-
azon ítéleteket veti papirosra. Az eljárás pedig 
a következő volna : Ä tanító elmondja az illető 
tárgyról az egyes ítéleteket a lehető legszaba-
tosabb formában. Ezeket a gyermekekkel is 
elmondatja. Ekkor következik mondatok szerint 
a diktálás, még pedig olyaténképen, hogy a 
tanító a gyermekekkel elszámoltatja a monda-
tokban lévő szavakat. Egyes helyeket, ahol a 
helyesírás ütközőkre találhat, a tanító meg-
magyaráz nekik, jobban mondva : figyelmessé 
teszi őket rá. Mikor a diktálás véget ért: a 
szomszédok egymás dolgozatait átnézik és 
azokat kiigazítják. Ezt bevégezné a tanító fel-
ügyelete melletti közös javítás. 

Később a fogalmazásban a diktálást fölváltja 
az emlékezetből való írás. Ezután következ-
nének az úgynevezett önálló gyakorlatok. Az 
elsőnek a kezelése a következő volna. Mondjuk, 
a várszerkezetről akarok fogalmaztatni. Evégett 
elbeszélem a várszerkezetet szabatosan. Ekkor 
kiadom nekik a tételt dispoziciók szerint, ilyen-
formán : Cím : Várszerkezet. Irányítás : vár-
megye, vár, várjobbágyság, ezeknek kötelessége 
és joga, várnépség, kötelesség és jog, polgárság, 
a vár feje. 

Ebből a következő fogalmazás származnék : 
Szt István az országot vármegyékre osztotta. 
Minden vármegyébe várat épített. Azokba 
katonaságot helyezett. Ezek voltak a várkato-
nák vagy várjobbágyok, akik tartoztak a várat 
védelmezni. Amely szolgálatukért fejenként a 
várterületből kaptak örökáron bizonyos mennyi-
ségű földet. A második néposztály a várszer-
kezetben a várnép volt. Ezek erődítési és 
fuvarozási munkálatokat teljesítettek, mely 
szolgálmányukért szintén kaptak földet a vár 
területéből, de már csak haszonélvezetre. A har-
madik néposztályt a várszerkezetben a pol-
gárság képezte. Ezek ruhát és fegyvert készí-
tettek a várbeliek részére és többnyire külső-
országbeliek voltak. A vár feje a várispán volt, 
akit most úgy hívnak, hogy: főispán. 

Itt a javítás már nem mehet közösen. Mert 
az egyes fogalmazások a gyermekek individuali-
tása szerint különbözőképen fognak alakulni. 

A javítás itten tehát egyenesen a tanítóra 
hárul. 

Az önálló dolgozatok megkonstruáltatása 
képezné a népiskola utolsó fogalmazási, de 
egyszersmind legfruktuálisabb pontját. Itt egyes 
tételek tűzetnének ki a földrajz, az alkot-
mánytan, a történelem, a természettan, a ter-
mészetrajz és a gyakorlati élet köréből stb. 
Sőt egyenesen kívánatos is lenne, hogy a fel-
sőbb osztályokban a könyvek félretolásával 
minden földolgozott anyag a tanítványok által 
maguk által íratnának le. 

Szerintünk ilyen útat követhetne a helyes-
írás és fogalmazás gyakorlása az elemi isko-
lában. Mivel ez a folyamat a fogalmazásnak 
külső részét, az ortográfiát és annak belső 
részeit : a fogalmakat és a mondatoknak, ítéle-
teknek alakulását, ezeknek kumulációját és 
ezeknek a kumulációknak a rendjét veti elő-
ször latra, ekkép elhárítja előbb maga elől a 
később lábatlankodó torlaszokat és csak azután 
tér rá a végcélra : a fogalmazásra, tehát 
könnyebbről halad a nehezebbre, egyszerűről 
az összetettre : ezért az úgy mozgásában, mint 
egyéb tulajdonságaiban annyira természetes és 
érthető, hogy azt bővebben magyarázni szinte 
fölösleges. Erős a meggyőződésünk, hogyha ez 
a metódus a föntebbi irányelvek szerint a kellő 
óvatossággal és értelemmel keresztül is haj-
tatik: az elemi iskolás gyermekek, ha nem is 
kifogástalanul, de legalább tűrhetően fognak 
tudni logikusan írni és annak külső részét, az 
ortográfiát is tűrhetően fogják alkalmazni. 
Probatum est. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

A bátorságról. 
— Egy erkölcstani óra. — 

Tanító : A mult héten, mikor arról volt szó, 
hogy mely erények válnak leginkább díszére 
az embernek, a többi között a bátorságot is 
említettétek. Beszéljünk ma egy kissé részle-
tesebben erről. Említsetek oly embereket, kik 
különösen kiválnak bátorságuk által. 

Gyermek: A katonák, a tűzoltók stb. 
T. : Úgy van. Ezeknek igazán fontos tulaj-

donságuk a bátorság. A katona különösen a 
csatában mutatja meg bátorságát. Nézzétek 
csak, mi történik ott? Amott fekszik egy csa-
pat a földön, puskája lövésre készen. Vájjon 
miért feküsznek a földön ? Igen, hogy az el-
lenség ne lássa őket. Egyszerre több golyó 
süvölt el a fejük fölött, akkor veszik észre, 
hogy az ellenség a közelben van. Most meg-
harsan a kürt : rajta, rajta ! A földön fekvők 
fölállnak s előre rohannak, az ellenségre. Most 
már úgy hull rájuk a golyó, mint a zápor. Itt 
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is, ott is elesik egy-egy ember, közben pedig 
az ágyúgolyó egész sorokat lever a lábáról, de 
a megmaradtak csak mennek bátran előre, neki 
a halálnak s az elesettek helyébe is mindig 
más katona lép. Miben mutatkozik itt a bá-
torság ? 

Gy. : A bátorság itt abban mutatkozik, hogy 
nem félnek attól, hogy meglövik őket. 

— * Hogy nem félnek a haláltól. 
T. : Mit gondoltok, nincs ott egy sem, 

aki fél? 
Gy.: Nincs. 
— Yan. De nem szabad elfutni, mert lelövik. 
T.: Mondjátok meg már most, milyennek 

tartjátok a katona bátorságát? 
Gy. : A katona bátorsága szép, mert meg-

védi hazáját. 
— De rossz, hogy meglövik, ha védi a 

hazáját. 
— De a katonának parancsolják, hogy men-

jen a csatába. Magától nem menne. 
— A katona bátorsága azért szép, mert 

megvéd bennünket az ellenségtől, neki meg 
nincs belőle haszna, mert meghal. 

T.: Hiszen azért nem kell mindig meghalnia, 
de azért igazad van. 0 kockáztatja életét 
másokért, hazájáért s ez nemes, tiszteletreméltó 
cselekedet. Neked még van mondanivalód? 

Gy.: Miért csinálnak a királyok háborút, 
hiszen ott megölik az emberek egymást, pedig 
a tízparancsolatban az van, hogy : ne ölj ! 

T. : Ez igaz. Nagyon csúnya, erkölcstelen 
dolog a háború, semmiben sem különbözik a 
közönséges gyilkolástól. De hát beszéltem én 
már nektek arról, hogy az emberek valaha 
igen tudatlanok voltak és csak lassanként let-
tek mindig okosabbak, f'ölvilágosodottabbak. 
Nem csoda tehát, ha a tudatlan embereknek 
rossz szokásaik voltak. Például az öreg asszo-
nyokról azt beszélték, hogy boszorkányok és 
minden rosszat hoznak az emberekre. Melyik 
király is volt az, ki először mondta ki tör-
vényben, hogy nincsenek boszorkányok? Ügy 
van. Könyves Kálmán. Látjátok, ilyen régi idő-
ből fönnmaradt rossz szokás a háború is. Mi 
már érezzük, hogy ez nem méltó az igazi em-
berhez s majd ha a legtöbb ember így fog 
érezni, akkor nem is lesz többé háború és az 
emberek akkor lesznek igazán emberek. 

Térjünk most át a tűzoltóra. Tudom, vol-
tatok már tűznél, beszéljétek el, mit látta-
tok ott? 

Gy. : Egy tűzoltó fölmászott a tetőre és 
vízzel locsolta a tüzet. 

— Én láttam, hogy egy helyen beszakadt 

* Másik gyermek. Ezek tényleg a gyermekek fe-
leletei. 

a padlás és egy tűzoltó majd bele esett, de a 
másik megkapta. 

— Én meg láttam, hogy egy égő gerenda 
majdnem agyonütött egy tűzoltót. 

T. : Látjátok, mennyi baj érheti a szegény 
tűzoltót, pedig nem is a maga házát védi. 

Gy.: Én hallottam, hogy egy égő házban 
volt egy öreg ember, aki nem tudott már ki-
jönni, mert az ajtó is égett már s akkor egy 
tűzoltó bement és kihozta az öreget, de a sze-
gény tűzoltónak megégett a keze és az arca. 

T. : Látjátok gyermekek, a tűzoltó is koc-
kára teszi életét, hogy másoknak használjon. 
Bátor-e a tűzoltó ? Melyiknek a bátorságát 
tartjátok nemesebbnek: a katonáét, vagy a 
tűzoltóét ? 

Gy. : A tűzoltóé nemesebb, mert ő magától 
megy a tűzhöz. 

— Nem, neki is parancsolnak, épen úgy, 
mint a katonának. 

— A tűzoltónak azért fizetnek, ő azzal keresi 
a kenyerét, hogy a tüzet oltja. 

— De a tűzoltó bátorsága mégis nemesebb, 
mert ő védi az emberek vagyonát, de nem öl 
meg senkit. 

T. : Ez helyes volt, fiam. Hanem úgy látom, 
hogy sem a katona, sem a tűzoltó bátorságá-
val nem vagytok egészen megelégedve. Hall-
gassatok meg hát, talán ez inkább fog tetszeni. 

Itt történt Váradon, az újságok is írtak róla. 
Két vidéki fiú meglátogatta itt lakó nagybáty-
ját. Meleg nyári nap volt, azért nagybátyjuk 
engedelmével elmentek fürödni a Körösre. Ti 
tudjátok, hogy a Körös némely helyen milyen 
mély és sebes. A két fiú épen ilyen helyen 
ment a vízbe. Az egyiket rögtön el is kapta 
az ár. Testvére ezt látva, segítségért kiáltott. 

Szerencsére épen arra jött egy asszony s ez 
átva a bajt, hirtelen a vízbe ugrott s kimen-

tette a fuldokló fiút. 
A katona parancsra kénytelen a háborúba 

menni ; a tűzoltó azzal keresi kenyerét, hogy 
mások vagyonát megmenti a tűzveszélytől. 
Hát ezt az asszonyt mi vitte rá, hogy az 
életét kockáztassa egy gyermekért, ki reá nézve 
idegen volt ? Nos, nem találjátok ki ? 

Gy. : Az, hogy jószívű volt. 
T.: Igen. Jó szíve, nemes lelke, emberszere-

tete volt az. S mit gondoltok, minő jutalom-
ban r észesült azért ? 

Gy. : Megköszönték neki. 
— IIa nem is köszönték meg, de a szívé-

nek jól eshetett, hogy jót tett. 
T. : Igen, gyermekek. A nemeslelű embernek 

az a legfőbb jutalma, ha érzi, hogy jót tehe-
tett. Áldott az olyan ember, kit a szíve ösz-
tönöz arra, hogy jót tegyen. Bátor volt-e ez 
az asszony? 
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Gy. : Igen. Mert ő is belefúlhatott volna a 
vízbe. 

— Az asszony bátorsága szebb, mint a 
katonáé és tűzoltóé. 

T.: Igen. Valóban ilyen a szép és nemes 
bátorság. De hát ti még gyermekek, gyengék 
vagytok, háborúba nem mehettek, ha valami 
baj van, még keveset használhattok. Tudnátok-e 
arra példát, hogyan mutathatjátok meg ti is 
bátorságtokat ? 

Gy.: Igen. Azzal, hogy nem félünk a sötétben. 
— Ha egy nagyobb fiú megüti a testvére-

met, én nem hagyom, hanem megütöm én is. 
T. : En mást szerettem volna hallani tőletek. 

Majd egy példával segítek nektek. Egy fiú 
labdázás közben véletlenül beütötte a szomszéd 
ablakát. Ha bátor az a fiú, mit tesz most ? 

Gy. : Bátran eltagadja, hogy nem ő volt. 
T.: Mit tesz az ember akkor, ha eltagadja 

az igazat ? 
Gy. : Hazudik. 
T. : És miért kellene e fiúnak hazudni ? 
Gy.: Hogy ki ne kapjon. Fél, hogy meg-

verik. 
T. : Ugy-e, fél ? Bátor ember tehát, aki 

hazudik ? 
Gy. : Nem. Félénk, gyáva. 
T.: Jegyezzétek hát jól meg magatoknak, 

hogy a hazug ember gyáva is. Mit kellett 
volna hát a fiúnak tenni ? 

Gy. : Bátran megvallani, hogy ő törte be az 
ablakot. 

T.: De a szomszéd azért esetleg mégis meg-
verte. A fiú pedig föltette magában, hogy 
többé nem lesz őszinte. Helyesen cselekszik ? 

Gy. : Nem. 
T. : Hát igazság az, hogy megbüntetnek 

bennünket ? 
Gy.: Ha rosszat teszünk, akkor megérde-

meljük a büntetést. 
— Az Isten is megbünteti a rosszat, pedig 

az Isten igazságos. 
T. : Úgy van. Azért a bátor ember mindig 

igazat beszél, még akkor is, ha esetleg kára 
lesz belőle. Az igazmondáshoz sokszor bátor-
ság kell, de azért mindig igazat kell beszélni, 
mert a hazug ember gyáva is, és ha egyszer 
rajtakapták egy hazugságon, többé nem hisznek 
neki. Mit kell hát annak a fiúnak tenni, ha bátor ? 

Gy. : Őszintén bevallani, amit tett és bocsá-
natot kérni. 

T. : Ügy van. És én tudom biztosan, hogy 
a szomszéd meg is bocsátott, mert az őszinte, 
becsületes gyermeket, aki bátran igazat beszél, 
mindenki szereti. Ne legyetek hát gyávák, 
hazugok, hanem bátrak, igazmondók s akkor 
az Isten áldása lesz rajtatok. 

(Nagyvárad.) Sebestyén Dessö. 

A magyar nyelv tanítása. 
E sorok írója ugyan már könyvalakban fog-

lalkozott a magyar nyelv tanításának kérdé-
sével,* de azért legyen megengedve, hogy 
módszeremről egyet-mást a tanítóság egyetemes 
közlönyében, a mi kedves lapunkban is el-
mondjak. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok kapcsán 
rámutatok egyenként több gyermekre s mon-
dom vezeték- és keresztneveiket, azután föl-
szólítok egyet s rámutatva szomszédjára, kér-
dem : ki ez ? — Ha egyszerre nem tudna 
felelni, megmondom magam az illető nevét s 
a fölszólítottól újra kérdem: ki ez? — Hát 
ez kicsoda ? — Ez ki ? — Azután magamra 
mutatva mondom többször: tanító bácsi, tanító 
bácsi. — Ki vagyok én ? — Magamra mu-
tatva felelek : tanító bácsi. — Laci, ki vagyok 
én ? •— Tanító bácsi. — Hát te ki vagy ? — 
N. Laci. — Es te ki vagy ? •— K. Imre. 

Mutatok a táblára s mondom : tábla, tábla. 
— Mi ez ? — Tábla. — János, mi ez ? — 
Tábla. — Mutatok az asztalra s mondom : 
asztal, asztal. — János, mi ez ? — Asztal. — 
így gyakoroltatom be a tanteremben lévő összes 
tárgyak nevét, nem feledkezve meg a gyerme-
kek ruházatáról, sőt testrészeiről sem. Persze, 
legelőször azokat említem, melyek a gyerme-
kek anyanyelvével azonosak, rokonhangzásúak 
s könnyen kiejthetők. Például : tábla, palatábla, 
padlás, ablak, kályha, ajtó, fal, asztal, pad, 
vonalzó stb. 

Mikor már ezeket jól begyakorolták, rámu-
tatok a táblára s kérdem : asztal ? — Nemet 
jelezve fejemmel, mondom : nem. — Rámulatva 
a falra, kérdem egy gyermektől : ajtó ? — Nem. 
— S így tovább. — Majd mutatok az ajtóra 
s kérdem: ajtó? — Igent intve fejemmel, 
mondom : Igen. — Mutatok a padlásra s egy 
gyermektől kérdem: padlás? —Igen .— Mu-
tatok a palatáb ára s kérdem: irka? — Ma-
gam felelek: nem, ez nem irka. — Hát mi? — 
Palatábla. — Mutatok a falra : kréta ? Nem 
kréta ? Hát mi ? — Fal. — Mutatok az irkára : 
irka ? — Igen, irka. — Fölmutatom a krétát 
s kérdem : szivacs ez ? — Ez nem szivacs. — 
Mi ez ? — Kréta. — Fölemelem a széket : ez 
szék ? — Igen, ez szék. 
_ Mutatok egy fiúra : ki ez ? — Nagy Péter. — 

Ugyanarra a fiúra mutatva kérdem : mi ez ? — 
FJÚ. — Egy leányra mutatok : ki ez ? — Fe-
hér Anna. — Mi ez? Leány. — A „ki ez" 
és „mi ez" közötti különbséget így gyakor-
lom be. 

* Hogyan tanítsunk magyarul ? Ára 2 K 10 f. Kap-
ható Csipkay Lajos tanítónál, Abelova, Nógrád vár-
megye. 
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Előveszem a számológépet s rámutatok egy 
golyóra : mi ez ? — Golyó. — Egy golyó, egy 
golyó. — Hány golyó? — Egy golyó. — Mu-
tatok a táblára : mi ez ? — Tábla. — Hány 
tábla? — Egy tábla. — Mi ez? — Kályha. 
— Hány kályha ? — Egy kályha. — Muta-
tok egy golyóra s kérdem : hány golyó ez ? — 
Egy golyó. — Mutatom az összes golyókat : 
sok golyó, sok golyó. — Hány golyó ez ? — 
Sok golyó. — Begyakoi^>ltatom a tanteremben 
lévő tárgyakat számaik szerint, de csak tízig, 
a tízen túl lévőkről azt mondom, hogy sok. — 
Ezáltal a számolásban is erősödnek a tanulók. — 
így haladok fokról fokra, mindent szemléltetve, 
ahogy azt könyvem mutatja. — Megismerte-
tem a tárgyakat — amelyek a tanteremben 
vannak — szám, szín, alak, anyag, hely, ré-
szeik s készítőjük szerint. — Például a tár-
gyak helyének az ismertetésénél így járok el: 

Tanítás előtt a krétát olyan helyre teszem, 
ahol a gyermekek jól látják s mikor tanítok, 
úgy teszek, mintha a krétát keresném s mon-
dogatom : hol van a kréta, hol van a kréta ? — 
A gyermekek mutatják, én meg mondom : ott 
van a kályhán, ott van a kályhán. — Hol 
van a kréta ? — Ott van a kályhán, a kréta 
ott van a kályhán. — Keresem a szivacsot : 
hol van a szivacs? — Ott van az asztalon, a 
szivacs ott van az asztalon. — A kréta is az 
asztalon van ? — A gyermek erre a kérdésre 
így fog felelni : A kréta nem az asztalon van. 
Persze kijavítom azonnal : a kréta nincs az 
asztalon. 

Sokat, nagyon sokat kell ismételni, gyako-
roltatni, de nincs is nagyobb öröm — én 
tapasztaltam, én tudom — mint mikor az az 
idegenajkú gyermek, hasonlóképen a tisztán 
magyar iskolákhoz, kezdi önállóan leírni a tár-
gyakat, főbb ismertető jegyeik szerint. 

A magyar beszédre való tanításnál nagy 
könnyebbségünkre szolgál, ha a kínálkozó al-
kalmakat jól tudjuk fölhasználni. Én például, 
ha esik az eső, mindjárt mutatom a gyerme-
keknek s mondom : eső, eső, esik az eső, esik 
az eső. A gyermekek is utánam mondják : eső, 
esik az esö. — Vagy': hó, hó, esik a hó. — 
Mi esik? — Esik a hó. — Más alkalommal, 
mikor derült az idő, kérdem : esik az eső ? — 
Nem esik az eső. — Esik a hó ? — Nem esik 
a hó. — Ekkor mondom : szép idő van, szép 
idő van. — Milyen idő van ? — Szép idő van. 

Vagy egy gyermek anyanyelvén kikéredzke-
dik. Mindjárt a legelső esetben arra szoktatom, 
hogy magyarul mondja, eleinte csak így: tes-
sék kiereszteni. — Később : kérem szépen, 
tessék kiereszteni. — Majd így: tanító bácsi, 
kérem szépen, tessék kiereszteni. 

Ha valamelyik gyermek mjvet, ráirányítom 

a többiek figyelmét s mondom : nevet, nevet, 
Pali nevet. — Ki nevet ? Pali nevet. — János 
nevet ? — János nem nevet. — Majd így foly-
tatom : János, te nevetsz ? — A gyermek így 
fog felelni : én nem nevet (kijavítom), én nem 
nevetek. — Anna, te nevettél? — Én nem 
nevetek (kijavítom), én nem nevettem. — Hát 
ki nevetett ? — Pali nevettem (kijavítom), Pali 
nevetett. — Ki nevetett ? — Pali nevetett. — 
Pali, te nevettél ? — Jgen, én nevettem. — 
így tanul meg a gyermek igeragozást és nem 
nyelvtani leckék által. 

Könyvem második szakasza szól a ház részei-
ről, a gazdasági épületekről. Elvem az, hogy 
mindent szemléltetni kell. Például a gazdasági 
eszközök szemléltetésénél előveszem az ásót s 
mondom : ásó, ásó. — Mi ez ? — Ásó. — Ásni 
kezdek : ások, ások. — Pista, te is áss. — Mit 
csinálsz ? — Ások. — Pista mit csinál ? — 
Ás. — Magam is kezdek ásni : ásunk, ásunk. — 
Az ásóval kapálunk ? — Az ásóval nem kapá-
lunk. — Az ásóval mit csinálunk ? — Az ásó-
val ásunk. — Gyorsan megy ez és a gyermek 
soha sem felejti el. 

Könyvem harmadik szakaszában a háziálla-
tokról és az ember ismertetéséről van szó. A 
kisebb állatokat természetben szemléltetem, a 
nagyobbakat képen. Ebből a szakaszból leírom 
például azt, hogy miképen vezetem rá a gyer-
meket az „ember* szó megismerésére. Kérdem 
a gyermektől : a ló madár ? — A ló nem ma-
dár. — Hát a ló micsoda ? — A ló állat. — 
A kutya is állat ? — Igen, a kutya is állat. — 
Pali is állat? — Pali nem állat. — hkkor 
magam mondom : ember, ember, Pali ember. — 
Pali micsoda ? — Pali ember. — Anna is 
ember? — Igen, Anna is ember. — A te apád 
is ember ? — Igen, az én apám is ember. — 
Az anyanyelvet a magyar beszédre való taní-
tásnál teljesen nein küszöbölöm ki. Csak ott 
használom ugyan, ahol nem szemléltethetek, 
vagy ahol elvont fogalomról van szó, nehogy 
fogalomzavar álljon be. 

A lakosok foglalkozásáról így beszélgetek : 
a te apád asztalos? — Az én apám nem asz-
talos. — Magam mondom : földmíves, föld-
míves. — A te apád micsoda? — Az én apám 
földiníves. — A földmíves csizmát készít ? — 
A földmíves nem készít csizmát. — Hát a 
földmíves mit csinál ? — A földmíves szánt, 
kapál, boronál stb. — Mivel szánt ? — Ekével 
szánt. — Követ szánt ? — Nem követ, hanem 
földet szánt stb. -— A te apád is földmíves ? — 
Az én apám szabó. — A szabó mit készít? — 
A szabó ruhát készít. — És miből készíti a 
ruhát ? — A ruhát posztóból és vászonból ké-
szíti stb. 

így ismertetem meg fokról fokra a gyerme-
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keket a község épületeivel, határával, levegő, 
ég, idő, Isten fogalmával, szóval: nagy fárad-
sággal ugyan, de elérem azt, hogy az idegen 
ajkú gyermek, ha nem is tudja azt, hogy mi 
az alany és állítmány, de megtanul magyarul 
beszélni. 

(Abélova.) Csipkay Lajos. 

Szftkséges-e a számológép? 
A számgép olyan készülék, melyen a rendes 

számtanításhoz alkalmas számtestek célszerűen 
esoportosítvák ; röviden : a szemléltetésre al-
kalmas számtestek készenléte. 

Lássuk tehát, mit kell szemléltetni rendes 
számtanításnál ? 

Szemléltetni kell a) a tíz alapszámot (1 — 10-ig), 
b) a számlálást a fölvett számkörben, c) az 
összeadás-kivonást legalább 18-ig, d) a külön-
féle egész és részegységeket, e) a különféle 
egységek közti átváltást, f ) a szorzás-osztást 
legalább 81-ig. ü O 

Azok kedvéért, kiknél a tekintély többet 
nyom az értelmi belátásnál, hivatkozom 1. Beke 
M. egyet, tanárra, kinek miniszteri megbízás-
ból 1000-ban készült Vezérkönyve szerint: 
„Szemléltetnünk kell a) az egyes számokat, de 
a tízes rendszernek megfelelően : tízig mint az 
egységek (1—10-ig), tízen fölül pedig mint 
tízest (tehát beváltva felsőbb egységre) és 
az egyesek összegét, b) magát a számlálást, c) 
az összeadás-kivonás müveletét, d) a szorzás-
osztást, e) végül az egyszerű törteket." Átvál-
tást ugyan nem említ, de nélküle helyrendszer-
ben semmiféle művelet sem képzelhető. 

2. A német Schröder 1901-iki müvében (Die 
Reclienapparate der Gegenwart) így ír: „Csak 
azon számgép mondható teljesnek, mely mind 
a négy müveletet szemlélteti. A müveletek úgy 
végzendők a számgépen, amint aztán szemlél-
tetés nélkül fejben számolunk, puszta képzelet 
útján." A számlálás — melyet Schröder ki-
felejtett — alapja a négy műveletnek; sem 
ezeket, sem azt nem lehet szemléltetni átvál-
tás nélkül, helyrendszerben, melyet eddig nem 
méltattak kellő figyelemre, pedig minden szá-
molás abban él és mozog. 

Hogy a helyrendű számolás mennyire elüt 
a régitől, látható a pénznél. Azelőtt pl. 12 kr 
alatt ugyanannyi 1 kr-ost gondoltak, ha 1 tízes 
volt is a 2 kr mellett ; azért kivonásnál csak 
kölcsönöztek, vagy elvettek egy tízest; most 
már ily esetben fölváltunk 1 tízest, tehát a 
12 f-t öszetett számnak tekintjük 1 tízes és 

gyesből, ha csupa fillér is az. 
mely készülék mindezt nem szemlélteti, 

teljes értelmében nem mondható számgépnek. 
Ezzel kizárjuk a két kéz ujjait, melyeket ma-

gam is Isten adta számolóeszköznek vallok és 
használok ; kizárjuk az óra lapját, mely római 
számaival kitűnő szemléltetője az alapszámok-
nak (I—X), de nincs tízese ; kizárjuk a száz-
féle orosz számgépet, mely több-kevesebb, de 
csupa egynevü számot képvisel, a tíz egyest 
nem képes tízes egységül szemléltetni. 

Ezek után így érvelek : a számtanításhoz 
okvetlen szükséges a szemléltetés ; ámde a szem-
léltetés föltétéle az alkalmas számtestek; ezek 
készenléiét pedig számgépnek nevezzük: tehát 
a számgép szükséges. 

Használati eszközöknél a szükségesség két-
féle : föltétlen és föltételes. íráshoz föltétlenül 
szükséges az íróeszköz, varráshoz a varróeszköz, 
de papír, fémtoll, varrógép már csak föltétele-
sen szükséges, ha t. i. a haladás és műveltség 
mai színvonalán akarunk maradni. A szappan, 
gyufa, távíró, vasút és úgy a számgép is a 
kultúra szükséglete, melyek hiányát aligha ér-
zik az afrikai nyámnyámok. 

Hol a tanító, aki nem örül annak, hogy a 
szemléltetéshez szükséges számtesteket nem 
kell mindannyiszor összekeresgélnie, hanem 
mindig készen állanak a használatra? 

Akiben tehát megvan az ügyesség és türe-
lem, mellőzze suttyomban, de nagy oka senki-
nek sincs azzal dicsekedni, hogy tanításnál nem 
használ számgépet. 

(Zsámbők.) Dr. Ében Mihály. 

Községi és egyéb helynevek. 
Folytatjuk Máramaros vármegyével a köz-

ségi és egyéb helynevek közlését és ismételten 
megjegyezzük, hogy az alább fölsoroltakon 
kívül is változás történt helyesírás tekintetében 
az összetett neveknél, amelyek ezentúl nem 
kötőjellel és elválasztva, hanem kötőjel nélkül, 
egy szóba írva használandók, pl. Nagy-Enyed 
helyett ezentúl Nagyenyed irandó, Békés-Szent-
András helyett Békésszentandrás stb. A „új" 
jelző a községnevekben mindig ékezetes ú-val 
használandó, tehát az eddigi Bács-Ujfalu he-
lyett Bácsújfálu stb. 

Máramaros vármegye. 

I. Bolhái járás. Bereznik = Bereznek. — 
Kusnicza = Kovácsrét. — Lipcse községhez 
tartozó Darázsvölgy (eddig Oszávka néven), 
Hárspatak (eddig Lipovecz néven), Pálhegy 
(eddig Paulova néven), Lipcsecsárda (eddig 
Poszics néven is), Mezőcske (eddig Polinecz 
néven), Rigórét (eddig Pirovicza néven). — 
Lipcse-Pólyának Lipcsemező községhez tartozó 
Kerektető (eddig Klobuk néven), Magastető 
(eddig Ozsoverch néven), Csónakos (eddig 
Csonesni néven), Jánosdomb (eddig Jánku 
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néven). — Szucha-Bronyka = Szuhabaranka 
községhez tartozó Szittyavölgy (eddig Szkiitya 
néven). — Zádnya = Zárnya. 

]I. Huszti járás. Alsóbisztra községhez tar-
tozó Disznósvölgy (eddig Purkelecz néven), 
Felszeg (eddig Protiveny néven), Melegvölgy 
(eddig Melegyuk néven), Mogyorós (eddig 
Liszkova néven), Partos (eddig Ripa néven), 
Bálvány (eddig Bován néven), Dombszög (eddig 
Pricsolini néven), Egreshát (eddig Palenej né-
ven), Kecskerét (eddig Kozáezkej néven), Kovás 
(eddig Kriszovó néven), Körösös (eddig Jaszinye 
néven), Tőkés (eddig Varhalucza néven). — 
Berezna községhez tartozó Forduló (eddig 
Oblaz néven). — Gernyes = Gernyés községhez 
tartozó Gernyésmező (eddig Polyána néven). — 
Keselymező községhez tartozó Kopaszhát (eddig 
Kopina néven), Mezőcske (eddig Poszicska 
néven), Páfrányos (eddig Paporotiscse néven), 
Róna (eddig Runya néven), Szakadék (eddig 
Zálum néven), Irtás (eddig Csertezse néven), 
Nyárfás (eddig Lipucsán néven). — Kövesliget 
községhez tartozó Rákócziszállás (eddig Boczárja 
néven), Egermező (eddig Vulsána néven), Gázló 
(eddig Zabrod néven), Sorompó (eddig Hleszna 
néven). — Sándorfalva = Osándorfalva. — 
Sófalva = Husztsófalva. — Szeklencze község-
hez tartozó Alsócsárda (eddig Alsószánda néven), 
Felsőcsárda (eddig Felsőszámla néven). 

III. IzavöJgyi járás. Konyha = Izakonyha. — 
Rozávlya = Rozália. — Sajó-Polyána — Sajó-
mező. — Szaesal = Izaszacsal. — Szlatinka = 
Izasópatak. 

IV. Ökörmezői járás. Alsóhidegpatak köz-
séghez tartozó Patakvölgy (eddig Sztudenszki 
potyik néven). — Alsókalocsa községhez tar-
tozó Dombostelep (eddig Horb néven), Felsőláz 
(eddig Láz néven), Nyulrét (eddig Szuhár-
mocsár néven), Rókarét (eddig Meresor néven), 
Sárvíz (eddig Kalnoveczi néven), Erzsébetliget 
(eddig Kvaszovecz néven), Farkastó (eddig 
Kopotyánszkv néven). — Bukócz = Bükkös-
patak községhez tartozó Biikköskő (eddig 
Kirvaveczpatak néven), Páloskő (eddig Paulovecz 
néven). — Kelecseny = Kelecsény községhez 
tartozó Kiskelecsény (eddig Oblyászka néven). — 
Lozánszka = Cserjés. — Lyahovecz = Lengyel-
szállás. — Majdánka községhez tartozó Felső-
sebes (eddig Felsőbisztra néven), Leveles (eddig 
Lopusnya néven), Rudaspatak (eddig Rudavecz 
néven). — 0-Holyátin = Tarfalu. — Ökörmező 
községhez tartozó Fenyves (eddig Sztrihálnya 
néven), Gombástelep (eddig Zaperegyil néven), 
Hűvösvölgy (eddig Prohudnya néven), Okrös-
patak (eddig Volovecz néven), Rákóczivölgy 
(eddig Kalinicspatak néven), Vasvölgy (eddig 
Zeliszkovecz és Zeliz neveken), Veresrét (eddig 

Cserlena Runy néven), Patakvölgy (eddig Poto-
csina néven). — Pilipecz = Fülöpfalva. — 
Podobócz = Padócz. — Priszlop = Pereszlő köz-
séghez tartozó Határvölgy (eddig Zavijka 
néven), Titokvölgy (eddig Titkovecz néven). — 
Rekita = Rekettye. — Ricska = Kispatak. — 
Ripinye = Repenye községhez tartozó Hegyfok 
(eddig GyiI néven), Szárazpatak (eddig Szucha 
néven), Zsigatelep (eddig Zsehán néven), Farmos 
(eddig Jurtin néven), Legyes (eddig Lednej 
néven). — Szinevér - Alsószinevér községhez 
tartozó Dezsőtelep (eddig Vágástelep néven 
is). — Szinevér-Polyána = Felsőszinevér. — 
Szolyma = Vizköz községhez tartozó Dombos 
(eddig Dinisz néven), Szarvashegy (eddig Kusbéj 
néven). — Toronya községhez tartozó Fenyves-
völgy (eddig Scsora néven). — Tyuska = 
Csuszka. — Uj-Holyátin = Tarújfalu. 

V. Sugatagi járás. Budfalva községhez tar-
tozó Tótosbánya (eddig Zsevászó néven is). — 
Disznópatak = D isznópataka. — Gyulafalva = 
Máragyulafalva községhez tartozó Gyula-
monostor (eddig Monosztyire néven is). — 
Somfalva = Somosfalva. 

VI. Szigeti járás. Alsóapsa községhez tar-
tozó Kékes (eddig Csityere, Opesina és Kékes 
külön neveken), Szorospatak (eddig Vályász-
krágyi néven). — Fejéregyháza = Tiszafejéregy-
ház. — Felsőapsa községhez tartozó Kis-ipsa 
(eddig Apsicza néven), Almáspatak (eddig 
Sztrimlapatak néven). — Felsőróna községhez 
tartozó Rónatája (eddig Rónapolyána néven). — 
Karácsonfalva - Tiszakarácsonyfalva. — Kört-
vélyes = Szentmihálykörtvélyes. — Középapsa 
községhez tartozó Havasrét (eddig Glájucz né-
ven). — Veresmart = Tiszaveresmart. 

VH. Taraczvizi járás. Alsókálinfalva köz-
séghez tartozó Túlviz (eddig Zárikó néven is). — 
Alsó-Neresznicze = Nyéresháza községhez tar-
tozó Királyvölgy (eddig Szólóni néven). — 
Bedő = Bedőháza községhez tartozó Bedőmonos-
tor (eddig Monászter és Monostor neveken) — 
Dombó községhez tartozó Alsópatakvölgy (eddig 
Nizsnéj Dubovecz néven), Dombótúlviz (eddig 
Tulviz és Zárikó neveken), Felsőpatakvölgy 
(eddig Visnéj Dubovecz néven). — Felső-Ne-
resznicze = Taraczújfalu. — Irholcz = Irhócz köz-
séghez tartozó Bálintdiilő (eddig Barina néven), 
Cserjésdülő (eddig Csertyizs néven), Dándülő 
(eddig Dánovó néven), Egrespatak (eddig 
Vulychucsek néven), Gombásdülő (eddig Pocsina 
néven), Kőriseiülő (eddig Jasziunek néven), Kő-
szirtdülő (eddig Kamiuczi néven), Kőtidülő 
(eddig Koteleb néven), Lonkapatak (eddig Luh 
néven), Markosdülő (eddig Tyácsovecz néven), 
Mogyorósdülő (eddig Tlyinek néven), Pogány-
dülő (eddig Ropa néven), Szálláspatak (ed-
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dig Szászova néven). — Krasznisora = Taracz-
kraszna. — Pudplesa = Pelesalja. 

VIII. Técsői járás. Csománfalva községhez 
tartozó Dombtelep (eddig Zábercs néven). — 
Falu-Bustyaháza = Bustyaháza. — Remete = 
Pálosremete. — Talaborfalva = Talaborfalu. — 
Uglya községhez tartozó Oroszliget (eddig 
Ruxzkova néven). 

IX. Tiszavölgyi járás. Bogdán = Tiszabog-
dány községhez tartozó Bértelek (eddig Breboja 
néven), Borvízvölgy (eddig Kvaszni néven). Far-
kasvölgy (eddig Vócsi néven), Láposmező (eddig 
Lulii néven), Pálvölgye (eddig Pánlik néven), 
Vidráspatak (eddig Vidricska néven). — Bor-
kút = Tiszaborkút. — Kabolapolyána = Gyertyán-
liget községhez tartozó Antaltelep (eddig Po-
pitnik néven). — Kaszópolyána = Kaszómező 
községhez tartozó Bányavölgy (eddig Bánszki 
néven). — Kis-Lonka = Lonka községhez tar-
tóz«) Lonkabányavö'gy (eddig Bánszki néven). — 
Kőrösmező községhez tartozó Biróvölgy (eddig 
Lopusánka néven), Dombhát (eddig Sztebna 
néven), Fürészvölgy (eddig Szvidovecz néven), 
Mezőhát (eddig Lazescsina néven), Havasalja 
(eddig Zimir néven), Kőhát (eddig Pletovati 
néven). — Rahó községhez tartozó Barnabá-s 
(eddig Berlebás néven), Gerendás (eddig Be-
rendej néven), Kiscserjés (eddig Vilhováczi né-
ven). Alsóláz (eddig Láz néven), Némette!ep 
(eddig Zijiserei néven), Tiszaköz (eddig Ustyi-
riki néven), Nyilas (eddig Rosztik néven), Rahó-
újfalu (eddig Novoszelicza néven), Zátony 
(eddig Krasznaplesz néven). — Roszucska = 
Rászócska. — Trebusa-Fejérpatak = Terebes-
fejérpatak községhez tartozó Kismező (eddig 
Polyánka néven), Komlós (eddig Chmeli néven), 
Hidtelep (eddig Butin néven), Körtelep (eddig 
Kruclili néven). 

X. V'isói járás. Borsa községhez tartozó 
Bagolycsúcs (eddig Bobejku doszu néven), Borsa-
kispatak (eddig Cserkenel néven), Kövesvölgy 
(eddig Petroizá néven), Nemespatak (eddig 
Nvegujeszku néven), Pappfalva (eddig Ozibó 
néven), Sebespatak (eddig Repegye néven), Sík-
vö'gy (eddig Sesu pojéni néven), Előspatak 
(eddig Csizla Valea néven), Eresvölgy (eddig 
Valea Ázsiczi Facza néven). Forráspatak (eddig 
Izvom néven), Forrásvölgy (eddig Funtena né-
ven), Határvölgy (eddig Valea Határuluj néven), 
Házpatak (eddig Valea Kaszelor néven), Irén-
völgy (eddig Juoreszku néven), Lapályvölgy 
(edűig Szeszura néven), Priszloptető (eddig 
Piiszlop néven), Priszloppatak (eddig Valea 
Priszloppuluj néven), Szorospatak (eddig Szi-
horka néven), Tatárvölgy (eddig Strimtura né-
ven), Tiszavölgy (eddig Valea Tiszi néven), 
Válaszvölgy (eddig Va'kányeszku néven). — 

Felsővisó községhez tartozó Hajnalvölgy (eddig 
Regyiásza néven), Juhászvölgy (eddig Lunka-
Bálmos néven). — Mojszén = Majszin. — Rusz-
kirva = Oroszkő községhez tartozó Laposkő 
(eddig Lá'szpegya néven), Miklóstelep (eddig 
Mitlosu néven). — Ruszkova = Visóoroszi köz-
séghez tartozó Botgyártelep (eddig Za Oblaz 
néven), Farkaspatak (eddig Vocsi néven), 
Keresztesvölgy (eddig Drachmirov néven). — 
Ruszpolyána = Havasmező. 

Eiilfóldi szemle. 
Az Alldeutsch-szövetség mozgolódik. Former 

braunschweigi tanfelügyelő fölhívást intéz a 
németekhez, amelyben rámutat arra a veszede-
lemre, mely a Németországon kívül lakó né-
metek nemzetiségét fenyegeti. Azt mondja a 
fölhívásban, hogy csak Poroszország keleti 
tartományaira, Csehországra, Morvaországra, 
Tirolra, Magyarországra és Braziliára kell 
mutatnia. Azon eszközök között, úgymond, me-
lyek a németség fönntartását és erősítését 
biztosítják, első helyen az iskola áll. Ez azon-
ban teljes mértékben csak akkor vezethet ered-
ményre, hogyha a régi haza a lehetőség szerint 
támogatja. Égy másik eszközét képezik a nép-
könyvtárak oly vidékeken, ahol a német nemze-
tiség kisebb-nagyobb veszélyeknek van k téve. 
Csak ismételi tehát azt a kérelmet, hogy gyűjt-
senek és adjanak könyveket s küldjék ezeket 
az Alldeutsch-szövetséghez, Ber inbe. Szegény 
németek, különösen Magyarországban valóban 
veszedelemben van a nemzetiségük, teszem azt 
Erdélyben, a szegény szászoknál! LTgy látszik, 
hogy minden fölvilágosítás teljesen hasztalan s 
így Schlosz kartársunk is hiába iparkodott 
fölvilágosítani az Alig. deutsche L.-zeitungot. 
Mert amint e lap 51. számának szerkesztői 
üzenetében olvassuk, a jövő számban újra lesz 
közlemény Erdélyből, alkalmasint szász kézből. 
E szerkesztői üzenetnek kapcsán még ezt is 
mondja a lap szerkesztője: „Hírlapjaink csak-
ugyan hoz'ak olynemü közleményt, hogy a 
német kormány közbelépett a magyar kor-
mánynál a németség ellen szándékolt eljárása 
miatt. S mivel annak foganatja nem volt, ez 
a német kormányt elkedvetlenítette, ami a 
kereskedelmi szerződések tá-gyalásainak menetét 
is befolyásolta." Mese-beszéd! A német kormány 
nem avatkozhatik ily módon Magyarország 
közoktatásügyi politikájába, mely a német-
ségtől sem kíván többet, mint amennyit joggal 
követelhet. 
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(iondolatok. 
A mai' ember kicsinyléssel néz középkori 

elődjére; elítéli erényeit, erőszakosságát, naiv 
lelkesedését; megveti bitbuzgalmát, amely vér-
rel és vassal azt vitatta, hogy melyik az Isten 
igaz vallása. De a látszó egyoldalúság mellett 
van valami vonzó és ma szokatlan abban az 
ásatag világban, amelynek romjain pietással 
hajlik meg a tiszta fő. A mai világ erkölcse 
úgy viszonylik annak szokásaihoz, mint a sza-
bad gallok harca a fényes légiókéhoz. Szodo-
mita erkölcsöket élünk a középkoriakhoz viszo-
nyítva. A pallós fölötte áll a mai nyájas 
diplomata mosolyának, amelynek sohasem tudni, 
hogy milyen borús a háttere. A hegyi lovagok, 
a puszták fiai meg rokonszenvesebbek, mint a 
mai ágensek. De hová tévedt a tollam ? Mit 
akarsz ezzel — modern pedagógus, akit a sza-
kaszok és a tervezetek özöne korlátoz ? Mit 
né/.el hátra, mikor elől olyan szép az ú t ? 

A múltkor egy tanfelügyelő látogatott meg. 
Épen beszélgettem kicsiny emberkéimmel. A 
mamáról is esett szó, aki elkészíti a reggelit 
mejí a vacsorát; aki reggel és este imádkozik 
kicsikéivel. A kis elsősök kigyúlt arccal mond-
ták azt az imát, amelyre az tanította őket, akit 
soha, de soha sem fognak elfelejteni; aki, mi-
dőn áldó kezeit a föld fogja takarni, még esz-
ményibb tisztaságban fog előttük ragyogni, 
mint valaha. Es vezetni fogja férfi-szíveiket 
ama birodalom felé, ahonnét annyi nemes fakad. 

A kicsikék imája megindítóita a tanfelügye-
lőt: elmondta ő is azt az imát, amelyre édes 
anyja tanította egykor, amelyet sohasem fog 
elfelejteni. Nekem pedig tárgyat adott, hogy 
foglalkozzam a kicsiny lelkek drágaköveivel. 
Gondolkozóba estem. Istenem, mily nemes szí-
vek, mily tiszta elmék lennének ezekből a fiúk-
ból, ha azt a tisztaságot és szeretetet növelné 
bennük az élet, amit a jó anya s az igaz 
tanító adtak! 

Előttem állt az ember. És tanítói, rögös 
küzdelmekkel teli életem, amely oly nehéz, de 
mégis olyan szép. A szegénységem- s küzdel-
meimmel szemben megjelenik apostoli hivata-
lom édes gyönyöre. Ezek a szegény apostolok 
alkotjak az erkölcsi világ fundamentumát. Ezen 
épült a szentek és a vértanuk kimagasló lénye, 
aki a világ szennye és rothadása ellen mindig 
fölvette a harcot. 

Éreztem, hogy én is egy csekély hajtása 
vagyok annak a fának, amelynek gyümölcse 
tovább terem, mint ameddig tart a bíbor és a 
selyem minden suhogása. 

Csorgos Andris új táskát kapott, mert a régi 
— amit a bátyjától örökölt — végigrepedt. 
Mikor az iskolába lépett, meghúzta a kabá-
tomat. 

— Hallja, tanító bácsi, van magának ilyen 
táskája ? 

— Nincsen, édes fiam! 
Andris egy ideszakadt urasági kocsis fia, 

aki a családban s az urasági tágas udvaron, 
nem pedig az utcán éli világát. 

Márk Béla minden nap mosolygó almával 
kedveskedik; szörnyen boldogtalan volna, ha 
egy szeletet nem vágnék belőle. 

— Ez nem akármilyen alma, ezt az édes 
apám hozta. A nagymama szedte! . . . Meg-
mondom neki, hogy a tanító bácsi is evett 
belőle!. . . 

Horgos Jóska egy nagyon szegény özvegy-
nek a fia, aki október első felében Budafokra 
költözött, de novemberben visszajött. 

— Tanító bácsi, én a m betűnél is tudok 
olvasni — szólt boldogan — hallgasson meg 
kérem! 

Meghallgattam. Halovány orcáját az öröm 
édes pírja festette meg. Magamhoz vontam ezt 
a szegény fiút és megkérdeztem: 

— Nem fáztál vékony ruhácskádban, mikor 
visszajöttetek ? 

— Fáztam, tanító bácsi, az édes anyám is 
fázott. A kis testvérkém meg a mama karján 
aludt. 

— Hát minek jöttetek akkor ? 
— Mert a nénikém azt mondta, hogy a 

gyermekekkel nem tarthatja magánál az édes 
anyámat. De én jól fogok tanulni, hogy a 
mama ne s í r jon! . . . 

E/,t a fiút különös kímélettel veszem körül. 
Azt hiszem, hogy kiváló ember lesz belőle, 
mert azt akarja, hogy az édes anyja ne sírjon. 

Mennyi szépség van e kis lelkekben! Be 
sajnálom mindazokat, akik elsiklanak fölötte. 

A kicsike leányomnak elmondtam vacsora 
után, hogy milyen sokat éhezik az a halovány 
Horgos Jóska. 

— Édes apukám — kért a kicsike -— 
mondd meg az angyalkának, hogy keresse föl 
azt a szegény fiút is, de mondd meg nek i ! . . . 
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Tudod?! Talán még kalácsot is hoz neki, ha 
te megkéred!. . . 

— Megkérem, édes lányom, meg! . . . 
De szép világ ez! Ne nyúl jon ebbe avatat-

lan kéz! . . . Mert jeget hoz ebbe a verőfényes 
tavaszba s leesépli a gyönge virágok szirmait. 
Ide csak harmatos eső való, de az is csak olyan, 
amellyel az éltető napsugarak játszadoznak.^ 

Tud-e valaki ennél is szebb világot ? . . . Én 
nein tudok! . . . 

És elszorul a szívem, ha rágondolok, hogy 
ennek a boldog kornak a zománcát korunk 
selyemrongyai le fogják törülni, amikor kis 
embereim abba a forgatagba kerülnek, ahol 
én már járok. 

Ezért tévedtem a középkorba, amelynek fiai 
vassal védelmezték a boldog gyermekkor ideáljait. 

(Budapest.) Havas Miltály. 

IRODALOM. 
Gyermekköszöntők, iskolai szavalatok, névnapi 

üdvözlések, 6—14 éves rióvendékek számára. 
Ara 1 kor. 60 fill. Ir ta: Ipoly. Szerzőt szemé-
lyesen nem ismerjük. A könyvet Kohári János, 
a Nógrádmegyei tanítóegyesület elnöke kül-
dötte be Salgó-Tarjánból, ismertetés végett. 
Ügy látszik, a nógrádmegyei egyesületi elnök-
ség pártfogása alatt látott e munka napvilágot. 
Vannak benne születésnapi köszöntők, atya, 
anya, nagyapa," nagyanya, keresztanya, testvér, 
jóltevő, nagybátya, tanító, tanítónő születés-
napjára. Névnapi köszöntők szintén ezeknek, 
továbbá általános névnapi köszöntők is, melye-
ket mindenki alkalmazhat. Karácsonyi és újévi 
köszöntők részint ver^s formában, részint prózá-
ban írottak s egyszersmind szavalati darabokat, 
vizsgái szózatokat is találunk ebben a munká-
ban. Pártfogásra méltónak tartjuk. 

Mezei virágok. I r ta : Szabó Albert. A szerző 
lakása Záhony, Ung megye. A mű ára 2 kor. 
Szerző messze vidéken ismert hazafiúi és csa-
ládi életre vonatkozó költeményeiről. Legjobb 
költeményeinek egyike: „Feleségememlékének" 
című. Az „Édes anyám" című is igen szívre-
ható. Mindegyik költemény kellemes, hangu-
latos. Szabó Albertnek, lapunk munkatársának 
müvét jó lélekkel ajánljuk a magyar tanítók 
pártfogó figyelmébe. 

Dalok hazafias ünnepélyekre. Elemi és pol-
gári iskolák számára zenésített dalokat gyűj-
tött össze Szabó György dési tanító. Müve 
tartalma 5 csoportra oszlik, eme címek szerint: 
I. Haza. II. Király. III. Kuruc dalok. IV. Sza-
badság-dalok. Y. Indulók. Szerző kiadása. Ara 
1 korona. Megérdemli a pártfogást. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelilgyelőségnek és tatifel-
iigyelösL

;gi kirendeltségnek. — 105.842. sz.) 
Ismételten tapasztalom, hogy egyes állami 

népiskolák gondnokságai népiskolai szervezeti 
és egyéb ügyekben a kir. tanfelügyelőnek kike-
rülésével, közvetlenül tesznek ide jelentéseket. 

Minthogy az ilyen fölterjesztések a kir. tan-
felügyelőség hozzászólása nélkül érdemleges 
elintézést úgy sem nyerhetnek, s ekkép a köz-
igazgatási munkát ok nélkül szaporítják, ez 
okból fölhívom a kir. tanfelügyelőséget, figyel-
meztesse az állami elemi népiskolák gondnok-
ságait, hogy az 1901. évi 32.055. sz. a. kelt 
rendelettel áll. elemi népiskolák gondnok-
sága számára kiadott Utasítás 9. §-ában fog-
lalt eljárásból kifolyólag, mely szerint az állami 
iskolai gondnokságok határozatai különben is 
csak a kir. tanfelügyelőség jóváhagyása után 
hajthatók végre, hozzám esetleg intézendő föl-
terjesztéseiket az illetékes kir. tanfelügyelőség 
útján terjesszék föl. 

Budapest, 1904. évi december hó 12-én. 
A miniszter meghagyásából: 

Molnáx* Viktor, 
miniszteri tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: a Kecskeméten 

Fleischer Kálmán elnöklete alatt alakult asztal-
társaságnak, mely 20 szegénysorsú népiskolai 
tanulót összesen 426 korona értékű téliruhával 
látott el; Metternich-Sándor Paulina herceg-
nőnek, aki a bajnai rom. kath. iskolára 5500 
koronát adományozott; Fedetits Pál grófnak, 
aki az ecsi jrasztán 6300 korona költséggel 
elemi népiskolát építtetett; a „ Vizcsöpp Társu-
ságll-r\ak mely az 1903. évben hat, az 1904-ik 
év végén pedig hét elemi népiskolai tanítónak 
és egy kisdedóvónőnek, kik a magyar nyelv 
oktatásában kitűntek, egyenként 50 korona 
jutalmat adott. 

Kinevezte: Toncza Sebestyén oki. tanítót 
az ópécskai állami el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Paver Emil oki. tanítót a csicsmáni áll. elemi 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Szabó Melánia oki. 
tanítónőt a gajári áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé ; Totola József oki. tanítót a szolnoki áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Horváth József' oki. 
tanítót a tápióbicskei állami el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Harajda András végzett bölcsészt a 
XI. fiz. oszt. 3-ik fok.-ba az 1904. évi I. t.-c. 
értelmében megillető személyi pótlékkal szepes-
vármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokká; 
Sánta Imre oki. tanítót a mindszenti tanyai 
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áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Nánássy Gyula 
és Fehérné Tollak Róza oki. tanítót, illetve 
tanítónőt a nyírbátori áll. el. népisb.-lioz r. 
tanítóvá, ill. tanítónővé ; Lerchenféld Mária oki. 
tanítónőt a kiskapusi áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítónővé; Lipeczky János oki. tanítót a 
zsdenvovai áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá; 
Kovács Sándor oki. tanítót a csermői áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Major Irén okleveles 
tanítónőt a makói áll. gazd. ism.-isk.-hoz r. 
tanítónővé; Szolcol Paula oki. tanítónőt a bur-
szentgyörgyi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
V'ig Farkas oki. tanítót a szerencsi áll. elemi 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Guczul Sebő oki. taní-
tót a temesmiklósi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Dudás Emilia oki. óvónőt a petrovai áll. óvó-
hoz óvónővé; Heisler Margit oki. tanítónőt a 
középajtai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Grrcsics Lázár oki. tanítót a bótosi közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Markon Jozefa oki. óvó-
nőt a gyalui áll. óvóhoz óvónővé; Csincsek 
Béla oki. tanítót a burgó-prundi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Macsuga János oki. taní-
tót a szoboticzai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Barthos Gerő oki. tanítót a nagyajtai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Hunkár Ilona oki. 
óvónőt a soroksári áll. óvóhoz óvónővé; Pap 
Ágost és Iliiül Adrienne oki. tanítót, ill. tanító-
nőt a bodonkúti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé; Hackl Andrásné oki. óvónőt 
az ipolynyéki áll. óvóhoz óvónővé; Csiha 
Mária oki. óvónőt a nyírbátori áll. óvóhoz 
óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Fodcrov-
szkyné Homicskó Irén bártfai áll. el. tanítónőt a 
szerencsi áll. isk.-hoz; Fodorovszky Jenő bártfa-
mihályói áll. el. isk. tanítót a szerencsi áll. el. 
isk.-hoz; itj. Mészáros Imre csongrádgyójai áll. 
el. isk. tanítót a csongrádmentettréti áll. el. 
isk.-hoz; Funk Mihály dobriczai áll. el. isk. 
tanítót a bőfalvai áll. el. isk.-hoz;; Szekeres 
Ferenc és Szekeresné Péter Zsuzsánna mosoni 
áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a bácskeresztúri 
áll. el. isk.-hoz; Gálfalvi Sándor bethlenszent-
miklósi áll. el. isk. tanítót a szászdányáni áll. 
el. isk.-hoz; Várdai Erzsébet petrovai állami 
óvónőt a nagybajomi áll. óvodához; Petrovics 
Teréz gályái közs. el. isk. tanítónőt a bava-
nistei közs. el. isk.-hoz; Kaiser Amália med-
gyesegyházai áll. óvónőt a budakeszi all. óvó-
hoz ; Angyalffy Janka nagybajomi áll. óvónőt 
a kistétényi áll. óvóhoz. 

Yégleg megerősítette: Beszergyán Miklós 
szokolováci közs. isk. ideigl. tanítót jelen állá-
sában. 

Nyugdíjat utalványozott: Lázár Gyuláné, 
szül. Szabó Lujza munkaképtelen offenbányai 

áll. el. isk. tanítónőnek évi 1020 K- t ; Dégay 
Gyula szakolczai áll. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 800 koronát; Goldstein Samu 
turzóvkai izr. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 640 K-t ; Ólariu Simon makovistyei elag-
gott g. kel. tanítónak évi 860 K- t ; Csizmadia 
F. Gyula zamárdii róm. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 840 K-t ; Lévay Katalin 
privigyei F. M. K. E. munkaképtelen óvónő-
nek évi 400 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Mikes 
Istvánné, sz. Velcsov Terka óbessenyői közs. el. 
isk. tanítónőnek 1200 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Tóth Péter karczagi nyug. ev. ref. tanító 
özv., szül. Nagy Klárának évi 600 K-t; néh. 
Kaszala József végleshutai nyug. róm. kath. 
kántortanító özv., szül. Longauer Johannának 
évi 300 K-t; néh. Müller Lázár egri nyug. 
izr. el. isk. tanító özv., szül. Lipschitz Karo-
linának évi 616 K-t ; néh. Basiorka Jakab 
nyugalm. jaszeniczai r. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Kompanelt Agathának évi 300 K-t, Otti-
lia nevű kiskorú árvájának pedig 50 K-t. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Lakits Yendel temetése karácsony 

másodnapján d. u. 3 órákor ment végbe, rend-
kívül nagy közönség jelenlétében. A székes-
fővárosi hatóság részéről ott volt Kun Gyula 
tanácsnok, számos törvényhatósági bizottsági 
tag. A főv. közokt. ügyosztály képviseletét gróf 
Festeticli Géza tanácsjegyzőre bízták. Az 
orsz. közokt. tanács alelnöke: dr. Beöthy Zsolt 
szintén résztvett a gyászszertartáson. A székes-
főv. el. iskolai tanítóság nevében Taxner Árpád 
mondott mély hatású beszédet. A Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottsága nevében 
dr. Göó'z J. bizottsági elnök és az Eötvös-alap 
nevében, mivel Ujváry Béla elnök ágyban fekvő 
beteg volt, ugyancsak Göőz József alelnök-búcsú-
zott el nagyérdemű vezérünktől. Aztán Hackl 
Lajos tanár vezetése alatt a Ganzgyári dalkör 
énekelt kitűnő szabatossággal egy gyászdalt. 
Stieber Vince plébános személyesen intézte az 
egyházi szertartást. Göó'z József dr. búcsú-
beszédje ekként hangzott: „Édes testvérünk, 
Lakits Vendel! Érző szíved húrja elpattant. 
Fenkölt gondolkozású lelked működése meg-
szűnt. Ékes beszédű ajakad elnémult. Nincs 
többé panaszod, nincs bánatos sóhajod, nincs 
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serkentő szózatod, a mi nagy családunk: 
Magyarország tanítósága érdekében. Igazain-
kért vívott állandó harcunkban nem menny-
dörög immár a te vezéri tettrehívásod . . . . 
Siratva siratunk, kesergve kesergünk gyászos 
elkunytod alkalmából. Téged az Isten is arra 
teremtett, hogy vezérünk légy országos dol-
gainkban s egyszersmind a kartársi szeretet 
jóltevő melegét terjeszd közöttünk, az Eötvös-
alap buzgó szolgálatával. Lelkiismeretesen 
éltél családodnak, tanítói hivatalodnak. Emellett 
szakítottál időt arra is, hogy évtizedeken 
keresztül, nehéz időkben, odaadó elszántsággal, 
tántoríthatatlanul harcolj a tanítóság jogainak 
kivívásáért, elismeréseért, humanisztikus, áldá-
sos törekvései sikereiért. Az Eötvös-alap és a 
Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága 
— melyek nevében kegyeletünk jeléül koszorút 
teszünk koporsódra — büszkén tekintenek 
reád s hűségesen követtek nagy feladataink 
megoldásában. Neved programm volt széles e 
hazában. Köztisztelet környékezett. Székesfő-
városi és vidéki kartársaid hálával emlékeznek 
meg rólad. A székesfővárosi szülék tízezrei, 
kik a te bölcs vezetésedre bízták szívok remé-
nyét : gyermekeiket, mind mély tisztelettel, 
hálásan emlékeznek reád. Áldjon meg az Isten 
haló porodban is, emberi jóságodért és éret-
tünk tanúsított nemes idealizmusodért!" 

— Vízcsöppek. A tenger is vízcsöppekből 
áll: bizonyára ez a gondolat vezette azokat a 
nemeskeblü nőket, akik a „Yízcsöpp"-társaságot 
megalapították; melynek az a célja, hogy a 
családban s a társadalomban a magyarságot 
ápolja s erősbítse, a magyar kultúrát s a 
művészetet társadalmi úton szolgálja s az 
eszményi érzéseket a női szíveken át terjessze 
és ennek kapcsán a jótékonyságot gyakorolja. 
A „Vízcsöpp"-társaság ezt a feladatát csend-
ben, zajtalanul, — épen úgy, mint az a víz-
csöpp, amely titkon barlangokat váj a sziklá-
ban — fényesen teljesíti és céljait egy-egy 
tettében igazán megragadóan egyesíti. Mi e 
sorokban ennek a valóban ideális célzatú tár-
saságnak olyan működéséről akarunk méltatólag 
megemlékezni, amely míg egyfelől a magyar 
kultúra erősbítését célozza, másrészt egyúttal 
a jótékonyság körébe is belevág. íme, ez a 
társaság, melynek évi bevétele mindössze 2153 
korona, az elmúlt 1903-ik évi karácsonykor 

öt magyar néptanítónak adott a magyar nyelv 
sikeres tanításáért fejenként 50 korona jutal-
mat. Ez évben hasonlóképen Halász Ferenc, 
miniszteri osztálytanácsos úr kijelölésére hét 
tanítónőnek és egy óvónőnek adott 50 — 50 K 
karácsonyi jutalmat. Valóban méltó, hogy erről a 
nemes-célú egyesületről és annak derék, hazafias 
vezetőiről, főleg Markos Györgyné, Máttyus 
Clotilde ügyvivőről a legmelegebb elismerés 
és hála szavaival e helyen megemlékezzünk s 
további áldásos működésükhöz sok szerencsét 
kívánjunk. 

— Az Eötvös-alap köréből. Hangversenyt 
rendeztek a komáromi zeneiskola növendékei 
dec. 4.-én a Tanítók Háza és egy nyugalomba 
vonuló derék kartársunk: Nemes Soma nevére 
teendő ösztöndíj-alapítvány javára. Az ered-
mény kivívásában lelkesen fáradozott Haupt-
mann Imre énektanító. A jövedelemből Marcsa 
György komáromi kartársunk 67 K 50 f-t 
küldött be hozzánk, a Tanítók Háza javára. 
— Garami Béla mosoni áll. isk. igazgató 
36 K-t küldött be hozzánk, mint testülete 
12 tagjának 1904. évi tagsági díját. Követésre 
méltó példa ez, hogy t. i. a tanítótestületek 
testületileg lépjenek be az Eötvös-alap köte-
lékébe. Mosonban fillérenként gyűjtik össsze 
a tagsági díjat s dec. végén egy összegben 
beküldik. Ugyancsak tagsági díj fejében 
Gyurián János 3 K-t küldött be hozzánk. 
(Lapunk előző számaiból tárgybőség miatt 
kimaradt. Szerlc.) 

— Halálozások. Ifj. SztanJcó Ferenc, tárnoki 
kántortanító, élete 28-ik évében elhunyt. — 
Ozv. Deák Gerzsonné, született Takáts Mária 
fehérmegyei árvaházi anya, életének 42-ik évé-
ben Budapesten elhunyt. — Szilvássy János 
nagybecskereki nyug. áll. tanító f. hó 17-én 
jobblétre szenderült. — Kircsi Bálint hajdú-
szoboszlói tanító, élete 42-dik évében elhunyt. 
Áldás emlékükre! 

Tarta lom: Lakits Vendel halála. — Az állami 
tanítók lakpénze.— A fogalmaz is tanítása az elemi 
iskolában. •>eabó Kálmán. — A bátorságról. Sebestyén 
Dezső — A m;igy:ir ny- Iv tanítása C<tpkny Lijos. — 
Szükséges-e a számológép? Dr. Éhen Mihály. — 
Községi és esryéb helynevek. — Kiilt'öidi szemle. — 
Szünóra : Gondolatok. Horns Mihály. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Üjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T OK. 
Liptó megyében, j akabfa lv i ev. leányközségben, 

kántortanító kerestetik. Fizetése: ötszáz kor. Folya-
modványok Liptószentpéterre, f. évi december végéig. 
Bella István, iskolaszéki elnök. (1969 — III— 3) 

A n a g y z s á m i (Temes megye) községi iskolánál le-
köszönés folytán egy tanítónői állás megüresedett, 
melyre a következő pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 
740 korona készpénz, 16 köbméter kemény hasáb-
tűzifa, 1 "A hold szántóföld, szabad lakás, házikert és 
az 1893. évi XXVI. t.-c. 2. §-a értelmében az ötször 
esedékes 100 — 100 korona korpótlék; a lakás áll: 2 
szoba, előszoba, konyha, pince, kamra és padlásból. 
Kötelessége az iskolaszék által kijelölt osztályt vezetni 
és az ismétlő-iskolában (gazdasági) tanítani. A felső 
osztályok leánynövendékeit a megállapított órákban 
kézimunkában oktatni. Pályázati határidő december 27. 
Megjegyeztetik, hogy csak r. k. oki. tanítónők pá-
lyázhatnak. A meghívott álláeát azonnal köteles el-
foglalni. A magyar nyelv ismeretén kívül a német is 
okvetlenül megkívántatik. A kellően fölszerelt és 
bélyegezett kérvények a közs. iskolaszékhez címezve 
küldendők be. Nagyzsám, 1904 december 11. Grósz 
Antal r. k. plébános, isksz. elnök. Knapp Miklós, közs. 

'isk. igazgató, isksz. jegyző. (2004—II—2) 
Aranypatak evang. vallású tanítót keres, állam-

segéllyel 800 koronára kiegészítendő fizetésre. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Magyarul-tótul beszélő pá-
lyázók forduljanak Szlabey Mátyás lelkészhez, Bártfára. 

(2033—II—2) 
S ö v é n y h á z a község egyik iskolájához segéd-

tanítói állomásra pályázat nyittatik. Tannyelv : ma-
gyar. A betöltendő állással 600 korona készpénz, 2 
szoba és egy konyhából álló szabad lakás, 50 korona 
tüzelőanyag-átalány, 20 korona kertbér-illetmény, 30 
kor. tisztogatási átalány, nemkülönben az iskola-
helyiség fűtésére 4 öl puhafa van összekötve. Az állás 
helyhez nem kötött. Pályázhatnak nők és férfiak. A 
folyamodványok 1905. év február l-ig tekintetes 
Szluha Imre iskolaszéki elnök úrhoz terjesztendők be. 
Sövényháza (Csongrád vm.), 1904 december 18-án. 
Szűcs István, ig.-tanító. (2036—II—2) 

Székudvar i (Arad m.) róm. kath. kántortamtói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem : háromszobás 
lakás és konyha, kamra, pince, istálló, disznóól, 600 
f -öles házikerten kívül 600 korona készpénz, 23 hold 
föld 600 korona bérösszeggel, 8 öl természetbeni 
tűzifa beszállítva, szabott stóla. Iskolatakarítás fejében 
20 kor. Iskolafűtésről tanító gondoskodik. Iskolaszéki 
és hitközségi jegyzőség kötelező. Választás a pályázók 
személyes jelenlétének kötelezettsége mellett 1905 
január 5-én délelőtt. Az állás január 15-én elfogla-
landó. Pályázatok Dienes Adorján plébános címére 
küldendők. (1973-11 -1) 

Jeles bizonyítvánnyal, 2 évi gyakorlattal, segédkán-
tornak, tanítónak, nevelőnek ajánlkozom. Deák Antal, 
Kalocsa , Pest megye. ' (2044—1—1) 

A b o n y h á d i r. k. iskolaszék a bonyhádi r. k. nép-
iskolánál megüresedett osztálytanítói állásra pályázatot 
hirdet. A tanító jövedelme: három szoba, konyha, 
pince, padlás s kamrából álló lakáson és kert illet-
ményén kívül évi 1000 (egyezer) korona alapfizetés 
az iskolapénztárból, negyedévi részletekben. Köteles-
sége : az iskolaszék által részére kijelölendő osztályt 
önállóan vezetni s szükség esetén a kántori teendőket 
az elnökség utasítása szerint végezni. Tannyelv: ma-
gyar. Pályázati kérvények 1905 január 5-ig beadan-
dók s a bonyhádi r. k. plébániához, az iskolaszék 
elnökének címére küldendők. A választás január hó 
6-án délelőtt fog megtartatni. Kántori teendőkben 
való jártasság megbírálása céljából személyes meg-
jelenés ajánlatos. Bonyhád, 1904 dec. hó 21-én. Dr. 
Jozgits János elnök, plébános. (2045—I—1) 

P u s z t a v á m (Fejér tn.) evang. magyar-német tan-
nyelvű másodtanítói állására január 14-ig pályázatot 
hirdet. Fizetés: 800 korona, amiben egy öl felvágott 
fa ára = 32 korona is foglaltatik és egyszobás bútoro-
zott lakás. Kötelesség: az alsó három osztály taní-
tása és a kántoriakban való segédkezés. Kotsch Mihály, 
evang. lelkész. (2038-11—1) 

A szurdokpüspöki (Heves, m.) róm. kath nép-
iskolánál önálló tanítói állomásra pályázat hirdette-
tik. Pályázati határidő január 5. Javadalmazása: 
600 korona a községtől, 200 korona államsegély, egy 
szobából álló lakás, fűtőanyaggal. Kötelesség« : a kez-
dők és ismétlők osztályát 8 hónapi szorgalmi időn 
tanítani. Az állomás azonnal elfoglalandó. Iskolaszéki 
elnökség. (2039—1—1) 

Pályázhatni a benge i rk. tanítói állásra, horvát 
nyelvismerettel, 1905 jan. 6-ig. Az állás jövedelme : 
a kegyúrtól 4 frt 20 kr; 8 p. m. kétszeres búza; 
4 bécsi öl tölgyhasábfa, az iskolafűtésre is ; minden 
pártól '/4 p. m. vegyes búza; '/t p. m. szemes kuko-
rica; 35 kr párpénz; l-5 liter bor vagy 30 k r ; 4 
bécsi öl tölgyhasábfa; tisztességes lakás, melléképüle-
tekkel és konyhakerttel; 8 kat. hold 1575 í -öl 
szántó, egy tagban ; vasárnapi iskoláért 20 f r t ; minden 
egyes tankötelestől 10 kr ; temetési stóla és szüksé-
ges malomfuvarok. Az összes jövedelem 426 frt 70 kr, 
amelyből a nyugdíjjogosultság 395 frt 70 kr. A folya-
modványok Lőcsre (Baranya) küldendők, ahova Benge 
mint íilia tartozik. Itt tudhatók meg az állással járó 
kötelmek is. Személyes megjelenés kívánatos. A r. k. 
kolaszék. ^ (2046 - I—1) 

Székes fehérvár szab. kir. város közs. elemi nép-
iskoláihoz egy, esetleg két osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. A tanító fizetése az első 5 évben 
1000 korona és 300 korona lakbér, a 6-ik évtől kezdve 
1200 kor. és 300 kor. lakbér ; ezekhez járul az 1893. 
évi 26. törvénycikkben megállapított korpótlók, amely 
it t 8 ízben válik esedékessé, úgy, hogy a tanító fize-
tése, a lakbért nem számítva, 2000 koronáig emel-
kedhetik. Az iskolaszékhez címzett és születési, 
magyar honossági, tanulmányi, összes működési és 
legújabb keletű hatósági orvosi bizonyítvánnyal föl-
szerelt, kellően bélyegeit kérvények január 6-ikáig 
alulírotthoz küldendők. A megválasztott tanító állását 
azonnal tartozik elfoglalni s azt csak 6 heti fölmondás 
után hagyhatja el. Az okmányok eredetiben vagy 
közjegyzőileg hitelesített másolatban adandók be. A 
hiányosan fölszerelt vagy elkésett kérvények nem 
vétetnek figyelembe. Székesfehérvár, 1904 december 
23-án. Szirbek József, igazgató. (2050—I —1) 

A c sesz te ! (Pozsony megye) r. k. kántortanítói 
állásra nyugdíjazás folytán pályázat hirdettetik. Jöve-_ 
delme, javadalmazási jegyzőkönyv szerint: három-
szobás lakás, konyha és kamara; gazdasági épület: 
istálló és szín; község pénztárából tanítói fizetés 700 
(hétszáz) korona, 1 hold 462 r j -ö l szántó és 519 -öl 
irtvány ; terménybeli jövedelme 10 évi átlag szerint 
80 kor., a községtől 164 kor., a temp'.omi pénztárból 
60 kor. 22 fill., ostyasütésből 6 kor. Pila fióüKózségtől t 
18 kor. 90 fill., stólajövedelem 160 kor.; iskolafűtés-
ről a község gondoskodik. Tannyelv, magyar, d<_ 
tót nyelv ismerete is szükséges. Köteles az ismét-
lősöket tanítani. A zenébeni kellő jártasság megkíván-
tatik. A templomi kart oktatni és zenés misét vezetni 
köteles. A kellően fölszerelt pályázati kérvények alul-
írotthoz küldendők. A választás 1905. évi január hó 
12-én lesz. Személyes megjelenés kötelező. Cseszte, 
1904. évi dec. hó 12-én. ( 2 0 2 5 - 1 - 1 ) 

A nagybár i i reform, előkönyörgő-tanítói állásra 
1905 jan. 9-ig csak zemplénmegyei, okleveles, nőtlen, 
esetleg kiscsaládú tanítók pályázhatnak. Az állás jan. 
16-ig elfoglalandó. Személyes megjelenés előny : próba. 
Javadalom : 850 kor. Pályázatok a kisbárii lelkészhez, 
p. Sátoraljaújhely. ( 2 0 4 8 - 1 - 1 ) 
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Az angyalos! (Háromszék vm.) községi iskolánál a 
tanítónői állás eltávozás folytán megüresedvén, arra 
pályázatot nyitunk. Fizetés: 800 korona, lakbér 120 
korona. Kötelessége: az iskolaszék által reábízandó 
osztályok vezetése s úgy a mindennapi, mint az 
ismétlő-iskolás leányok kézimunkára oktatása. Csakis 
ev. reform, vallású, okleveles tanítónők pályázhatnak. 
Kellőleg fölszerelt folyamodványok az iskolaszéki el-
nök címére 1905 január 10-ig beadandók. Angyalos, 
1904 december 23. Havadtői Mihály ref. pap, iskola-
széki elnök. _ (2052-1-1) 

Betöltendő a m e z ö m é h e s i állami elemi iskolánál 
egy 800 K fizetés, 'szabályszerű személyi pótlék és 
természetbeni lakás-illetményekkel javadalmazott ren-
des tanítói állás. Az ezen állás elnyerését óhajtó 
tanítók képesítő-oklevéllel, edüigi szolgálataikat, ma-
gyar honosságukat, ev. ref. kántori képességüket, nyelv-
ismereteiket, esetleges külön képessegüket igazoló ok-
iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrhoz címezve, legkésőbb a 
folyó évi december hó 30-ig Torda-Aranyos vármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A kinevezendő 
tanító köteles leend az ev. ref. egyháztól nyerendő 
külön díjazásért az ev. ref. lévitai teendőket is telje-
síteni. Torda, 1904 november hó 28-án. Téglás István, 
kir. tanfelügyelő. (66/h—I—1) 

Füzesgyarmat (Békés megye) nagyközséghez tar-
tozó Bucsate lep tanyán a második községi iskolá-
hoz egy rendes tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: évi 800, azaz nyolcszáz korona előleges 
havi részletekben, a község közp nztára által fizetve, 
és lakás. — Kötelessége: a községi iskolaszék által 
kijelölt osztály, esetleg osztályok szakavatott, lelki-
ismeretes vezetése. Kérvények 1905 január 12-ig 
Stépán József okleveles tanító, iskolaszéki jegyzőhöz 
küldendők. Az állás választás után mielőbb elfogla-
landó. Dr. Domokos Kitlmán, elnök. (2"47—I-1) 

Hottó község, zalaegerszegi járásban lemondás foly-
tán megüresedett róm. kath. tanítói állasra pályázat 
hirdettetik. Fizetés: 24 mérő gabona ('/3 búza, 
3/3 rozs), értéke 192 kor.; 2 öl természetben kiszol-
gálandó tűzifa, á 24 kor.; mintegy másfél hold 
föld (kistőlgyesi dűlőben), értéke 60 kor.; készpénz 
a hitközségtől negyedévenként előre 240 kor.; állami 
segély 260 kor.; természetbeni lakás (2 szoba, konyha), 
hozzá konyhakerttel, 200 kor., összesen 1000 kor. 
A választás határnapjául 1905 jan. 20-dik napjának 
délelőtti 9 órája tűzetik ki. Oklevél- és bizonyítványok-
kal fölszerelt kérvény Háry Dezső világi elnök, Hottóra, 
pósta Alsó-Bagod küldendő. Kötelessége a megválasz-
tott tanítónak az osztatlan VI osztályú elemi iskolát 
vezetni. A községi faiskolát külön díjazás nélkül ke-
zelni. Kelt Hottó, 1904 december 15-én. Háry Dezső, 
világi elnök. (2051—1—1) 

A szepes-podol inl róm. kath. népiskolánál meg-
ürült tanítónői állomásra pályázat hirdettetik. Az 
állomás jövtdelme: 800 korona, lakbér fejében (eset-
leg természetbeni lakás) 160 korona, fijárandóság 
címén : 6 öl tiHía, mi felér 60 koronával. Az iskola-
székre címzett és a kellő okmányokkal ellátott folya-

ok 1905 január 5-ig beküldendők, mely napon 
•ztás i» megejtetik. Az állomás azonnal elfog-

andó. Dr. Pirhalla Márton, iskolaszéki elnök. 
( 2 0 0 6 - 1 - 1 ) 

O b e i s e n y ö (Torontál vm.) község iskolaszéke 
nyugdíjazás f lytán üresedésbe jött tanítónői állásra 
pályázatot hirdet. Jövedelme: 1000 korona fizetés, 
100 korona lakbér, 100 korona a gazdasági ismétlő-
iskolában való tanításért A bolgár nyelv sző- és 
írásban való tökéletes bírása megköveteltetik s az ezen 
nyelvet beszélőknek a választásnál előny biztosíttatik. 
Pályázati határidő 1905. évi január hó 5-ig. Az 
iskolaszék megbízásából: Lászlóffy János, isk laszéki 
elnök. (2054—1-1) 

A n a g y v á r a d i orth. zsidó polgári leányiskolába« 
lemondás folytán a nyelv- és történeti szakcsoportból 
képesített tanítónői állás üresedvén meg, ezen állá* 
azonnali betöltésére pályázat hirdettetik. Az állá» 
javadalmazása évi 1200 korona törzsfizetés és 200 
korona lakbér. Pályázni kívánók, akik a fönti szak-
ból képesítéssel bírnak, szíveskedjenek kellően föl-
szerelt folyamodványaikat legkésőbb 1905 január hó 
15-ig alulírt iskolaigazgatósághoz beküldeni. A meg-
választott tartozik az állást azonnal elfoglalni. Vég-
legesítés a tanév végén történik. Nagyváradon, 
1904 december 6-án. Weisz P. Miksa, isk.-bizottsági 
elnök. Gábel Jakab igazgató, isk.-bizottsági jegyző. 

(2053-1 -1 ) 

HIRDETÉSEK. HIRDETÉSEK. 
P e d a g ó g l n m i j e g y z e t e k mathemat lkal szakra, 
eladók. S z e g h a l o r t (Békés m.), Kurpé Gerge ly . 

(2043—1—1) 

ß v p r m p k l r p r t p c 7 n r i a k i n é m e t ű l i s jói beszél, u y Cl UlCh.3i.Oi ICdLUU, somogymegyei előkelő 
család 5 éves gyermeke mellett alkalmazást nyer Ok-
mányokkal fölszerelt ajánlatok január 10-éig az áll. 
polgáriskola igazgatóságához, Kismartonba intézendők. 

(2034—II—2) 

Ker. nevelőnő kerestetik. 
Zongora-ismeret és német nyelv kívántatik. Akót« 
Gyula gőzmalma, Sopron-Szil. (1980 III —2) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XI. bővített kiadás. 256 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik könyv ingyen, 2 4 ol-

dalas kotta ingyen. Köbölkút, (Esztergom m ). 
(1601 —XX —10) 

M A R X é s M É R E I 
magyar tanszergyár 

B U D A P E S T , VI., Aradi-utoa 60. sz. 
Fizikai és kémiai tanszerek elemi, ismétlő- és tanonc-

iskolák részére. Jutányos beszerzési forrás. 
(710—XXVI—22) 

I . s k o l n - l i c g f M l i i k kaphatók 
3, 4, 5, 6, 8 frtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 
Sternberg A. és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében 
B U D A P E S T , Kerepesi-út 36 T szám. 

Árjegyzék (minden hangszerről külön) inaryen 
kapható. ( 4 9 0 - 2 5 - 24) 

BOR fehér és schiller 28—30 fillér literen-
ként íz ókécskei gazdasági egyesület-
nél. Okecskén (Pest m.), Faragó László 
tanító, elnök. (2042-11—1) 
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Maradandó becsű magyar zene. 
I. A magyar zene ereklyéi. 

Boka, Bihari, Csermák, Czinka Panna, Lavotta, 
Egressy, Rózsavölgyi, Szerdahelyi remekművei. 

II. Kurucdalok teljes gyűjteménye, 
a Rákóci-kor zenevirágainak (köztük az Ocskay 

Brigadéros összes zeneszámai). 
III. Szabadságharc dalai s indulóinak 

legteljesebb gyűjteménye. 
а) Ezek mindegyikét külön-külön zongorára át-

írta : Huber S., ára kötetenként ä 6 kor. 
б) Külön-külön hegedűre átírta: Bloch József, 

ára kötetenként ä 4 kor. (A hegedű-átiratok a 
zongora-kiadásokhoz tígy alkalmazkodnak, hogy 
azzal kíséretben játszhatók). 

c) Külön-külön cimbalomra, átírta: Állaga (í., 
ára kötetenként á 4 kor. (1793-X—4) 

E három (1., II., III.) kötet a hazafias és gyújtó 
hatású dalok „hármaskönyve". 

Hazafias ünnepélyekre: 
BLOCH J. vonósnégyesei. 1. Bercsényi nótája. 

2. Requiem Bihari fia halálára. 3. Hadik óbester. 
4. Bihari kesergője. 5. Boka kesergője. 6. Czinka 
Panna. 7. Szerenád a Tiszaház előtt. Ára vezér-
könyv szólamokkal együtt darabonként ä l K 60 f. 

A legújabb és legszebb 101 magyar népdal. 
Cigányos modorban zongorára 

átírta Huber Sándor . . . . Ára 3 kor. netto 
Hegedűre átírta Bloch József „ 3 „ „ 
Második hegedűre átírta Bloch J. „ 3 „ „ 
A hegedű-átiratok a zongorakiadással kíséretben 

játszhatók. 
Cimbalomra átírta Aliaga Géza. Ára 4 kor. netto. 

Urinőknek nélkülözhetetlen: 
1.KUGLER: Nagy, legteljesebb házi cukrászata. 

I. rész. Cukrászat. II. Tészták könyve. III. Be-
főzések. IY. Italok és fagylaltok. Kötve 6 K. 

2. KUGLER: Legújabb szakácskönyve és rövid 
házicukrászat ára kötve 6 K. 

ROZSNYAI KÁROLY 
könyv-, zeneműkereskedése és antikváriuma 

Budapest , IV. ker., Múzeum körút 15. sz. 
umr Bárki által hirdetett könyv- vagy 
zenemű nálam jutányosán és azonnal 

kapható. "WJ 
Könyv- és z e n e m ű - á r j e g y z é k e k ingyen. *T-í 

ERDELY ES SZABÓ 
BUDAPEST, VII, KÁROLY-<ÖRÜT 3. 

Telefon 42—06. (1577-26-11) 
Kémiai, fizikai műszerek, 
természetrajzi eszközök 

ós m i n d e n n e m ű tansze-
rek, nép-, közép- és fel-

sőbb iskolák számára. 

Üvegtechnikai intézet. 
= Jutányos árak. = 

Kedvező fizetési föltételek. Gyors szállítás. 

Elismert legjobb 
használati óra a svájci Rosskopf-óra 8 kor. I. rendű 
ébresztő-óra 4 kor. 5 évi jótállás. Kapható csakis 
SCHILLER S. és J. óra- és ékszer-üzletében: Buda-
pest, IV., Királyi Pál-utca 12. (1228—X-9) 
Javítások, precis kivilelbeu, olcsó árban. 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOS ERŐRE 
BERENDEZETT HANGSZERGYÁR. 

— (1267-5,2-47) 
I s k o l a i H e g e d f l vonóval és lak-
kozott faitokkal 5 frt 50krtúl feljebb. 

H e g e d ű vonóval 3, 4, 5, 6 8, 
írttól feljebb. 

Tárogaló (Rákóczi) iskolával 
egyiitt 30 frttól feljebb 

I l a i - i n o i i i u m u k 65 frt feljebb. 

- S T O W A S S E R J. — 
es. ós k i r . u d v a r i h a n g s ? c r g y á r a , a R á k ó c z i 

j a * i t o t t t a r o g a t o e g y e d ü l i f e l l a ' l a l n j a 

Budapest, Lánczhid-utcza 5 szám. 
Árjegyzék minden hangszerről külön, ingyen 

— bérmentve küldetik. — 

legújabb acélszerkezet-
tel, 5 évijótállással,leg-
szebb hanggal, részlet-
fizetésre is knphatók.Sar 
ját gyártmányú hang-
szerek, ú. m. cimbalom, 
hegedűk, hnrmnnikák, 
fuvolák okkarinák, hágók 
stb. Kitűnő magyar 
húrok. Számos kitün-
tetés és elismerés a jó 

munkáért. 
Nagy képes ár jegy-
zéket ingyen és bér- - - r , 
mentve kii ldök meg. n 
Lehel-kürt, a Jászberényi eredeti után híven utánozva, 8 K. 
Tanítók- és tanítónőknek 10 °/o engedmény 

v a g y jutalék. 

M o g y o r ó s s y Gryula 
magyar hangszeripar-telepe 

BUDAPEST, VIII., Kerepesl -ut 71. sz. 
(1849—VI—6) 

BÚTOR 
készpénzéi' vagy részletfizetésre,jutányos áron 
EHREN TREU és FUCHS testvéreknel 
E i h í h i e s i , "VT. k e r . , T e r é z - k f t r á t Ö / l t . 

Kéj es árjegyzék ingyen és bérmentve. 
( 1 4 6 8 - 4 0 - 1 1 ) 
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FEIWEL 
BUDAPEST, 

LIPÓT utóda S S 2 
IX., Ipar-utca 7, 

»» 

i « 
k s 
J 

í s 

1S-
k o l a b e r e n d e z é -

sek , t o r n a k é s z ű -
l é k e k é s ó v o d a -

b e r e n d e z é s e k 
g y á r a . 

K í v á n a t r a m e g -
k ü l d i ú j o n n a n 

k i a d o t t á r j e g y -
z é k é i i n g y e n é s 

b é r m e n t v e . 
(1415—26—13̂  

Tunhönyveh 
e lemi és polgári, tanító-, tanítónö-
képezdék, valamint az ország ö s s z e s 
tan intéze te i számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: Természetrajz i j egyze tek dr. 
V a n g e l Jenőtől és történelmi j e g y z e -
tek L o v c s á n y l Gyu la tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O J L M L A J O S 
könyvkereskedéséhen, 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r . , 

F ő - u t c a 2 - i U s z á m . 

Részletes könyvjegyzék ingyenI 
(1267—XV—15) 

fl 
í 
: 
F » 
P 

i » 
F 
I« 

POLGÁR SÁNDOR | 
orvosi mű- és kötszerésznél 

B U D A P E S T , VII., Erzsébet-körűt 50. sz. 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötők, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötők, egyenestartók, orthopaediai fűzők és járó-
gépek, valamint műláb és műkéz saját műhelyé-
ben a legpontosabban készül. (1T15—X—5) 

K é p e s árjegyzék i n g y e n ós bérmentve. 

— Fönt i címre ü g y e l n i tessék. v ^ J 

v e i « 2 

K E Z I M M K A 
képes árjegyzékem 270 oldalon, 2600 részletesen 
körülírt rajzokban sorolja föl a női kézimunkák ösz-
szes anyagait és teljes útbaigazítást nyújt azon ve-

vőknek, akik megrendelésüket 
személyesen nem eszközölhetik, 
k í vánatr a ingyen és bérmentve 

kiildöih. 

I" b é r c z i D. s índoh , 
kézimunka-nagyiparos 

Budapest, VI,, Király-u,4. 
elsőrendű kézi himzögép 

6 korona. 

* „v,™ mSégű géphimzöselyera 
orsója 15 Illlér. (1652-52-9) 

. D A Y S I T Ü " smyrnamunkák készítéséhez alkal-
mas készülék haszpálati utasítással K 3.50. 

I s k o l á k árengedményben részesülnek. 

VIKTORIA 
,KOH-I-NOOR" 

w 
A „NÉPTANÍTÓK LAPJA" 

ELŐFIZETÉSI ÁRA: 

Egész évre 1© K. Félévre 5 K. Negyedévre 3 K 5 0 f. 

Előfizetést naptári évnegyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb-időre nem fogadunk el, s az 
előfizetési pénzek 

SZEGED. 
jósághoz küldendők be. 

,,, .... 
JMnnr^ 

A in agy. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatosaga. 
cr^cr^cr^cr^; BUDAPEST, I. ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. y ^ K ^ K ^ K * 

Budapest, 1904. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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